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■fOimŠKOS ŽINIOS.
- --gjVOLIUCIJA MASKOLIJOJ

calinga sutvarkymui tos viešpa si žmonių spaudėjai duoti patari nės, pradinės mokyklos, kurioje Kuomet suiintiejie grįžo na
“vierą” ilgaliežuvis Viekšnių
is MOSĖDŽIO,
tystės
reikalų. Kadangi tą ap mus vargšui carui, kad tas galė mokinasi apie 30 [beturčių vaikų. mo, miestelyje sutiko P. Rim
S
Telšių pav.
bobų ir davatkų telegrafas tuo
reiškė pirmininkas po konferen tų kuoilgiausiai laikytis ant sa Bet sužinoję apie tai “Žiburio” kų. Ciapat- tuojaus jam ir at Berželio 12 d. užsidegė karM
jaus pradėjo laidyti žinias. IšK
cijų su Anglijos karilium, ir pa vo sosto. Nėra nė ko stebėtino nariai, sutrukdė tą užmanymą, keršijo — rėžė ausin taip, kad čiama ir per pusantros valandos
pradžios paėjo žinia, kad RauK
Eįaldžia vėl rengia z\dų sker- siuntiniui Cambon, |<uris turėjo tame. Kaizeriai ir karaliai gerai nes' vienas jųjų, Jurgela, trimis
jis net ant žemės parvirto^ P. ugnis sunaikino 74 triobas — donbarzdis Iršas primušęs savo
Mat žydai, būdami la- tarybas su Vokietijoj kancleriam žino, kad jeigu revoliucijonieriai nedėlioms anksčiau parsamdė Rimkus bebėgdamas nuo keršy
krikščionių 30 ir žydų 44. Pa dukterį užtai, kad ji norėjusi
?.i|įusiai spaud/iarnt. geriausiai Bue|o\v, tai aišku, kjad tos vieš nusiųs caro valdžią pas Abrao teatro salę ir parttikvietęs iš Se- tojų šaukė, kad juos vėl išduo- degėliai ūkininkai nuo kunigo
pereiti į katalikų “viėrą”....
4* t Sun. įW
įprato, geriausiai pamate \al patystės duoda Prancūzijai pilną mą,' tai neužilgio užsimanys ir
siąs. I/.tikrai tuojaus vėl atsi- Venskcvičiaus gavo po 2 puru Bet neužilgo tarp tamsių leng^lėtėjimo, M
fSZ nedorybes ir u/tai sten- valią Morokko reikaluose.
jų valdžią nusiųsti ten pat, užtai vakarą. Vakaro pelną paskyrė baldė pristovas. su stražnikų grudų. įnamiai gi ir triobelnin- vatikių žmonių išsiplatino garMaiste, H
rasitrajes, K
■fipšviesti ir kitus, taigi, vaSprendžiant iš vist dalykų bė ir geibia kiek galint vargšui ca rengiamai Kybartuose bažnyčiai, gauja, pasišaukė tuos vyrus ir kai nieko negavo, iš ko žinoma sas. buk Iršas papiovę katalikę
sflpnciimo
K>vi$ai priešinga \aldzuu darbą, gio, galima matyti, |kad Prancū rui. Ranka ranką mazgoja.
įsiems pa- H
kuriai dar ir vieta nepažymėta, paklausė, ar tikrai jie mušė P, :labai pasipiktino.
Dabar kle- mergaitę!.... Būrys žmonių apliečiamų M
^slvaldžiai juk nerupi žmonių zija pareikalaus nįto Morokko
Gryno prlno gavęs buk 12 rub.
kad mu bonas per atlaidus renka pade- [stojo žydo butą, keletas smar>s šlapini. »
Ipęirtmu- Valdžia stengiasi valdžios atlyginimą kižA sutvarky
itą visokiu W
CHINIJA.
šė, nes P. Rimkus davęs skai- gėliams
;
aukas tik kas-žin ar kesnių įsiveržė L^’idų ir padarė
JI.
kurios Ūk Jj
tSĘilj pajiegų i'.ilaik'ti mimą mą jos vidurinių deikaių. Kad
Sfydynas. Ii
tyti jiems kokį tai popierj. Tuo teks iš tų aukų ką nors įna-jkratą (reviziją(\L.. po kamoRevoliucijos dvasia, tai lyginai
stenma-i neduoti jai ap- tokis atlyginimas sieks į šimtus kokis maras, lyginai kokia lim
met pristavas liepė P. Rimkui miams ir triobelninkams?.... Įdas. Atbėgęs kfcfbonas vos ne
Valdžia
žino, kad milijonų, tai apie |ai negalima panti liga ir prie Šiądieninio žmo
Iš ŽIURIU-GUDELIU,
Mgal Ja
pristatyti liudininkus, bet ka Grovas Pliateris kiekvienam pa- vos prikalbėjo žmones, kad nu
ti kalba:
įj^pšvir-ią mimą daug leng\lau jau xnė abejoti, neš Prancūzija nijos pasikėlimo persigriebia net
dangi P. Rimkus liudininkų ne degėliui davė po tris egles. Ku- siramintų nekeltų liarmo'('skati
Vilkaviškio pav.
negu aĮ^rne-tą. arba ki- siunčia kasdien daugiau kareivių į tolimiausius žemės kampus. Pa Dėlei paimtųjų Paežerių vals galėjo pristatyti, tai stražnikai, nigaikštienė Oginskienė davė po į dalo), nęs jau buvo atsiradę
) tn-Aa bet
ŽJdiiole*
taip'sakant, daug lciig\iau gali- į Morokko valdybas ir teipgi sibijojo revoliucijos gaisro ir Chi- čiuje pašportų ^iiirių-Gudeliuo- sukapoję nagaikomis P. Rimkų, 2 r. 80 kap.. bet tik' ūkininkams; [kai-kurie
*
pusberniai ir piemenįs,
Minuę. kaip
••
» 1 rife*
«•
r
ji visokiai- budai- i-naudoti daugina skaitlių savo kariškų lai nijos randas ir užtai, kad palai- se liepos
8 d. Vlkaviškio virši- išsidangino.
- ra
žydams gi davė iš viso 50 rub. [kurie sakė, kad reikia žyduis mu
Eąėviesta minia žino, kad vab vų Morokko pakrantėse.
* — '■ ; taip-pat ’ kai-kurios
'*
Bet Icyti į savo rankas sostą, išdavė Įninkąs su dragūnais ir stražnipadegti
.. Lakštingala. Įnamiai gi tik vaitoja į dangų šti, —
vra tiktai -m-mti bi’.aud<>to- atlyginimu nepasikakįs viena naujus prisakymus, išdavė pa- kais darė kratą pas ūkininką
žiūrėdami.
bolios, tarp tų dvi krautuvinin’’ (I|“L. .U”)
EfrĮ bet neapšvic-ti žmones tiki. Prancūzija, atlyginimo teipgi rei lengvinimus.
Žiūrį. Jieškojo Vlado Žilino,
kų-katalikų pačios, irgi labai lai
^Kmklna įsteigta nuo Dievo. kalaus ir kitos Europos viešpa
Dabartiniai Chinijos valdonai (Veiverių seminarijos mokinio,
dė liežuvį. Neužilgo pribuvo iš
■('taigi* neklaidinga ir jos reikia tystės. Žinoma, Mprokko nega yra mandšų giminės, prieš kurią kurį Paežerių raštininkas Ma*v>eik»ia|
Iš KVIETKIU,
Mažeikių antstolis su žemsarIŠ ŽAGARĖS,
^kiausvti Apš\ie-iai mimai turi lės atlyginimo mokėti, užtai ją pradėjo keltis chinai. Ikišiol bu- žeika įskundė, buk jis dalyva
Zarasų pav.
giais, visus smarkiuosius ir boŠiaulių pav.
t valdžia atsakyti 11/ sa\o darbus. paims Prancūzija ; kaipo savo vo uždrausta chinams apsivesti vęs Paežerių valsčiaus pašportų Naktį iš 1 J 2 liepos dieną 2a- Kvietkų valsčiuje apšvietimas
:k|dlojanji^
suarestavo. Ant rytojaus
nl gyduole*
I'tari
atiduoti
at-kaitą..
bet
neapir
laikraščių
skaitymas
Nieko
draustino
su
mandšu
giminės
sąnariais,
paėmime.
straneper-iatvažiavo
iš Papilės tardytojas.
valdybą,
o
kitoms
viešpatystėms
garėję žandarų ' rotmistras su
atsinaujina
išsiplatinęs,
Kšriesta minia to nereikalauja.
veikalai,
Dabar Chinijos randas, matyda-Įžnikai nerado, tik pamatę pen- vietine policija darė kratas pas [daug
Iršas
apskundė,
kad jieškodami
atlygės
jau
ne
Morokko,
bet
|u,1uk •'"‘•r*“
k geriausias
— aptiekorių .Kozlovskį, daktarą I Mokytojass ir raštininkas lie paplautos mergaitės" Jcotnodoį.-Taigi. žylai. Imdami geriau -u- Prancūzija. Atlyginimas, žino- mas pavojų, panaikino tą, net kius sūrius tuojaus juos “arefe^iratę. Švietė minią, varė revo- nu, bus tokio pat ^avidalo kaip geidžia, kad apsivestų chinės su štavo”.
Avižonį ir dviejų žydų namuo-)^.tuviai - pirmeiviai, tiktai mok y- je jam pavogę kelias dešimtis
ydytas n no
— ...
--- x. ..la-irublių ir kelis sidabrinius šaukimat izmo,
netikę:
į'-Scijini darbą, kas. žinoma, val- visada: Europos vii špatystės už- mandšais. Mat tokiu t>udu susi Nežinia, kam raštininkas Ma se. Jieškojo atsišaukimų ir gin klos namai visiškai
prijos,
jbai
seni
ir
permaži
tiek
vaikams, stukus, o kitam žydui kaimynui
žeika
įskundė
Žiūriu
Vladą,
ar
? džiai nepatiko, užtai valdžia ir ims kaipo valdybas kitus kra- maišys abi giminės ir nesipiaus
klų, l>et nieko nerado. Niekas
tara gal1 skaude.
kiek
jų
čia
prisirenka.
Vertėtų (ir tą “iškrėtė”) kelis rublius ir
Bgįorgani/a o “juodąją Mintinę . štus, o Prancūzija, gavusi savo už Chinijos sostą. Valdžia iš turėjo ant jo pyktį, ar tik iš nesuimtas. Krėsti buvo liepta iš J
n0 ir svaivalstiečiams
pasirūpinti
pastaty
 plaktuką. Aštuonius žmones iš
Ifjairi skerdžia -u \aldzios pagel- kąsnį, tylės, Tpokin, mat, takti- davė teipgi daugiau padavadyji- valdžios norėjo pasityčioti. Bet Vilniaus apsaugos skyriaus.
no; per
UB buvo
ti
naują
mokyklą
;
tas
lengvai
vežė kalėjimai!, bobas paleido;
visu.- siųirantante-nius zmo- ka valdžių, Įsiskv^rbia į kitas, mų, kurie suartįs abi kovojan tik tas gerai žinoma, kad šis Žagarėje ir aplinkiniuose mie
ūpažintas
į nis. kuri skvrd/ia inteligentiją. griūvančias, viešpatystės, nu- čias, už Chinijos sostą, gimines. raitininkas moka gerai gyventi: steliuose išlipinti apgarsinimai, galima butų atlikti, nes, kaip .0 man rodos, kad jas v isųpiriJgvdomu,
'žCollina
Sveikata Chinijos ciecorienės turtingiemsiems ūkininkams kiek kad jei kas nurodysiąs grafo girdėt, ir pinigai yra tam tik-'ma reikėjo gerai patupdvti žai
KfMesoje yra kaipi lizdas “juodo- , skriaud oa tenaitinii s gyventojus.
|tojoj, kad ten šaltai apsimislytų
rUmpą’laiK sios šimtinės", todėl tenai ir tan o kada tie. negalėd; mi ilgiau kę jau baigiasi ir neužilgio, gal, ne- 'galėdamas pataikauja, bet jai Keizerlingo (apie Mažeikius) už slui surinkti.
} ašgyds.
ir liežuvių bereikalo nelaidytų.
Pabaigoje
liejies
mėnesio
viebus
jos
tarpe
gyvųjų.
Savo
lai'pasitaiko
koks
nuskurdęs
varkiausiai užpuola ant žydų. \ al- sti jungą “civilizacijos", sukyla,
mušėjus, ^jas gausiąs dovanų
Bobų paskalos gali kartais už
burelis
savanorių
vaidinto& džia. mat. griebiasi ir barbaris- tuomet “civilizaciją* platinančio ke lošė ta moteris labai didelę guolis, tai pas jį be kyšio ge- 400 rublių. Keizerling užper- .tiniįpian, Pa.
traukti
ant žmonių didžias ne
nai rudenį, oficieriū apsirėdęs,'jų žada įrengti lietuvių vakarą:
^oausiu įrankių, kad tiktai seip ji viešpatystė suminša pasikėlė- rolę Chinijoj. Ji persekiojo vi- riaus ir ne»irodyk.
laimes.
Valstietis. vadžiojo po Kuršą dragūnų bu- vaidins komediją: “Trįs myliilankant
pasilaikyti kuoilgiau-iai ant lius ir paskui reikalauja atlygini sus laisvos minties žmonis ir
po visą
Lisosto. Ką valdžia negali apkal- mo, kurio anie negali mokėti. nužudė geriausias Chinijos spe
rį. degindamas latvių sodybas, 'mos”, taip pat bus. dainos su Žydų priešai - (antisemitai, ju
dofobai) tankiai sako, kad žyHįti už sukalbtu-, uz rc\oli icii-- Gražus būdas platinimo civiliza kas.
šaudydamas ir plakdamas ką dekliamaci jomis.
Traukutis. (dų "pogromus ' tankiausia iššau
Iš PRIENŲ,
E.kėlinią. ką ji negali pakarti “ka- cijos !
tik užmanęs,
Dabar, pusanI
kia (provokuoja) patįs žydai;
lauk' teismu” arba įmesti katfu
mėnesio
atgal,
Keizerling
SenapiJėą pav.
Kad Morpkko viešpatystę ne
atsitikimas Viekšniuose parodo,
, j Kaiman, tai tą -kerdzia sU pagelBerželio 10 d.r Naugardiškio buvo nušautas prie jo patiem
atiduos
kitos
viešpatystės
Pran

kad tai taip-pat labai lengvai ga
IŠ
RADVILIŠKIO,
ba tani tyčia -uorgaiiizaotos btidvare pas p. .■Mjocarsni
Mocarskį buvo
puvo su
su-- ;dvaro.
avam. Nežinomi užmušėjai pacūzijai dykai, tai tas aišku, to
li padaryti bobų liežuviai ir
Panevėžio
pav.
surinkusios aplinkinės lenkės d va- sislėpė. l^akviesta1' dvaran dra| dėlių gaujos.
dėl jau ir daro tarybas Anglija
žmonių
tamsumas.
Pas
mus,
kaip
ir
daugelyje
'rimuose girnų
gunų buris
naigaikomis išplakč
rininkė* tartis taisyti Prienuose
l
IŠ VILNIAUS.
g Paskuti ui m • -c la’k " -e \ aidžia su Vokietija apie “kąsnius". An
pbuvo kaip ir ap-i-tojusi rengti glija. mat. geidžia įgauti daugiau Šiomis dienomis buvo čia ke- tokią pat "prieglaudą ”, kaip visus dvaro kumečius ir darbi vietų, girtuoklystė smarkiai išsi
Kžydų skerdynes.’ Priežasčių ta- įtekmės Egipte. lAt. norėdama į tūrių Lietuvos gubernijų žydų Aleksote, vargdienių miestelėnų ninkus, kam jie nedaboję savo platinusi. Pačiame Radvilišky
poną ir kam nežino, kas jj nu- je yra net trįs aludės. Be to
tae buvo keletas. \ aidžia bu\o įgauti daugiau įtekmės, turi klau- A'C’kejų) susivažiavimas; , tartasi vaikams lenkinti.
Iš ERŽVILKO,
dar dažnai girtuokliauja ir pa
Geras
pasisekimas
"prieglau

šovė.
J .febai susilpnėjus., o revoliucijos
rinkimus. Nutarta susiviestis
Vokietijos. <An-apie
•
tis pavelyjimo \l
Kauno gub.
čiame špitolyje. Stebėtina, kad
Dvely
1 ^- v’lnys vio -u visu smarkumu per glija prižada Vokietijai užleisti ,”>»■ < padarai blok*)) su lenkais dos” Aleksote per keletą metų
musų kunigas Sabaliauckas vi 3 dieną liepos apsilankė trį«
(Iš “L. U.")
visa Ma-koliją. užtat valdžia ir Abesiniją. Tokiu tudu iš vienos pravedimui nuo miestelėnų vie paskatino musų apygardos len
sai nedraudžia špitolyje girtuo nežinomos ypatos; nuėjo į vals
kininkus praplatinti savo veiki. F buvo pa-ibijoju-i. kad rengiamos
viešpatystės suirimo, Morokko, no žydo-atstovo.
čiaus raštinę, pareikalavo 1000
kliauti!....
Iš KRINIČINOS,
' fe žydų ir inteligentų ^skerdynės pasinaudos visos t ys: Prancūzi — Liepos 5 d. policija paėmė
tolio į Lietuvą, ir štai surublių. Raštininkas atsakė, kad
Parapi
jonas.
B-nėsul:eltų paskutinias\ spėkas ir
Panevėžio pav.
tris pudus kariškųjų revoliuciji- manyta nauja įstaiga,
ja, Vokietija ir Anglija.
prie
pinigų ne gali prieiti be vir
(Iš
“
L.
U.
”
)
Nutarta įkurti “prieglaudą
Fnenuverstų caro valdžią. Kita
Berželio 20 d. per šv. Petro
nių atsišaukimų (literatūros).
šaičio
(staršinos). Pareikalavo
Pagal
paskutinius
žinias,
bu’’ *- ' -! vien tik su len- ir Povilo atlaidus koksai tai vai
E priežastis buvo, kad valdžiai bu— Liepos 4 d. po ilgoB per- kuoveikiausia
viršaitį.
Viršaitis, atėjęs atraAziz
likęs
Iš
VIEKŠNIŲ,
| B vo labai reikaliifgi pinigai, o pi- vusis sultanas Abdul
traukos vėl pradėjo eiti “Žarija", kiška kalba. Tada lietuvė 1-ap- kinas pardavinėjo laikraščius ir
ikino
valsčiaus
banką, kur atrado
Šiaulių pav.
F nigus galima gauti tiktai nuo užmuštu mieste Fe t. Vienok pa- Taipgi nuo liepos 1 d. eina kas- kuvienė, kuri kas-zin kokiu ste- knygas. Staigu priėjo prie jo
rub.
7<>J4
kap. Iš tų pi
Viekšniškiai,
dagirdę,
kad
bauĮtik
Tuo- dien ir “Vilniaus Žinios" maže [buklu buvo įleista į tą susirin uriadiiikas su stražniku ir pra
1
L žydų todėl valdžia turėjo pasi- tvirtinančių žinių < ar nėra.
nigų
anie
\
yrai
paėmė 15 rub.
kimą, buvo užsimaniusi, jog pri dėjo žiūrėti, kokias jis parduoda ko bus parduodami keli dvarai
Bsaugoti, kad nesuerzinti žydų tarpu įgyja nauj įsis> sultanas. sniame formate.
ir
prisakė
nukabyti
nuo sienos
Pamatęs
knygutes: «Daubiškių. Kapenų. Pavirvyčio,
K perda’ug, nes šęip negautų pi- Mulai Hafig. kas kart daugiau — Vilniuje nustojo ėjęs san- derėtų Lietuvoje ir lietuviškajai knygas.
caro
paveikslą,
ką
viršaitis ir
užsimokės fcnigų. kas dar labiau jos pasktrti- pasekėjų. Žinios praneša,. kad vaitinis lenkų laikraštis “Glos kalbai mokykloje šiokias tokias “Spartakas" ir “Koks mums Stočkų), pradėjo rašyties. kad
it Theatre I nias dienas priskubintų. Jieško- jo parėmimui tapo jau surinkta Polski” (Lenkų Balsas) dėlei [tiesas duoti, bet daugumas tam reikalingas vaiskas” uriadnikas tie dvarai butų parduoti jiems. padarė. Išeidami, paliepė, kad
akni ir lai- | dąi" 1 caro valdžia pinigų ir pri- suviršnm vienas n ilijonas dolia skaitytojų stokos, kurių turėjo (priešinosi, sakydamos . stačiai, norėjo vesti tą vaikiną pas pri- Rašos bežemiai, mažažemiai, ūki nieks ne išeitų iš raštinės, pirm
2 valandų. Viršaitis nelaukė
rviszkas ir I žadėjo, kad daugiau nedaleis žy- rių.
mažiau dviejų šimtų. Šio lai- ^kad ‘už lenkiškus pinigus visai stovą. Bet vaikinas uriadniko ninkai. Žemės reikalauja pagal tiek laiko: nubėgo pas uriadninto
kiek
kas
galėtų
išdirbti.
Ki

Bdų skerdynių, vienok ar ilgai laiPereitoj sanvaitėj užpuolė mau kraščio pasirodė tik 5 nume- (nėra reikalo lietuviškosios kal nepaklausė ir pas pristovą nėjo.
dgastantis,
uriadnikas
pasiėmęs tas pats vienas būdamas, dar ką, kuris su poliemonais jieško
|'ko caro valdžia savo prižadą ? rai visai netikėtai |ant prancūzi riai. Jį rėdė vyskupo barono bos mokinti”. Tas atsitikimas Tuomet
>$, trūksta
jo po aplinkinius sodžius ir mies
Vieną dieną caro valdžia prižada, škos kariumenės, stovinčios arti Roppo pataikūnas C. Jankovskis. netrukus tapo žinomas aplinki- nuo to vaikino kelioliką knygu nevedęs, be didelės šeimynos
uogai, plečiuką. bet nesurado. Viršaitis
«ntrą dieną prižadus sulaužo. Casablanca. Mušis tęsėsi apie
niems, Ir įvairios lietuvių kuo- čių nusinešė klcbonijon parody perka lig 7, 10 dešimtinių, kitas
(Iš “L. U.”)
J.
Jankauskas siuntė telegramą
^Caro valdžia pripratus tą dary- tris valandas; I pradžių buvo
pos ėmė svarstyti dvarininkų ti jas pristovui. Vaikinas % gi mažažemis turėdamas 7, 8 sū
pavieto
viršininkui, reikalauda
ramiai toliaus varė savo darbą. nūs lig 80, 100 dešimtinių. Ži
1
lenkininkų nutarimą.
Tti.
maurai jau bepainą prancūzų ’
IŠ VILKAVIŠKIO.
mas
kariumenės,
nes buk Eržvil
Nėra ką nė minėti, kad tokios Žinoma, žinia apie tą atsitikimą noma. tuoj pasklydo garsas, kad
Abelnai imant revoliucija da stovyklas, bet, gįivę pagelbos,
Suvalkų gub.
ko
valstiečiai
vėl
pradėjo priežemė busianti duodama veltui
į tzlapumas,
bar aptilusi Maskolijbj, bet ar prancūzai atmuša užpuolėlius. “Šviesos” draugija dar jaunu šviesos fabrikų pramanytojais ir tuojaus aplėkė visą miestelį.
šinties
caro
valdžiai
ir iš rašty>įyj UžsenI--- išlaikvtojais yra ži- Kuomet uriadnikas grįžo iš (dovanai). Vieni gal tam ir ti
Maurai paliko dafgybę negyvų tė, susitvėrusi vasario :27 d., vyriausiais
ilgai
teip
bus,
tai
sunku
pasaky

nės paėmę 1000 rublių. 4 d.
kitokia
kai-kurie
dvarų
__ nomiriip
riTiKę
-------------- -----------— valsusirinkę
žmonės kėjo, kiti ne;’-----nomiejie dvarininkai: Gavron- klebonijos,
ti. Paprastai visada būva tyku ir sužeistų ant mūšio lauko, kuo skaito jau į 40 narių, turi• savo
ipesczio isąliepos pribuvo 85 kareiviai ir 25
:
“
atiduok
knydytojai
net
nusigando,
d
garsupradėjo jam rėkti
prieš audrą. Galbūt kad teip met prancūzai (teturėjo tik- knygyną, sukrautą pas J. Mišči- skiai.
ri užskurduDabar kazokai ir
•
t
1 * . sis
MiiolLiii pristovas.
nnctnvas
R ul.'lk.Ti- žemsargiai.
Kulakogas,
burlioke!” ’ir
kasžin
kas cle Mažeikių
Meaa gerkle Ir
bus ir Maskolijoj. Revoliucijos tai 15 negyvų ir pažeistų,
kaitį, iš kurio leidžiama imti pa Pats Gavronskis dabar jau kužemsargiai su sodiečiais apseina
vas,
tūlą
J.,
susirašinėjantį
kas
niekad nepasibaigė greitu laiku, na, kad mūšyje dalyvavo apie siskaitymui knygas ir ' pašali ri^aikas sėdi Petrapilėje ir de uriadnikui šėrė iš užpakalio per
nori gauti žemės, apšaukė dagi savotiškai: — piauna gyvulius.
I
nėms ypatoms. Draugija pasi- rasi su valdžia dėlei Veselavos ausį. Tuomet uriadnikas grie
užtai negalima laukti, kad tas į- ■ T2ocx) niaurų.
Šeria šieną, kas pasipriešina, tuos
Naujasis sultanas
sultands Mulai Ha- rįžusi įtaisyti vakarinius kursus, ir keletą kitų praskolintų savo bėsi kardą ir jau pradėjo juomi “revoliucijonieriu”.
: vyktų ir Maskolijoj. Tiesa, re
Iš tų visų susirašymų nauda lupa nagaikomis. Matome kaip
voliucija traukiasi Maskolijoj jau fig išleido proklamaciją, kurioje rengti, teatrus, taisyti ir tarpi dvarų, kuriuos nori parduoti. muosikuoti. Bet žmonių butą
ms kad ta
gali būti, žinoma, tiktai tokia, lietuvis viršaitis apsieina su val
keletą metų, bet ką reiškia kele nurodo maurams |esikėsinti ant ninkauti įtaisyme mokyklų, skai Jeigu tat įvyktų, tai gal ir Su nebžiilių ir tie tuojaus griebėsi
igi® atrasi
nebe- stiečiais! Nežinomi žmonės at
valkų gubernijoje susilauksime už baslių ir akmenų. Uriadni kad nė valdžia, nė bankas
esunaikina
te- metų prie žmonijos išsivy- prancūzų, jeigu tie nelenda j vieš- tyklų, knygynų ir t. p.
galės išsiteisinti dėlko ant musų ėmė pinigus, o jis ant valsčiaus
2:Rymo?! Tai yra tiktai kaipi la patystės vidurius, liepia jiems Paminėsiu, kad nežiūrint j svečių iš tolymos Maskolijos kas, pamatęs, lęad jam gali būti
ba slaptinžemės traukia ateivius iš Rusi- užtraukė kariumenę ir dar sako,
ši’ vandens jūrėse! Su keletą tiktai ginti viešpat irstės vidurį. musų ramų darbavimasi, esam kraštų; musų bežemiai ir maža- blogai, spruko bėgti, žmonės gi jos: juk žemė ir mums patiems kad jis reikalausiąs iš valsčio)tie darbo»
kuris tačiaus persekiojami tūlų ypatų. žemiai. žmonelės yra kviečiami puolėsi jį vytis. Vejamas uria
Plėšikų vadovas, Raisuli,
E—
jjogu dar®etų negalima perkeisti netvar
nių 1000 rublių.
dnikas pasislėpė vieno ūkininko reikalinga!
Sibiran žemės jieškoti.
leidavimOi
ką į tvarką, ypač ne Maskolijoj, laiko sugavęs MacLean, pranešė Ir tik paklausti už ką?
J. S.
Aleksiukas. namuose, kur buvo apie 10 stra- Liepos 17 d. nedėlioj, męs tik
kur reikia viską reformuoti, kur angliškam pasiun iniui išlygas, — Nugi, kad, girdi “Šviesa"
žnikų, kurie suėmė du vyru. nesusilaukėme, .. žydų “pogro(Iš “L. U.”)
reikia minią apšviesti, prigatavo- ant kurių jis nori taikytis ir, bedieviška, kad jai įstatymus
Žmonių gi prisirinko daugybė mo' (skerdynės). Buvo taip. Ne
jeigu susitaikys, paleisti sugau parašęs daktaras Grinius ir to
.E‘“ prie permainų.
IŠ RYGOS.
ir
pradėjo grūmodami stražni- dėlios rytą tūla žmonelė G. nu
IŠ SAKINOS,
tąjį MacLean. Raisuli pataria lygiai.
Sunku
neapšviestam žmogui
kams rėkti, kad tie paliuosuotų ėjo pas žydą nusipirkti mėsos.
Šiaulių pat.
prisiųsti į jo stovįylas, Ben Ja- Šitame šmeižime ypač juodą
MOROKKO.
anezius jau
gyventi
sodžiuj,
dar sunkiau to
Beperkant mėsą, pasigirdo, kad
Sumai, P«
ron?, vieną pasiuntinį, su ku- rolę lošia musų kaimynas — Už išplatinimą « atsišaukimo suimtuosius. Stražnikai išsigan
kiam
atkeliavus
miestan.... O
kažinkas žydo troboj tėvu (lai
_^airiinas Morokko tęsiasi toįklm-pa*“
riuom jis galėtų vėsti tarybas. “Žiburys”, tai neužginamas pri apie pirmosios gegužės šventę do ir, kepures nusiėmę, pradėjo bu) balsu vaitoja. Žingeidi bo tokių iš Lietuvos Rygon ateina
ir dabar viešpatauja tenai
rodymas.
9 čia buvo suimta 13 vyrų, jųjų žmonių prašyties, kad jie pa
daugybė. Kad jiems ir jų vai
«turi valdonai: senasis sultaVyruks. tarpe 85 metų seikite, kuris ap lauktų, kol pristovas ateis. Žmo belė, kuri. nori viską žinoti ir kams palengvėtų gyvenimas, bū
ANGLIJA.
kitiems papasakoti, neiškentė nenaujasis, plėšikų vadovas
(Iš “L. U.”)
skųstas, buk es$sl didžiausias nės, pamatę pristovą ateinant,
28 d. rugpiučio tapo paleistas
pravėrus žydo kambario durių relis apšviestesniųjų Rygos lie
^tsuli ir Prancūzija. Kad todar
daugiau
sujudo
rėkti:
“
pa

“
cicilistas
”
.
’
JieškOjp
<Jar
vieno
1$: nuo 1°
ir nors viena akimi nepaveizč- tuvių padarė 1905 m. susirinki
aplinkybėse viešpatauja di- su paprastomis ceremonijomis
Iš KYBARTU,
vaikino, bet šis pastarasis ištru leiskite ir knygas atiduokite, o
dienose.
jus, kas ten dedasi. Pasirodo, mą, per kurį vargais - negalais
netvarka, tai apie tai nė- angliškas parliame itas. Užbaig
ko iš policijos nJgų ir pasislėpasislė tai namus sugriausime”. PriSuvalkų
gub.
tas darbo metas pąrliamento bu
kad žydas primušęs savo dukte pavyko užmegsti komitetą, kuris
nė ko abejoti.
iką ten iš- Etovas gi geruoju su žmonėmis
pęs
šiauduose,
vis|
Nuo
pereitų
metų
rudens
gyrį (ar brolis seserį). G. žinoma rūpintųsi Rygos lietuvių apšvie
Eereitoj
sanvaitėj išreiškė vo ilgiausias ir darbščiausias, nes
buvo, nors jam, sargybiniai ko- pradėjo kalbėtis ir suimtuosius
vuoja
’
čia
Mylėtojų
dainininkų
timu ir įsteigtų apšvietimo drau
^BB®IZijos ministerių pirminin- užgirta net 60 na1 tjų įstatymų. draugija; nuo įsikūrimo Kybar jas su durtuvais subadė, Su- paleido, knygas gi sakesis nu- tuojaus apreiškė kitoms kūmu
tėmis, kad toks ir toks Irša, pri giją “Žvaigždė”.
Ištikimos ypatos praneša, kad
^^Kptmenceau savo valdžios
imtuosius, palaikę 18^ dienas, pa- siųsęs cenzoriui peržiūrėti. Tuo
tuose
“
Šviesos
”
,
ta
draugija
iš

mušė savo dukterį; rasit naba Gegužės mėnesį buvo antra
fe^^Pytnus Mor«»kko< reikaluose. neužilgio susitiks Anglijos kara vien su “šviesa ' eina. Per Sek leido. Visi spėja, kad juos iš- met ir minia išsiskirstė.
caru. Susi. t
A. ’Arškėtis. gė katalikų "vierą” norėjo pri sai visuotinas “Žvaigždės susi
Alininkus apreiškė, kad Pran- liūs su Maskolij'
davė
V.
šukevičius
su
savo
ber

mines ši draugija buvo berengu
imti. Paminėjus .G. katalikų rinkimas. Žmonių susirinkimą#
XU “L. Ų/l
‘ JBJOS valdžia siųs į Morokką tikimas, mena, t siąs Finlandi- si lietuvi# yakarą naudai yieti- nu P. Rimkų.
_ _
. ^fgStreivių, kiek tik bus rei- jos pakrantėse. ( idiia, mat, yiVlnstiPagar.
kaules
jausius
per-a.

IŠ LIETUVOS

tiem

Ipnumas

E.

JA.

O, llį

jjy
Q
pristojo, apart vieno, kuris, da- labiau rupi lenkiškų kunigų
cirkui
priklauso;.Pavvnce
Bill
Daugų,
Dusmeny,
Stadžingio,
soj
parapijoj,
išskyrus
keletą
soatvyko apsčiai — apie 250; dar
žinojęs, kad aukos renkamos ne da, negu laisvė tėvynės,
es, negu
labiaus pažymėtina, kad susirin dių nuo Silionių (šilany) ir Rikan- kliškių, Užuoguosčio, Pivašiūnų cirkus, Selfe-Forfpaugh cirkus,
-....... atsisakė
svė jam Į
lietuviid
alaus bačkai,
nuo
— yra gryniausiai lietuviškos, Buffalo Bill cirkus, tai dabar bus
kime buvo kuone pusė moterų, tų (Rykonty). .
nepažįstamų
aukų.
Iš
viso
tapo!
|| IŠ Peterburgo, praneša, kad
kurioms ligšiol visokios draugi Parapijose Naujųjų ir Senųjų išskyrus gal parapiją Pivašiūnų, didžiausiu cirku ir galės kontro
tenaitinis
kariškas teismas nagri surinkta aukų $7.00, kuriuos ski
jos kur-kas mažiau rūpėdavo, ne Trakų, filijose Paluknio ir Rūd kurioj yra daug krevezojančių liuoti visus mažesnius užsiėmi
nėjo
bylą
18 apskųstųjų už su riame šiteip: $3-00 revol. L. S. I S. L. A. ORGANO RElgr
mus. Tokia, mat taktika didžių
gu vyrams.
ninkų parapijoj; lietuviškasis gai lenkiškai. Beabejonės, kaip vi
LUOSE.
kalbi ant caro gyvasties. Teis D. P.; $300 kankiniams ir $ix»
Kaip -matyti, iš “Žvaigždės" valas paviršutiniai žiūrint, jau bu sur Lietuvoj ir Žemaičiuose, jų kompanijų, jeigu negali susi mas4 nusprendė: 3 pakarti; 3 nu moksląeiviams “Aušros” dr-stei.
25
d.
rugpiučio
atsibuvo nen,
valdybos apyskaitos, ir per pir vo taip kaip išnykęs, kiek poni1- taip ir čia, Dzūkijoj, dvaruose, vienyti, tai atperka ir paskui da
prastas
susirinkimas
79-to,
(Aukautojų
vardai
kitoj
vietoj).
teisė 8 metų kalėjimu; I — 4
muosius metus nemažą padary škesni kalbėjo lenkiškai, praste- miesteliuose ir “akaličiose”, kaip ro ką nori, lupa žmonis.
pos
.
S.
L.
A.,
Springfiei^
J.
A.
Damijonaitis.
metų kalėjimu; 5 nuteisė ištrė
ta. 1906 m. rudenį “Žvaigždė” sniejie “gudiški”. Bet parube- tai būdavo madoj, poniškesnėji
Susirinkimą lankė 45 d,, ’ .
mimu, o 6 kaltinamiejie tapo pa
kliasa
vartodavo,
ir
dabar
dar
turėjo įsikurusi tris vaikams žiniuose su lietuviškomis parapi
ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
85
kuopos narių. Kuopoi ’
Iš HERRIN, ILL.
leisti.
mokyklas. Tose trijose moky jomis sodžiuose, dar yra mokan vartoja, darkytą lenkišką kalbą,
VVashington. čionaitinis sei
rimai
buvo sekanti: Organu
čionaitinėse anglių kastynėse
klose ir dar Hagensberge ir II- čių lietuviškai, ^patingai tarp se kuri šiandien Lietuvai čionais, smografas pąrodė, kad kur toli
Iš Londono praneša, kad darbai eina gerai ir pribuvę iš kalingas — 44 b. Kereikali^
gecicme buvo pradėta mokyti vi- nesniųjų ; lietuviškai (dzūkiškai) aš misliu, nėra labai pavojinga, įvyko smarkus žemės drebėjimas.
buvęsis
Maskolijos ministerių kitur gali teipgi lengvai datbą - i. Vieta 45 balsai, paski^ .
>ose mokyklose, buvo apie 125, dar čia kalbama kartais- per po tuom labiaus, kad yra dideliai Žemės drebėjimas tęsėsi ijl vaPittsbur«» n« ten yra centru
pirmsėdis,
grafas Vitte, apėmė gauti.
j suaugusiųjų apie 150.
kylius, kad draugijoj randasi lie darkyta.
landos.
12
d.
rugpiučio
tapo
parengtos
lietuvių
apgyventų valstijų, 0 nc.
direktoratą
Maskoliškosios
BanPrie mokyklų pradėta steigti tuviai, tėvai tankiai kalba dzū Pivašiūnų apygarda, dėl kočia
prakalbos
21
kuopos
L.
S.
S.,
tur
i
laikraščio.
Patariant ir y.
kos Londone, ir tokiu budu atsi
knygynai ir buvo daromi viešie- kiškai, kad vaikai nesuprastų ir kios priežasties, neištyriau, yra
SUDEGĖ LAIVAS.
traukia galutinai nuo politiškos ant kurių užprašė kaipo kalbėto- toms
atboti ant sekanjie skaitymai; vaikams per šven t. p. Miestelibose, kaip Tra- sulenkinta labiaus už kitas vieją
F.
Bagočių,
kuris
10
d.
rugp
.
c
*ų
aplinkybių:
I’hiladelphijoj y.
Klitas.
“
šlėktos
”
čia
gyveną
karjieros.
26
Boston,
Mass.
sudegė
čia
tes buvo taisomos eglaitės; be kuose, Rinkantųose, Rūdninkuo
ra
“
Kova
”,
o
Bostone •Keiei_
džionyse,
Lelionyse,
Vidžionyse,
laikė
prakalbą
Johnston
City,
d.
rugpiučio
laivas
“
Jane
Palmto, įvairiuose miesto pakraščiuo se,Paluknyj šventadieniais, ypa
vis
”
,
tai
būt
nepadoru
užbėgį.
Pavarenyj
iš
dalies
Aičiunuose,
Į
Iš
Paryžiaus
praneša,
kad
III.,
netolimame
miestelyje.
Ati

er
”
.
Gaisro
padarytą
nuostolių
se buvo padaryta nemaža dide tingai ant atjaidų, kermošių,
nėt
kitiems
laikraščiams
už
akių.
Kelesninkuose,
Žadziškiuose,
AiMorokkos
naująsias
sultanas
Iladaręs
susirinkimą
kuopos
pirmapskaito ant $200.000.
snių ir mažesnių su spektakliais nuolat girdėsi lietuviškai bekal
Baltimorėj
nėra
tiek
kuopą
t*
noronyse,
Sudvariškėse,
Mickufig
paleido
visus
mieste
Morokko
sėdi! S. Juodsnukis, perstatė p.
ir be spektaklių vakarų.
bančius.
Kalejkiemyj, Kurši
lietuvių
kaip
Pittsburge,
o
nave,
Pasamovyj,
Ramaškėse
ir
esančius
kalinius,
įmestus
kalė

Bagočių kaipo kalbėtoją. Bago
1906 m. pabaigoje draugija škiuose, Miciunuose dar yra po
AUGŠCIAUSIAS NAMAS.
jimai! laike valdymo AbdeI Aziz. čius aiškioj kalboj nurodė var drauge baltimoriečiams po ranka
turėjo 570 narių. Draugijos ka keletą ypatų* susikalbančių lie iš dalies Utoj. Bet Ąigelionyse,
New Yorke stato augščiausią
gingą darbininkų padėjimą ir bai- -vra Utinių valstijų laikraščiai,
soje 1907 metams liko 790 r. tuviškai. Hierdnimas Poznan- Lacionyse, Malvinave, J a liaukoj,
ant
svieto namą. Nantas bus || Iš Tokio, Japonijos, praneša, sų išnaudojimą jų. Nurodė teipPivašiūnuose,
Kedonyse,
Vadai\ ardą skyrėm: Draugovė—28.
43 k. (surinkta buvo 1929 r. 36 ski iš dvareli^ Jozefovo, su
išviso 612 pėdų augštas nuo gat ikad vidurinėj Japonijoj esanti gi, kad tą skurdą galime tiktai lietuvių Draugas — \yt Tėvynė
šiškėse,
Aigerdonyse,
Buriškėse,
k. išleista — 1138 r. 93 k.
ėjau, gražiai kalba lietuviškai, jo
7» Svečias 3.
Kitus metus draugija ketina tėvai taipgi mokėję lietuviškai. Budoj, Gervėnuose, Juncionyse, vės, jame bus 47 augštai. Pa tvanai padarė nuostolių ant ke- prašalinti prisirišdami prie darViename bininkiškos organizacijos, rišda*
Pradėt leist nuo naujų meta
toliau darbuoties, — prie įkur Ismonyse ir Spindžiuose kalba Cyžiunuose, Užukalniuose, Bun- matas namo įkastas 90 pėdų gi- lių milijonų1 yenų.
45 balsai.
tųjų jau mokyklų įtaisyti an ir lietuviškai ir “polckai”. Iš džiunuose, Mikalave — svietelis liai. Ant namo viršaus bus mė Gumma apskrityje tapo apsemti miesi tiktai prie socijalizmo.
truosius skyrius, mokyti suaugu akaličios Dargiancy, Naujatra- kalba vien, arba daugiausia lie toma šviesa, kurią bus galima 18000 namų. Kiek iki šiol žinia Baigdamas prakalbą priminė Į Komisijos paduotus kandidamatyti nuo 60 mylių tolumo. nuskendo apskrityje 49 ypatos, tripgi ir revoliuciją Lietuvoje,,tl,s ant redaktoriaus, męs vienskaitymus, rengti į.jo parapijos, Šeštakauckai mo- tuviškai.
sius, taisyti
1
Svarumas
geležų ir akmenų, pa vienok 250 pasigenda.
’priminė kaip baisiai valdžia žmo- į balsiai <45 b.) atmetam, kaipo
vakarus ir tt. Bet
1
pradėjus pla- j(a lietuviškai; b jų sūnus klie- Žinau, kad tūliems Trakų pa
naudotų
namo
statymui, siekia
čiau darbuoties, pradidės ir vi- r___
j|.asj Šeštakauskas, Amerikoj, vietas išrodo labiaus sulenkintu,
nis kankina ir kalėjimuose smau- priešins darbininkų, ir vaidų kur18.365 tonus. Name bus 2500
| Iš Yokohamos, Japonijos, gia. Užtai ragino kalbėtojas nors ; stytojus terp lietuvių, besidaršok i e išleidimai.
rengiasi ant klebono į lietuviu negii yra ištiesų. Tuo tarpu ten randavojami skyriai. Apšvieti
praneša, kad gaiaras išnaikino kiek aukų sudėti jų pašelpai.. buojančių ant tautiškos bei dar
— Girdėti, kad ir A Pašalpos” Įšką. parapiją ir jau ne vieną pa-’ žmonės tik užuiti, suvarginti, o
mas viso namo atsako miesteliui visą H ak oda t e miestelį, Tarpe
jų
kalba
paniekinta
ir
persekio

draugija ketina įkurti vieną vai-'mokslą laike vakacijų yra sa
Suaukauta tapo iš viso $10.25 bininkiškos dirvos. P. V. J<jku-5000 gyventojų. Gazo ir van gyventojų viešpatauja didelis varkams mokyklą. Ar nenatidin- fcęS lietuviškai. Senatraklo pa- jama. Iki šiol {Kmai juos vi
kuriuos skiriame šiaip: $5.251 bynas gerai yra žinomas kaipo
suomet už lietuviškąją kalbą sar- deni dūdos, panaudotos name, gas.
revol. L.S.D.P. ir $5.00 Litera-! Sėtuvių darbininkų priešas (nors
giaus butų, kad savo gražų su- rapijojI
t
—
Inkheriškių
(rusiškai
bus penkioliką mylių ilgos. Na
manymą prie “Žvaigždės" pri- turbut Angelišzi)
__ , seniai,
___ . kad matijo, kunigai barė, todėl žmoturos fondui, esančiam prie “Ko- j*5 pats tokiu yra) ir jo straipsmas, teisingai sakant, bus savo
Pulkaunipkas Petrov Sol- vos”. Aukas pasiuntėme R. R. į niai, rašyti “Lietuvoj”, stovi žcji/ngtų dėlei šių priežasčių: 1) vaikai nesuprastų, dar kalba tarp neliai nedrįso viešai savo kalboj
fiev, komandantaš ketvirto hu- kasieriui J. 0 Sirvydui.
“Pašelpos” nariai gyvena po vi savęs lietuviškai; taip pat ir į svetimus ’ prabilti. Pamenu, tišku miesteliu.
I ,niau kritikos. Skaitytojai, gal
sarų švadrono, kurio kareiviai
są miestą., todėl ta viena moky Rudziškėj (pas4kojo Jančauskis “Vilniaus Žiniose" No. 141,
Priminti reikia, kad 18 d. rug- atsimena jo komplimentus: tilkla galės vos kelinta narių da iš Inklieriškių, Kalbąs gražiai lie 1905 metuose, buvo rašyta, buk, SUDEGĖ KETURIOS YPA pirm mėnesio buvo pakėlė mai piuėio atsibuvo čia lietuviškos purius “L. nr. 7 1907 m. sutą, tapo prašalintas nuo vietos. vestuvės; ant jų tapo išgerta ; svyravo Žagaras, pasiraitę Rutlis naudoties; 2) tokiam darbui tuviškai): Madzunuose, nors kal daleiskime, Bičiūnuose, TorcioTOS,
nyse
(reikia
Taučionyse),
Onu

reikia mokėjimo( ir praktikos; bama jau “po prostu” ir “polc
apie už 100 dol. alaus ir degtinės, ^us, sugirgždėjo Gležnas, susteOklahoma City, Okla 27 d.
|| 19 d. rugpiučio prisiuntė Chi“Žvaigždė” jau yra pradėjus kai”, bet daugumas dar moka škio parapijoj, žmonės neprisi rugpiučio užgimė čia iš nežinobet ant tautos reikalų nesudėtas °ėjo Senas Krivaitis ir nusikvadirbti ir turi praktiką; 3) ir lietuviškai; į | bažnyčią jie ei pažįstu esą lietuviais. Tuo tar mos priežasties gaisras; gaisre nijos valdžia Prancūzijai ir Ja nė vienas centas. Suprantamas į toi° Pittsburgo Bagočius. Paponijai protestą prieš sutartį, pa
“Žvaigždės” yra dabar trijose na į Valkininkup. Užuolijoj vi pu atėję į Ameriką, matydami, sudegė 4 ypatos.
dalykas, kad tokiomis vest u ve- paliaus jis savo tame straipsnyje
darytą tų dviejų viešpatysčių.
abelnai
kad
lietuviškoji
kalba
ir
miesto vietose mokyklos; jeigu si moka gerai lietuviškai ir ei
mis neapsišviesime. Laikas bu- stačiai pasakė, kad S. L. A. turi
Proteste nurodo, kad abi vieš
dar “Pašalpa” suteiktų skiria na į Onuškio ' bažnyčią, nors lietuviai nėra niekinami, tik vitų jas pamesti ir imtis už ko ge- $20000 ne pirkimui brangių raiGAISRAI.
patystėj užtai padarė sutarti, kad
muosius savo mokyklai pinigus, daugelis kalbas į“gudiškai”. Taip šame stovi aukščiau už “polioresnio.
džių ir išleidimui švarių laikraPrestonvillc, Ky. Sudegė čia pasinaudoti iš dabartinio Chinitada, “Žvaigždė” įtaisytų ketvir pat ir Žeronysd. Rūdninkuose, kus”, jie kalba gražiai lietuviVisiems
aukautojams
ištariu
Į
bet išmokėjimui posmertitame punkte mokyklą. Tas da išparduodant vienuolyno žemes, škai. Tarp labai daugelio kitų, 27 d. rugpiučio naktyj Henry jos suirimo. Žinoma, tas teisy- vardan revoliucijos širdingą ačiū nių. Kaip tokį žmogų galime
lykas reikalinga butų jau da apsigyveno ir gėlėtas lietuvni.... padavusių man žinias apie Tra Crouch’o tabako sąkrovos. Ug
rinkti redaktorium, kurs pasakė,
Jurgis Mizeris.
bar užbaigti, nes einat medžioti, Sumiliškio (?| Suomiliškio) ir kų pavieto lietuvius, buvo ir nies padarytą nuostolių apskaito
Į jog organas nereikalingas? Ar
ant $150.000.
Į Iš Italijos praneša, kad po
žmogelis iš Bičiūnų.
nebe metas šunis lakinti.
vien dėl to, kad supirkuš ir įIŠ SHEBOYGAN, WIS.
Kietaviškio parapijos yra, bepiežius uždraudė važiuoti šiuose
— Metų pradžioje Rygos lie abejo, dideliai sulenkintos arba Dar kartą tvirtinu, "kad visas
taisius
spaustuvę už S. L. A.
Darbai eina čia labai gerai.
metuose ant rugsėjo ir spalio
tuviai buvo sukrutę leisti čionai subaltgudintos, lypač pirmutinė, Trakų pavietas yra menkai ką
EXPLIOZIJOS.
Į
pinigus
ją nuvaryt ant niekų ar
Nuo 22 d. rugpiučio tapo praša
du kartu per sanvaitę laikraštį; (aš apie jąs dąug-ką nesu pa ištautėjęs. o, dvasiai pakilus, į Hagerstrrirn'i Md. Aštuonios mėnesių atlaidų Ryman. Mat linti nuo darbo jauni vaikai, ne-l ba suteikti įrankius šmeižti už
dabar apie tai visai nutilo, no tyręs), bet kadangi jos yra iš trumpą laiką bus gryniausiai lie mylios nuo čia 26 d. rugpiučio tenai labai prasiplatino antikleri- turinti 16 metų amžiaus užtai I mus pinigus įtaisytu laikraščiu
rint Rygoje turėti laikraštis bu visur apsuptos lietuviškąją kal tuviškas. Bažnyčiose ir moky expliodavo lentų piovinyčioje ga kališka dvasia, užtai- popiežius yra dabar stoka darbininkų. No mus pačius? Ne, męs nebusime
tų didžiai geidžiama, ir Ryga ba, apie jų lietuviškumą nėra ką klose čia privalo būti užvesta rinis katilas. Expliozijos tapo bijosi, kad atlaidai nepriskubintų
rinti dasižinoti daugiau, atsišau- aklais mulkiais ir sau nenorime
butų kur-kas patogesnė laikraš abejoti, nepaisant ant to, kad lietuvių kalba. Apie tai dvasi- užmuštos trys ypatos; dvi ypa- gal* jo valdžiai. Ir* keistas po kite
laišku įdėdami už 2 c. mar- I nusisamdyti žmonių, kurie mus
piežiaus manymas! Juk atlaidai
čiui vieta, negu daugelis kitų nekokis p. Kazj Roemeris, kny škiejie ir svietiškiejie mokinto ti mirtinai sužeistos.
dergtų už mus pinigus. T. Askę.
gali tiktai ją sutvirtinti!
miestų.
tramskas organui dar neesant jau
goje “Ksiąžka ^bioroua pamię- jai turėtų kuoveikiausia pasirū
Pius Aleksinas,
Scranton, Pa. 26 d. rugpiučio
Į
tariasi pašvęst jį kovai su “Ko
ci Ad. Mickiew|cza 1898 r.” Su- pinti.
617 Alabama avė.,
|| Iš Yokohama, Japonijos, pra
(Iš “L. U.”)
va"
bei “Žvaigždę”. Męs nori
miliškių parapiją skaito už visi Butų taipgi malonp, kad kas expliodavo čia garinis , katilas neša, kad nuostoliai, padaryti
Sheboygan. Wis.
me apšvietos, vienybės bei orga
škai ištautėjusią; kur, girdi, nie sykį sistematiškai (ant kiek ga malūno prie ko likosi keturios tvanų ir ugnies mieste Hokodate
kados negirdėsi lietuviškosios lima) ištirtų ir kitus Vilniaus ypatos sunkiai sužeistos. Nuo siekia apie 15 milijonų doliarių. Iš TORONTO, ONT., CANA nizacijos, o ne "pleperiškų”
LIETUVIU KALBA TRAKU įkalbos. Su daugeliu Sumiliškie- gubernijos pavietus i etnogra- expliozijos gimė gaisras, kuris
pliauškalų bei Don Quišotiškų
DA.
Gaisras išnaikino apie 1500 na
fiško
atžvilgio
—
pirmiau
visko
padarė
nuostoliaus
ant
$80000.
PAVIETE.
karžygiškumų. kuriuos mums p.
čių, net bajorų.'esu kalbėjęs lie
r
mų. o apie 60000 žmonių yra be Šitas miestelis lietuviams dar
turime
žinoti
kur
mums
mę?.
1
Trakų pavietas, Vilniaus guber tuviškai.
mažai žinomas, nors yra čia lie i Astramskas siūlo kaięo busentis
pastogės.
reikėsi darbuotis, o paskui jau
M. Paltanavičia,
nijoj, visas, su labai mažais išsky Onuškio ir Valkininkų parapi
NELAIMĖS ANT GELEŽIN
tuvių nuo kelių metų apsigyve redaktorius.
ką ir kaip darbuotis.
I
būdamas
“
Keleivio
” .rėdvtojum,
rimais, yra grynai lietuviškas. jos grynai lietuviškos. Ką jau
KELIU.
nusių ir paskutiniuose laikuose j
Jonas Žilinskas.
J
rodėsi,
ėsąs
darbininkų
draugu,
Pietinėj pavieto dalyj, maždaug .bekalbėti apie į gilesnius LietuCharlottesville, Va. Išbėgo iš
jų pribūva vis daugiau iš Suvie
(Iš “V. Ž.”)
j
bet
pastojęs
neprigulmingu
iš
žemyn nuo Jiezno, Užuguosčio ir von sodžius, kad parubežiniai.
relių arti Rad Hill j šiaurius bė
nytų Valstijų, bet paprastai ne
mrvAna dzūkai.
H-7 n V 3 i ^iaUT-TV*____
•
•
*T»
t
leidėju
“
Amerikos
Lietuvio
”,
Vievio, gyvena
Šiaur-ry- i__*
gąs trūkis Southern geležinke
ilgai būva. Užsilikusių čia dau
kaip štai — Bąbrauninkai, Tolgreit
pasirodė
esąs
buržuišku
tinėj, apie Darsuniškes, Žižma- kiškiai, Vilkokšniai, Panošiškės,
lio. Sužeistų yra 21 ypata.
IŠ BROOKLYN, N. Y. • giausiai yra atkakusių iš Angli
rius, Žaslius ir Gegužinį yra per Gudakiemis, Vąikštėnįs, LiepuPribuvus į Suv. Valst. pagar jos ir Škotijos. Yra čia ir kele vergu. Męs^ būdami darbinin
ėjimas prie taip vadinamųjų ry nai, Klepoc’iai, IT’iltai, net DarCharleston, III. 27 rugpiučio sėjusiam dainiui ir muzikui drg. tas latvių ir sulenkėjusių lietu kais, nenorime sau retežių kalt
bei kalvius savo uždirbtais centiečių tarmės, bet ir čia senesnie- gužiai ir Pirciuįiiai (giriose pa
išbėgo arti Bowman iš relių Petrauskui, tapo jau parengta vių.
PASIMIRĖ
GARSUS
AKTO

tais samdyti. Todėl męs nenorijie dar visur vartoja antrąjį vie lei Merkį) yra .grynai lietuviški
trukys Clover I.caf geležinke yvairiuose, lietuvių apgyventose
RIUS,
RICHARD
MANStininką.
lio. Viena ypata tapo užmušta vietose, keletas koncertų.
čia pašelpinė šv. Juozapo Dr-stė. me savo priešių organo rėdyto
kiemai. Bostone ir apygardoj
FIELD.
Giegužinio ir Žiežmarių*) para randasi daugeli! žmonių iš tų
ir septynios ypatos sunkiai su Bet Brooklyne, apsistojęs arti Išpradžių, jai besitveriant, užma jais, o vienbalsiai (45 balsais)
New London, Conn. ' Pasimirė žeistos.
pijosna jau buvo besiskverbianti dviejų parapijų,,' visi niekur ki
stas M. Petrauskas kiek ilgiau, nyta buvo duoti vardas “Lietu renkame mus organo rėdytojum
baltgudžių kalba, kaip Svirpliony- tur, kaip tik priguli prie lietu čia 30 d. rugpiučio garsusis ak
nežiūrint nč ant vasaros šilumos, vos Brolių”, tik paskutiniame lai J. Ugandą iš Chicago, Illinois.
torius
Richard
Mansfield.
Mans^se, Jačunose, Kaspariškiuose, Klu viškosios parapijos, rašosi, kaip
Charleston. \V. Va. Arti Ka- sumokino jau gana didelį būrį ke duotas jai Šv. Juozapo var Teipgi męs ištariame neužga
field
buvo
tuom
tarpu
geriausiu
suose, iš dalies Keižionyse. Ki tai dzūkai sako,| į drauges (drau
nawha Falls, 31 mylia nuo Char lietuvių dailos mylėtojų ir 14 d. das. Mat draugystės pirmsė- nėdinimą iš mus organo komisi
aktorium
Amerikoje,
jis
persta

tur lenkų kalba, kaip Lominiuor gė, gen. draugfs, ne draugovė,
leston, išbėgo iš relių nr. 6 trū rugsėjo bus perstatyta ant sce džiui nepatiko ne šventojo var jos darbų, nes davė per mažai
tydavo
Shakespearo
tragedijas,
Se, Neprakštoj, Palominiuose, draugystė). Jieį man tankiai nu
kis Chcsapeake 8c Ohio geležin nos pirmu kartu Suvienytose das, tai jis pasikvietė keletą są laiko organo reikalų nubalsavivienok
jojo
laukas
buvo
labai
Krušionyse, Šakniuose, Samalia- pasakoja, kaip tai dvasiškoji val
kelio, 5 ypatos likosi užmuštos, Valstijose operetą “Kaminakrėtis narių ir juos prikalbėjo perkei mams: pakiša tris vyrus, ir turit
voj ir kur-nekur dvaruose.
džia jiems atsiunčia nemokan platus. Paskiausiai perstatė jis o II sunkiai sukeistos.
ir malūnininkas”. Opereta bus per sti seniau užgirtą vardą švento būt užganėdįti, ar norit ar ne, su
Žaslių parapijoj “gudiškai” jau čius lietuviškai į susikalbėti kuni Ibsen’o fantasmagoriją “Peer
statyta pilnoje originališkoje for jo vardu (dėl vardo ne verta il vienu iš tos "traicės", o jei ne,
buvo bepradedą kalbėti Dainavoj, gus.... porina, daleiskime, kad Gynt” Šitoje ir sunaikino akto
moje, su dainomis muzika ir šo gų ginčų vesti: ne vardas turi tai nėra laiko pakalbėt per orga
ną su kitais draugais bei kuo
Našlėnuose, Karsakuose ir Kras- kun. Stanislova^ Vysocki veik riaus sveikatą visiškai. Vienok
kiais. Vadovu bus pats auto svarbą, bet darbai. Red.).
poms.
Todėl noroms-nenoroms
nosiolkoj (burliokai) ; lenkiškai — per ketverius inetus, bene iki paskučiausiai lošė jis dar “Barius M. Petrauskas. Apart per Susirinkime 18 dieną rugpiu
priverčia
mus pavesti organo rė-'
Prudninkuose, Gonsonyse, Man- 1901 m., kleborjavo Onuškio pa ron Crevrial”.
statymo operetos dainuos teipgi čio buvo draugystės užklausta,
dymą
žmogui
neatsakančiam.
ciunuose, Kraciunuose, Benkunuo- rapijoj, žodžio nemokėdamas, nė
gana didelis maišytas choras ke kiek atliko pinigų iš sudėtų par79ta
kuopa S. L. A.
MARAS.
se, Juršiškėse....
nesistengdamas kiek pramokti,
Providence, R. I. Sugryžo lias originališkas tautiškas M. sikvietimui kunigo išklausyti iš
San Francisco, Cal. Apsirei čia prie darbo 200 vyriškų ir Petrausko dainas, kurių žodžiai pažinties. Vienas iš draugų pa
Kazokiškio ir Vievio, parubeži- lietuviškai, ant bekalbančių, ypač
Primename kuopai, kad rastas
nės parapijos, turi dar daugiau siv- ant besispaviedojančių, lietuvi škė maras. Iki šiol pasimirė ma moteriškų streikicrių “American ir meliodijos ypatingai atsižvmi dėjo 2 ar 3 dol. Paskui prasi
prigulėjo
siųsti į dabartinį S. L
lenkinto ir subaltgudinto gaivalo. škai labai bardavęsi, bet žmo ru apie 15 ypatų. Miesto val Hair Cloth Co.” Darbininkai lietuviška dvasia.
dėjo svarstymas, kam tuos pi
Lietuvių vienok yra išsimėčiusių nėms kitaip nemokant, daleizda- džia stengiasi visomis pajiego- turės viso dabar tiktai 8 stakles Lietuviai, gyvenanti Brookly- nigus paskirti. Tūli draugai už A. organą. “Darb. Viltį”, o ne
perdėm abiejose parapijose, dau vęs pagalios spaviedotiesi ir lie mis marą apkariauti, kas, rodosi, prižiūrėti vietoj , JO pirma. Teip ne, turėtų įsitėmyti ir nepralei- manė, dar prie--Tų pinigų pridė- mums. “Lietuva” dabar nieko
gelis kiemų yrą grynai lietuviškų, tuviškai, metavonių neužduoda- ir pasiseks.
gi pakėlė ant 10% algas.
sti nepasinaudoję iš tos progos, i po kelis centus ir visą paau bendro neturi su S. L. A. pne* •
vęs,
nes
nesuprazdavęs,
ką
žmo

kaip va Kazokiškio parapijoj:
fl
800 darbįninkų Reading nes tai pirmu kartu bus persta kauti kovojantiems už Lietuvos tikiais. Teiksis S. L. A. kuop°®
nės
jam
sako,
o
žmonės
nesuKaugonįs, Lalėnai, Kmitai, šešioSUGRIUVO BUDAVOJAMAS Hardvvare Čo. pametė 26 d. tytas ant lietuviškos Amerikos laisvę revoliucijonieriams. Kitur tą įsitėmyti. Red.
prazdavę,
ką
jis
sako
žmonėms.
TILTAS.
nįs, Tadvargonįs, Žalias Ragas,
rugpiučio dąrbą, kadangi kom scenos lietuviška originališka lietuviai tam šventam mieriui
Biekštonįs, Našlėnai (lietuvių yra Ir dabar vienoj iš tų-dviejų paQuebec, Canada. Sugriuvo čia panija atsisakė priimti atsižy opereta.
aukavo jau po kelis kartus, męs
dalis). Arba, Vievio parapijoj lie rapijų yra kunigėlis, nemokąs 29 d. rugpiučio budavojamas, per mėjusius laike pirmutinio strei
J. Varvalas. gi dar nieko ne davėme. Drau VERGAS ik ŠIOS DIENOS
tuviai gyvena: Abromiškyj, Pily- žodžio lietuvi: tai. Esąs atsių- St. I-awrencc kalną, tiltas. ko darbininkus.
DARBININKAS.
gystės, vienok, prezidentas ant
piškėse, Alesnykuose (Liesniki), stas “ant išba įdymo”.
IS
COLLINSVILLE,
ILL.
Žmonių užgriuvo apie 84; 16 la
to atsakė: “Vyrai! kam męs Darbininkas tai tas, kuris
Peliunuose, Pakalniškėse, Vieti Taip parubt :iais. Panemunėj vonų jau atrado. Tiltas buvo f| Sesser, III. Darbai eina la
10 d. rugpiučio buvo čia susi aukausime kokiems bedieviams, nieko neturi ir priverstas dirbti
ninkuose, yra lietuvių Balcieriškė- visos parapljc
jau baigiamas ir manė, kad 1909 bai gerai. Dirba kožną dieną. rinkimas keletos tautiečių, vieti cicilikams; verčiau tuos pinigus kitiems. Tokių kitiems dirban
se, Juodeliuose, Skynymuose, Atl- Darsūniškiu, Kalvių, Jiezno, Bir metuose bus galima jį užbaigti. Anglių kastynės dar visai nau nių ir iš aplinkinės, išleisti tėvy nusiųskime ant mišių j Krioka- čių ypatų buvo ir senovėje; ją0®
sieniškėse (Ovsianiški), žodžiu vi štono, Punios, Butrimonių, Aly Statymas tilto kaštavo apie 10 jos, dar tik metai kaip pradėtos, nėn K. Dzedolikienę su duktere vą arba i Częstochawą (tai jau vadino pirmiausiai vergais. Ver
taus, Nemajūnų, Nemunaičio, milijonų doliarių.
darbą galima gauti kožną die Magdelena ir sunaus duktere O- ir draugystės sąnarių kaltė, jei gas priklausė ponui, jis buvo
Merkinės ir jos filijos Alavės,
ną. čia reikalauja dar 50 an na. Svečiai, besilinksmindami gu tokį tamsų, nieko neišma kaipi jo tarnu. Ponas galėjo
*) Vietiniai lietuviai sako: gie- neišmetant Ratničios parapijų
DIDŽIAUSIAS CIRKUS.
gliakasių, čia galima važiuoti neužmiršo nė švenčiausios savo nantį prezidentu išrenka. Rd.). daryti su vergu ką tik norėjo,
gutė, Giegužinis, Žiežmariai, lite (pusė Vilniaus, pusė Gardino
Žinomas circus Ringling Bros, norintiems darbo, be jokios bai- užduoties, t. y. rinkimo aukų Kitiems sąnariams to ir reikėjo: kas jam patiko, vergas buvo pnf’
ratiškoj kalboj, rodos, reiktų ra gub.); taipgi vidurinės Trakų atpirko garsų cirkų Bamum & mės.
tautiškiems reikalams. Užsimi iš visų pusių pakilo šauksmas: į duodamas ir perkamas tavorasšyti Gegužinis, Žižmariai.
pavieto parapijos: Varėnos, Nė Bailey. Kadangi Ringling Bros.
\ J. Glatnba.
nus apie aukas visi svečiai noriai Kriokavą, į Kriokavą. Mat jiems Jeigu ponui nepatiko arba pr*
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niko pinigų. Ui nuvedi vergų tų centų "juodajai dienai’
Bet neduoda jiems darbo, neleidžia
•• t •.
- ft •
kni kturglus ir pardavė• jį
kitam •štai,
jaunasis vyras pradeda ser- juos dirbti!
arba išmainė jį ant kito tavoro piliuoti, mat, dulkės darbas suTokis šios dienos darbininkų
Taigi, darbinfbkas tų laikų ne ėdė jo sveikatą. Jis parneša jau
gyvenimas, Tiesa, darbininkas
L—.A

besikalbančių vyru.

Tisai žinojo

Trys Legendos.

“Sek mane”, tarė ponas ir šyp- lanietis, kuris buvo Paryžiuje,

kad tiedu vyrai, jadyjt dideliu?
sojosi; bet kupranugaris džiau Londone, Wittenberge, kuris gy
plotus žemės savo savastim. Jis
gėsi iš to ir visa jo veislė sekė rė Lutherj ir Koperniką, tai yra
Parašė Georg Ruseler. "
tarė jiems: Apgailėtinu budu neponą.
buvo liuosu. Jis dirbo ponui it kas sykis mažiau pit igų subatos nėra vergu
Giordano Bruno, dainius, filozonė baudžiauninku; užgimiau ant šviežo šu pinigais,
Po
kokiam
laikui
atėjo
ir
fas, tai pranašas visatos vienu
lai užlaikymu* ką darbi- vakare, luotarpu atsirado ir ku- neverčia ir neparduoda jį jokis
užtai ir negaliu sau žemės nusi
lapė ir vilkas ir jie klausė teipgi: mo.
lįjįttgiau apart sa likis, pasididino šein yna. Mote- ponas, bet jis parsiduoda pats,
Iš augšto pila vanduo didžiau
pirkti. Tamistos turėsite duoti
"Ar galime tave sekti, pone?”
Atsargiai vartoja budelis plie
* atc,nė nuo jc is dirba ’iš visų pąistangų, kad jį verčia parsiduoti badas, šios man darbą ir užlaikymą.
sio tvano, vadinamo nuodėmių "Ne”, buvo atsakymas, “jus
ną
ir akmenį ir skelia iš jo ki
Vienok, nors verga< Pn ik pasilaikyti virš vandens. Bet dienos darbininkas yra liuosas,
Abu vyrai pasižiurėjo pirma į jį tvano, per keturias dešimts die man nereikalingi. Jus prigulite birkštis su tokia pat senamžia
ponui- nors su juo apsi- šleidimai kas kart ajuga: gyduo- >et pasiliuosavęs yra jis tiktai su nusistebėjimtf, tada pradėjo jį nų ir nakčių. Jūrės tvįsta ir
“•“■A kaip
P»'iko- vis8' ’ės, gydytojai, o čia Įvyrąs parne politiškai, ekonomiškai ir religi išjuokti ir tarė: Jis turbut bepro apsupa vandeniu kalnus; van prie ponų luomos ir nieko netu neapikanta, kuri gimusi iš galy
rite nešti”.
bės tamsumo. Dar mažą va
V!7buvo dar ir kiek liuesu ša vis mažiau pinigo. Ant galo škai yra darbininkas supančiuo- tis.
duo pergali kalnus ir galiausiai
“Vienok”, tarė lapė, “męs ken landėlę ir tuojaus užžiebs ki
nare i na vyras be darbo — ant jo tas didžiausiais pančiais. Ir e- Tai ką turiu daryti? Klausė bekyšo iš tvano sunaikinimo
nerup.-)..
čiame sunkiai iš priežasties mu birkštis liepsnas, gaisrą,kuiris suJ - ka iis retoj valgys, kuom vietos gavo darbdaves kitą, svei- konomiškai pasiliuosuos darbi- Petras.
tiktai kaukuros augščiausio kal sų blogo vardo. Jeigu pavelysi
3
<
ės, sunaikys drąsu skelbėją nau
.^.p,k<jis dirbs: r’- •tą | ką, naują žmogų. Parduoda po ninkas tiktai tada kada jis pa
apie
Tai jau tamistos dalykas, męs no. Ir ant šitos paskutinės ne mums tave sekti, tai tuomet pa- jos tikybos.
ropini ponas, nes ver- ra atliekamuosius daiktus, bet ir ims' į savo rankas tą, ką jis pa negalime tamistą sunaudoti, Pa apsemtos kaukuros grudžiasi lie
sigerįs daug musų būvis. Pri Geležis patenka ilgiau negu
ponui 5i-H 'ertu. Jet- to neištenka, neišsinioka ramios, daro, ką jis sutveria. Jis atsi- sakę tą nusisuko nuo jo.
kanos žemės gyvybės: žvėrys žadu tau, kad nuo dabar apgaižmogaus amžis. Męs nereika
Apateizdan. poną* neuzlaike ir kartą, pasijunta t’beėsą išmes liuosuos tiktai tada, kada jis ne
Petras ėjo toliau ir toliau, bet kaukiagyvuliai baubia, žmonės listausiu iš tikros širdies visus laujame daugiau plieno ir ak
ftjgerai. nedavė jam atsakan- tais ant gatvės, be duonos, dar duosią save “sunaudoti” kapita nebuvo nė vieno, kuris galėtų tą meldžiasi. — Pervėlu.
kupranugarius.”
menio, kad iš jo skelti šviesą ir
Sįjsto, tai vergas galėjo mir-1 bo ir sveikatos. Gyvenimas su listui, kada jis nešers savo rankų naująjį žemės pilietį sunaudoti.
Bet, žiūrėk, štai prislenka ar "O aš mylėsiu visas avis”, pri ugnį. Bet vienok plienas rymi
.fr.ponas. norėdamas gauti ki-] naikintas!
darbu tuos, kurie nieko neveikia.
Argi tik Dievas nesuklydo at tyn tamsus pavidalas, tai arka dėjo dar vilkas.
ško budelio visgi dar užsilaikė
* ^gą, turėjo už tokį vergą
Imkitei kitą paveiksią. Žmogus
Bet atsiliuosuoti darbininkas siųsdamas mane į čionai, jid/ čia ir joje yra numylėtiniai Dievo. “Gerai,, pamėgįsiu su jumis net iki musų laikų; plienas pate
Lėti p»n»g«s- laigb verKas dirba, sakysime, “gkresnį darbą” gali tik tuomet, kada jis eis iš nėra man vietos — o aš esu jau Nedailus laivas praslenka visai tarė ponas.
ko fabrikan ir tenai padarė iš jo
įįro ponui šiokią tokią sumą — kontoroje. Viskas sekasi ge vien su kitais darbininkais. Dar baisiai išalkęs.
arti pro kaukurą ir staiga nuo Teip ir atsitiko, ir avis su ku- — plunksnas.
jr užtai turėjo rūpintis rai. Jis dirba jau seniai, uždir bininkai visų šalių turi susivie Tada priėjo jis mažą ežerėlį ir kaukuros pasiliuosuoja žmonės pranugariu, lapė su vilku sekė
\ i e nok dvasia Rabbi Manasse,
L likimu. Vergas nesirūpino ba vidutiniškai, “įgijęs užsitikė nyti po viena vėliava socijali- džiaugėsi pagavęs žuvį.
ir gyvuliai ir plaukia artyn prie poną tol sutikmėj, kol Išganyto kuris senovėje nukalė tą akstiną
ngjimą”, jis apsivedęs. Gyvena lai- zmo!
Vienok tuojau atėjo vyras, ir vyliančios pagelbos.
ateitį. '
jas vaikščiojo ant žemės. Bet ant priekalo Jojakimo, ginklų
nuvedė jį pas teisdarį. Jis turėjo
Vėliau paleido ponai vergus. į mingai, išleidžia vąikus mokslan
Noah nemato bešūkaujančios viena diena tapo jis atimtas nuo kalvio, pasiliko dar gyva net ir
užtai dvi dieni sėdėti kalėjime.
priežastis paleidimo vergų bu- ir mano, kad senatvėje galės at
su elementu, kovojančios gyvy žemės ir tuojau sustojo visas bų- tose plunksnose. Jos žino savo
silsėti,
galės
ramiai
užbaigti
sa

Kada jį vėl paleido, ėjo Petras bės; jo žvilgiai permato baisią rys nuvargintųjų ir apsunkintų kelią ir eina į rankas tų žmonių,
ta. kad vergai tankiai pabėgalkanas, — apsiblausęs ir paniu regyklą ir. įsismeigia j tolimą jų; nė vienas nežinojo kokiu ke kurie žiba pryšakyje visokių in
tov0 nuo žiauresniųjų ponų ; ver- vo dienas. Bet, žiūrėk, pareina
rusiomis akimis traukė toliau sa tamsumą. Bet šalę jo stovi Ja- liu eiti tolyn ir visi susigrūdo į stitucijų ir konstitorijų, ir tos
-i užsimanė būti liuesais, sukij- jis vieną dieną — jis be darbo.
vo keliu. Beeidamas, užtėmijo phet, jo jauniausias sūnūs ir jo vieną krūvą.
įvo pn«š ponus, padarydavo Ant jo vietos gaivo darbdavys
plunksnos rašo atleidimus nuo
lizde kiaušinius. Greitai pagrie jo širdis dreba, plyšta iš gailisdaug nerimasčių, galvos kitą, gabesnį, enerriškesnį jauną
(Iš vokiško.)
“O”, gailistavo kupranugariai, vietų visiems tiems, kurie užima
bė jis vieną ir suvalgė, tada paė
jįirnų. Ponai buvo priversti žmogų. “Užsitikėjimą įgijęs” se
“kas ves mus tolyn ?”
kokius urėdus ir neatsisako nuo
Kartą atsirado ant svieto įdo mė kitą ir dar kitą: jis įgavo drą čio.
nas
darbininkas,
kuris
praplatino
“Aš", tarė laj>ė.
vergui paleisti. Jie. atidavė ver“
Tėve
”
,
meldžia
jis
patyliai.
sav£ laisvos minties. Šitos plunk
miu budu vienas žmogus. t Tasai sos. Bet tuojau stovėjo prieš jį
žemės plotui apdirbimui, prekybą, gali sau euti, jis netinka
“
Vargas
mums!
”
bliovė
avys,
“
Sunau
?
”
snos
pasklido po visą svietą ir
prasi- žmogus nebuvo pirma kūdikiu augalotas vyras ir piktai žiūrėda ‘ leve, tai paskutiniai! Ar ga "kas mus dabar be apgįs?”
bet pati žemė visgi priklausė dar jau darbdaviui ir tuomet,
t
jos
nepasibaigia.
—
kaip visi žmonės, kad būva, bet mas ant jo suriko: Kas davė ta
ir badas.
įflns (ponams j. Buvusiejie ver-1 deda
1-1- skurdas
«
“
Aš",
sušuko
vilkas.
1
ai
paveldėjimas
Rabbi Ma
liu tiltą —”.
buvo pilnai išaugęs ir jam nebuvo
gai tapo baudžiauninkais.
Tokie pavyzdžiai šios dienos jau reikalo besimokinti, nes jis nkistai pavelyjimą mano kiauši "Tegul, sunau, jie pašvęsti Dabar turėjo visi sutikti ir to nasse iš Jeruzolimos, tai galybė
kiu budu įvyko, kad lapė ir vil tamsybės. — — Kova, kova!
Žemė priklausė ponams, bau- darbininko gyvenimo. Bet, yra buvo pilnai išsivystęs ir.turėjo ge nius valgyti!?
myriui.”
Tamistos kiaušiniai? tarė Pet
kas tapo galingais Christaus bū Ateis diena, kuri sutrjs galybę
tUiauninkai. negalėjo žemės per- blogesnių: yra kui tėvai ir pusrą supratimą. Viskas ką jam tru ras palengva, nežinojau, kad tai Girdžiasi širdį perverianti liuryje. bet kupranugariai dar iki tamsybės!
,iaoti kitiems. Baudžiauninkas augiai vaikai dirba, kurie turėtų ko buvo patyrimas.
siminimo šauksmai; rankų natamistos.
šiądien stena po neišpasakytai
Vertė J. lig.
gavo plot? žemės ir už ją ture- būti tame laike mokyklose. Dir- Pirmiausiai jis apsidairė gerai
gaiš įsikabina žmonės į laivo lenBet
staiga
Petras
atsipeikėjo,
sunkia,
nėpanešama
našta,
o
vi

davū eiti ponui lažas, o kartais Į ba visa šeimyna;] vaikai veržia ant to jam naujojo svieto. Jis
' tas < - veltui! Klyksmai, kriokiišsitiesė, pažiurėjo vyrui tiesiai j1
sos avys būva kerpamos teipjau
•arėdavo atiduoti ponui ir
džiaugėsi saulės šiluma ir žibėji akis ir tarė: Nuo ko pirkai ta mas, skęstančių balsai — viskas
kaip ir pirma ir kaip-kurios net
Taigi
patį
uždarbį.
Dirlįa
nuo
mažiau:okj nuošimtį savo javų,
PONUI POVILUI MATULIO
mu, džiaugėsi paukščių čiulbėji mista kiaušinius to laukinio pauk prošalį!
suėdamos.
ėniausio
vienoje
grintelėšio
iki
si
budžjauninkas buvo kaipi nuo-1
NIUI.
mu ir zirzimu vabalų. Naktyj žiu ščio — nuo paties paukščio ar nuo( . Be susimylėjimo slenka arka
nsotojas. kaipi randauninkas po- Į je. Dirba susikinįšę, pustamso- rėjo stebėdamasis į begalinį dan
Gerbiamasis
!
tolyn. Bet štai, ilgiau negu
ao žemės. Tuomet atsiskyrė pir j«- Dirba visi, l:ad atgįti ba- gų, apsėtą tūkstančių tūkstančiais Dievo?
Nesupyk
Tamsta
ant
manęs,
žmonės kovoja su elementu šuo,
mu kartu aiškiai darbininko arba dą nuo durių. Dirba po to • mirgančių žvaigždžių. Jis žinojo, • Dar tamista prieštarausi? su! didelis, drąsus, galingas šuo; ko
:ad
ant
padarytų
man
užmeti

patenka ilgiau negu
baudžiauninko savastis, turtas, 20 centų per diena! Teip, po to' kad daugelis tų mirgančių žvaigž nko ant jo vyras. Eimee tuojau voja jis kaipi koks liūtas^ o snu- Įžmogaus amžis jeigu ją nesuė mų kaipo “Lietuvos” korespon
nuo pono savasties, turto. Mat. centų per dieną! Chicagoje to- džių yra tokiais pat svietais su pas teisdarį?
dentui ir \ ilniaus lietuviui jo
Dabar turėjo Petras vėl prabū kyje laiko jis už drabužių kū da rūdys, o galyl>ė tamsybės ne kių paaiškinimų neduosiu, nes
baudžiauninkas turėjo savo žemę, kių darbininkų begalės! Nuei- visokiais gyvūnais kaip ir ta pati
dikį, mažą, gelton-plaukę mer pranyksta nuo šiądien ant ryto
ant jos dirbo tam tikrose dienose kitę pažiūrėti žydii ioj ar itališkoj žemė; tuotarpu jisai pamatė esąs ti kalėjime, bet dabar jau ketunematau jokio reikalo tai pada
jaus.
gaitę.
I
ir ką jis ant jos uždirbo, tai bu dalyj! Dirba jie >klepuose! Dir apsuptas žmonėmis. Žmonės la rioliką dienų.
ryti. Nenoriu nešti Amerikon
"Tėve, meldžia Japhet antru
vo jo. Ponui priklausė tiktai i ba dieną ir naktį j^rie kerosininės bai skubinosi ir išrodė labai ap Paleistas iš kalėjimo nekentė
Ant Kalvarijos. Pašaipa ir musų šeimyniškų nesutikimų ir
kartu.
nnoiumčiai ir lažos. 1 iesa, ponai 1 liampos. Dirba jie šiokiomis ir siblausę. “Ko trūksta jiems?”, jau nė vieną.
išjuokimas jojo neprietelių užve juos nagrinėti už jūrių. — Kas
buvo, praėjo, susitaikėme ir
imdavo dideles lažas, visaip var šventomis dienomis. Dirba jie — klausė jis pats savęs, “jųjų že Ką turiu čia veikti? Visi sa "Sunau ?”
"Tėve, ar ir šitas nekaltas kū dė sugautąjį Nazarenietį ant džiaugiamės taja santaika, nes ji
gindavo baudžiauninkus, skriaus visą gyvenimą, diiiba jie, ir .... mė juk toki graži ir turtinga. ko» ko, kad žemė jiems priklauso
dikis turi būti pašvęstas pražū augšt urnos, kur darbščios rankos mus tik stipresniais padarys.
kokiu budu?
davo juos, bet perdaug skriausti 1 kada ių tjarbas pasibaigia?
įkasa kryžių, prie kurio turės ka
dėl jie nėra linksmi?”
juos irgi negalėjo, nes jeigu į Bet negana to. I Šios dienos Jis pamatė kaip visi žmonės Ar gi neturiu aš tokią pat tie čiai ?”
boti tas žmogus, kurk išdrįso su Pradėdami nagrinėti praeities ne
skriaus perdaug — išmirs bau darbininkas negali dirbti net tuo dirbo ir pamąstė, kad ir jam bus są prie tos žetncą* kaip ir kiti? “Išpera nuodėmių, sunau!"
kančium rankoje dievnamį išva- sutikimus vėl susibarsime ir iš
“Ai uriu gyventi kuomet tie į
Ar
turiu,
gal,
menkesnę
tiesą
gy

džiauninkai ir ponas neturės dar- met, jeigu jis nori dirbti. Darbi geriausia pradėti dirbti. Jis pasilyti, kuris išdrįso sušukti: “V'ar- musų barnių pasinaudos kiti.
žūsta?
Niekados!
”
venti
ant
žemės
už
juos?
Jie
bmiakų, kurie duotų jam duoną, Į ninką kankina* bedarbė? Eina jieškojo sau vietą ir pradėjo kasti.
gas jums farizėjai ir rašto mokv- Nė vieno paaiškinimo žodžio
Tėvas
stengiasi
sulaikyti
sūnų
sakė,
kad
aš
esu
neturtėlis,
lai

ant man padarytų užmetimų
neturės savo užlaikytojų. Žiu- j darbininkas kas r\|tą jieškoti dar Tada atėjo žmogus ir užklausė
nuo papildymo darbų neapmą tiejie!”
svas
žmogus,
vienok
jie
daleidzia
1
netariu — nes tarti nenoriu ir
rint iš kitos pusės buvo ir bau bo, bet visur kur 11 ik nueina, at- jo ar jis nepametęs savo protą ir
styto gailisčio — jie kovoja, gru Budelis laukia ramiai ir pa- jokion 'polemikon šiame dalyke
džiauninkai kiek liuosi. Turėjo į sako, kad nėra daį*bo, kad negali kaip jam atėję į galvą kasti ant man tiktai vaikščioti publiškoSu
tiesiąją
pagriebia
kantriai.
mis gatvėmis ir kvėpuoti oru, miasi. Bet sūnūs pergali tėvą
jie žemės sklypą, tiesa, ne savo,' jį “sunaudoti”. Jjs nori dirbti; jojo dirvono.
jis sunkų kūjį, o su kairiaja bo- nesiduosiu įtraukti ir ant jokių Itt visgi galėjo jį apdirbti, gaA nori dirbti bile M»’kį darbą, ne” Tamistos žemė? užklausė nu kurį jie negali susemti. Bet oru. ir puolasi prie tilto — ;>er prie
su didelėmis, lygiomis ke- užmetimų, kurie galėtų būti
ėjo iš jo pragyventi. Turėjo jie skurdas namuose, pati, vaikai al sistebėjęs naujas žemės pilietis. negaliu aš gyventi. Man neva Nuilsęs gyvūnas nuskęsta
' t tirtomis žvengiančiomis vinimis, man padaryti — nė vienu žo
Suprantu
teip sakant, savo tėviškę, ir kani; ir jis gali Birbti, jis svei Teip, mano žemė, čia nieko ne lia kasti, nevalia žvejoti, neva jo akių.
štai prie jo prieina Rabbi Ma džiu neatsiliepsiu.
jiems nerūpėjo ateitis, nerūpėjo kas, pajiegus, bet negauna dirbti. turi tamista jieškoti, daryk kad lia net imti kiaušinius laukinių .“Tėve!” šaukia Japhet trečiui nasse, tamsiausias iš visų tam savo, kaipo korespondento, pa
paukščių, ir niekas negali ma kartu, ir spiria piktai sir koja į
Jam neleidžia dirtiti!
ateities darbas.
siųjų augščiausiame teisme. Ji reigas ir uždavinius ir jokių nu
kuogreičiausiai nusinešdytum nuo
nęs sunaudoti, tai ką galiu aš da- grindis.
rodymų šiame atžvilgyje nerei-'
h' Bet, gadynė mainosi, žmonija
Argi nebaisi regykla ryte pas čia.
“Nuosprendis Visagalinčio, su sai yra tuo žmogum, kuris pir kaląuju.
yti!?
Rengia pirmyn ir šiądien neturi- dirbtuvės vartus? Šimtai darbi Nesuprantu tamistos, tarė Pemiausiai prieš Pilotą iššaukė bar
Paskutinius žodžius ištarė jis nau*" šaukia Noah, ir jisai stena
ne
nė vergų nė bandžiau- ninku susirinkę ten grudžiasi tras ir pamąstė, kad Viešpats Die
barišką sakinį: “Nukryžiavokite, Su pagarba
dar nuo pirmutinės kovos.
n c norom s labai balsiai.
Vilnietis.
nukryžiavokite jį!” Jis turi teip
žinkų; šiądien turime- laisvus kuoarčiausiai priv vartų ir išsi- vas tam žmogui suteikė tą gabalą
Tamista turi eiti karan, atsa “Nuosprendis Dievo, Tėve?
Savitarpiečius”
P. S. Apie
arbininkus, proletariatą. ŠiądienJ žioję, įtemptais ausmais laukia žemės iš kokios nors ypatingos
Kodėl? Kodėl? Žuvys, štai, van gi vieną vinį rankoje, tiktai vie buvau berengiąs ilgą straipsnį,
arbininkas nėra vergu toje pra kol darbdavy^ išeis ir pasiims priežasties ir jisai galėjo panaudo kė balsas šalę jo.
denyj džiaugiasi savo gyvumu. ną, bet ta vinis yra akstinuota, bet Tamstai oficijališkas atskaisiėję. kokioje buvo senovės dar- vieną arba keletą iš jų. Kiek- ti ją savo reikalams, nes Viešpats Į karą?
Kodėl jos geresnės už tą ištiki kampuota ir šiurkšti.
bininkai/ Siądieninį darbininką vienas iš ju ster tipasi pasirodyti ją sutvėrė ir gali daryti su ja kaip Teip. neprietelis grąsina musų
“Geras drauge, jeigu tau rei tas pasiuntus — nieko nerašymielą tėvynę; tamista turi eiti mą. šaunų gyvulį, kuris norėjo
neparduoda vienas ponas kitam, atsaka'htesniu, k ekvienas iš jų jam patinka. Žemė juk didelė,
kalinga saujė denarų", taria ji siu.
papildy t< miclaširdystę?
ją
ginti.
y.
kadangi darbininkas nepriklauso Į dirbtų už kuopi,
sai budeliui, “tai prikalk su šitų
aš galiu eiti kitur kasti, mąstė^sau
“
Kadangi
jos
tyli,
sunau
----.
Teip,
bet
aš
juk
neturiu
jokios
ponui, bet .sau. Šiądien
!
akstinu jojo dešniąją ranką. Aš
darbi’ | bile tiktai
gautų ;į kiai
darbų,
kiekvie- Petras ir pradėjo kasti kitoj vio '
iiniai gailiu
u<į, nivntiv
Ir Japhet tyli; ilgai; žiuri jis pats tą akstiną nukaliau ant prie
žemės,
ji
priklauso
kitiems.
ninkas parsiduoda pats save, jis
toj.
.
Bet
čia.
atsitiko
jam
dar
kad
*naS parsiduotų
1 L
I ‘ kuopigiausiai,
L
Ką tamista kalbi? Tamista juk drąsiai tėvui į veidą, tada nueina kalo Jojakimo. ginklų kalvio, gy
perduoda ?«ivo darbą. Tiesa, tik galėtų dirbti;!! Jie veržiasi, blogiau negu pirmojoj vietoj.
NAUJOS SROVĖS.
jis tylėdamas į laivą. —
ncprasišalįsi
pasalomis,
kuomet
šios dienos darbininką neverčia kaujasi prie dari m
venančio
plačiojoj
gatvėj
”
.
II.
vienok ne- Vienas vyras nuvedė jį pas
Tegul jis tyli, tegul jis eina! Budelis neatsako ne žodžio, Pirmame straipsnyje “Lietu
parsiduoti kokie ponai, bet jį ver gauna dirbti! Tankiausiai jiems teisdarį. kuris jį pabarė ir per^ r- tėvynė tamistos reikalauja?
čia parduoti savo pajiegas badas, atsako, kad šiądien negali jų “su gėjo. Nuo tada vaikščiojo Petras Manęs reikalauja? — Tas bu Tegul apgali jis abejonę, bet abe vienok atkiša kišenių, kad" anas voje” kalbėjau apie naujai susi
jeigu darbininkas' nedirbs, tai naudoti”, o jeigu sunaudoja”, tai iš vienos vietos kiton jieškodamas vo jam visai nauju. —»• Bet aš jonė įsičiepijo į jo kraują, ji gy- įpiltų pažadėtus denarus, tada tvėrusią lenkų didžturčių dvari
turės kęsti badą. Badas yra ga- tiktai kelis.
vietos kur jisai galėtų pasidėti. neeisiu su jais. Tada paėjo an vęs jame, ir jojo ainiai numes apmaino savo lygią vinią su ninkų partiją, šiandien prisiei
su savo tyrinėjančiu. "Kodėl”
’mgesnis negu baudžiavų laikų
kampuotu, šiurkščiu akstinu, ku na kalbėti apie pasekmes, kokias
Kita regykla. Pas dienraščio Vienok visur buvo žemė užimta trasis. —
fonai Šios dienos darbininkas išleistuvę šimtai darbininkų. Vi kitų, buvo kitų savastim. Net ir Neprietelis nori atimti jiems pasenusius Dievus nuo jų. sostų. rį nukalė pats Rabbi Manasse ta partija gali iššaukti ir kokios
neturi jokio susirišimo su darb- si jie laukia pirmutinių laikraš tirai gulinčią, neapdirbamą žemę žemę, tarė Petras sau; žingeidu
ant Jojakimo, ginklų kalvio, prie ilgainiui, begailestingai laiko ir
daviu; jis neskeli savo darbda čio numerių lyg Išauštančios au nevalia buvo jam apdirbti, jeigu bus pamatyti kaip tie ponai,
reališko gyvenimo rankai spau
kalo.
viui užsitikėjimą, atsidavimą, ka šros. O kada pasirodo vaikas su jisai neturėjo pinigų už ją užsi kuriems ta žemė priklauso, mo
džiant, išaugs.
Kada Jėzus iš Nazaretho vaik
dangi abiejų reikalai griežtai ski laikraščiu, griebią kiekvienas už mokėti. Pinigų! — Teip, bet ji kės ją apginti. Dabar, gal. pa
ilgiau
negu
Geležis
patenka
Neskaitlinga lenkų visumenė
ščiojo per žemes, pasakė jis žodį
nasi, bet užtai negauna ir darbi- jo, draskosi, stumdosi, lyginai sai juk ne su pinigais užgimė ant siūlys jie man pinigų, kad aš pa
Iš
šiurkščio,
žmogaus
amžis.Lietuvoje
nuo pačios pradžios
malonų ir meilų: “Ateikite pas
*nkas nuo darbdavio uzsitikėji- badaujantiejie už duonos kąsnio. svieto! Jis turėjo dvi tvirtas gelbėčiau jiems jų žemę apginti.
Rabbi
Manaskampuoto
akstino
''laisvių
”
atsiradimo
buvo iširu
mane visi jus, kurie esate nuvar
teK Kadangi darbininkas dirba, Gavę laikraštį nežiūri jie į svie rankas, bet pinigų •— to niekas Bet, jie gali daryki k^ tik nori,
se
pasidarė
šventa
relikviją,
kil

si
ir
suskilusi
į
keletą
kuopų.
ginti ir apsunkinti, aš jus atįprastai, pas darbdavį arft ne- to atsitikimus, neskaito apie ka jam nedavė ant kelio.
<lu.
aš jiems dabar
ią
žmonės
su
didžiausia
paguoTurime
musų
dvarponijoje
to
gaivįsiu”. Tada sekė jį visi tie,
apmbežiuoto laiko, tai jam visa- res, susitikimus ąir kitą ką. Ne, Ir Petras pradėjo daryti Dievui eisiu ant kartuvių-už juos!
kurie buvo stumdomi ir mindžio done per šimtmečius saugojo. kius, kuriems rupi šalies gerovė
SKsia pavojus bedarbės, jų akys, lyginai išalkusio žvė- karčius užmėtinėjimus užtai, kad
Antroje dienoja apteikė Pe jami ir jie atsikvėpė lengviau ir Bet atėjo laikas, kuomet relik ir kurie visokiomis jiegomis tai
^dnninkas niekada nežino iki ries, įieško ar kap jo nereikalau tasai nesutvėrė jį su pinigais, ku tras prisakymą, kad jis, neuž
širdyse vijas nesaugojo ir atidavė • pre- gerovei dirba; turime tokius,
liuosiau,
gaivindami
jis galės dirbti toj pačioj vie ja, ar kur negalės jis gauti dar rie jam buvo būtinai reikalingi.
kėjams. Tokiu budu įvyko, kad lurie persekioja “všechpoliakų”
trukdamas, tuojau pasiduotų ka- džiaugsmingą viltį.
toj- Darbininkas kasdien gali bą. O jeigu toki| vietą atitinka, Kur galiu aš pasidėti? Užklau riumenėn.
iš akstino Rabbi Manasse tapo tikslus ir nieko nedirbdami daug
'c
ri
j
ant gatvės, be darbo, o be- tai keliolika iš jų bėga, kad kuo- sė jisai vieno praeivio, aš niekur Kaip tai? —-Mart- ^ako, kad Tą išgirdo ir avis ir ji priėjo nukaltas plienas, kuriuom skėlė ir garsiai rėkia, galų-gale turi
>rie jo su pasižeminimu ir ne kibirkštis iš akmenų ir pagimdė me ir tokius, kuriems tik ypati’briiė reiškia darbininkui negavi greičiausiai pribūtų į vietą ir pa negaliu žemę apdirbti nė apsody- aš turiu! Kas paliepia tą?
drąsumu:
“Pone, ar galiu aš ta- ugnį ir šviesą, šviesą — bet ški reikalai rupi, kurie bijo iš
’
mą algos, negavimą užmokesnio, sisiūlytų darbdaviui, kad tas juos ti.
Valdžia
paliepia'tą,
S
1
jeigu
ta

»e
sekti?
”
0 negavimas algos, tai negavi- “sunaudotų”. Nenhato jie tuomet Tamista turi dirbti tiems, ku mista neateisi,
tomistą čia “Kodėl nori tu mane . sekti?” pliene visgi buvo dar vėlė tojo kišti nosį iš savo dvaro ribų ir
žmogaus, kuris pirmiausiai iš visokių “progresyviškumų” la
nias duonos, negyvenimas, skur- kitų, kad ir kiti nori darbo, ne riems priklauso ta žemė, skambė pat sušaudys.
užklausė
ponas.
jo
atsakymas.
šaukė
“Nukryžia vokite, nukry- biau už marą bijos. Ir štai į toM badas.
pažįsta jie kitų, bet kiekvienas
Tokiu budu buVo 'f’etras pri “O, aš esu tokia pakantri, tai
žiavokite
jį!” ir tokiu budu vėl ią lenkų visttmenę Lietuvoje
Dirbti
kitiems!
Argi
aš
vergas,
laim^ime męs šios dienos dar- stengiasi kuolabiausiai išveržti
verstas eiti karaVi. ' '
mane
ir
kerpa
kiekvienas,
o
kad
pakliuvo
plienas
į rankas bude- staiga po ilgų priespaudos ir va
kad
turėčiau
dirbti
kitiems
žmo

gyvenimą ir pažiūrėkime kitam darbą, stengiasi gauti dar
Kada
kova
baigėsi
ir
patskumane
nukerpa,
tai
man
šalta.
”
ro metų, tapo įnešti visumenilio.
F gyvena.
bą, kad ir už kuožįjmiausią moke nėms?
tinis
neprietelių
būrys
rengėsi
jau
Tą turi daryti visi,-kurie nieko
“Sek mane”, tarė ponas ir avis Štai 17 d. vasario, 1600 metų. ško darbo sumanymai, tapo pa
^Jaunas, drąsus darbininkas dir- stį. O kiek tokių rbus jieškanatsitraukti
nuo
mūšio
lauko,
ta

ir visos, kurios buvo jos veislės, Ant Campo di Fiore, Ryme kelti visumęnės dalivavimo klau! Tūkstančiai neturi.
da
pataikė
Petrą
kulka
ir
jisai
arba šeip dirbtuvėje. čių darbininkų
Kas davė kitiems tą žemę? už
grudžiasi minia prie autodafė imas visumeniškuose reikaluo
sekė jį.
•A gabus, uždirba pusėtinai, už- vienoje Chicagojeį kada “laikai klausė vėl Petras.
sukrito negyvas ant žemės.
se. * Lenkai, kaip ir męs lietu
Neilgai tetruko, tai atėjo ir (nužudymas eretikų). Ant pliavienytose Val
‘^šfrft^da, ap<i\cdiiš ina jau- geri U O visose
Kaipo
padėką
už,
j?
pagelbą
su

viai,
suskilo į kelias partijas.
kupranugaris ir meldė: “O, po ciaus sukrauta stirta (laužis) ir
stijose yra jų šimtai tūkstančių Jie pirko ją, buvo atsakymas.
Daugiausia
trukšmo ir “gvolto”
teikė jam — kapą.
ne, aš turiu labai menką galvą, ant jos stovi išsitiesęs žmogus,
Iš kur gavo jie pinigus? klausė
“
geruose
laikuose]
’
.
“
Negeruose
sekasi viskas gerai ir
kelia “tautiškoji lenkų demokra
Vargšas Petras! -t- J. lig.
litai užkrauna ant mano nuga kuris neatšaukia savo mokslą,
tija” ir turi dikčiai pasekėjų,
Pora išmoka ant išmo- laikuose” pasididina jų skaitlius Petras toliau.
nors
to
reikalauja
prisispyręs
ros daugiau negu aš galiu pa
Nežinau.
^*0 paimtus namų rakandus, ant milijonų! Milijonai įieško
šalę jos atsirado “konstitutiškaiChrisUus
įpėdinis.
Tai
yra
Nopiešti. Ar galiu tave sekti?”
Tada Petras priėjo prie dviejų
^M&da jau atidėti vieną ki- darbo, nori dirbt bet draugija
f

Abejone.

'0 nepa.
'is kuo.
fld. III.
^Pgai iš
08 nutatftas rėk
Alingas
Skiriam
eentras
o ne11 »r ki1 sekan
ti joj jF‘Kelek
užbėgi-

ubpų nė
M 0 pOPO ranka
risčiai.
^ovė—28.
• 'Tėvynė
jjj mėty

Mandida>tfs vienkaipc
lįdų kur
besidar
t>ei dart
V- Jokut
as kaipo
> straipsisrovi žeojai, gal
itnis: tilr7 m. sulite Rutisj, sustenusikvaius. Paraipsnyje
-. A. turi
irigių ral
iu laikraposmertiy «• galime
s pasakė,
gks ? Ar
kus ir įS L. A.
niekų arriieižti už
laikraščiu
nebusime
nenorime
:urie mus
. T. AsJČsant jau
su “KoVlęs noribei orgaleperįškų”
Juišotišky
mums p.
• busentis
IttyoKičia,
ėdytojum,
1 draugu,
riingu išUetuvio”,
bjiržuišku
darbininėsžių kalt
itjais cen‘S nenori□ rėdyto; balsais)
ėdytojum
Illinois.
: neužgao komisiirį mažai
ulbalsavis, ir turit
ar ne, su
i jei ne,
r orgatyei kuonenoroms
rgano rėįčiam.
raštas
tįf’, o ne
it nieko
A. pri^
L kuopos
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;Uris Pats
dirbti
dirba3-

uje; ju«»
is. Ver
bavo
galėjo
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tavoras-
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Vargšas Petras.
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partij'a vyskupo
katalikiškoji
• vasario iki gegužio pabaigai pro mus nadiM
pa, stora, šviesplaukė. Ne turtinga. Aiškiau pa
Roppo sutverta, valdžios užgin* julkas paskui pulką: dragūnai, nzarai, artil
sakius,
ji
yra
jauna
mergina,|koWį
šimtais
gali
rata, bet turinti savo organą
sti šeimynose vidutinių luojįų, be jokių ataižymčvisi jie be pabaigos keliavo per musų m
^Kurjer Litevski”. Jau, teisyjimų
ypatybių
ton
ar
kiton
pusėn.
Apie šeši šimtai tūkstančių žmonių nuėjo į
bę sakant, toms dviem parti“
Dėlko,
tad,
vedu,*
’
kiausi?
<
.
r
riją; be prancūzų tarcfa'yg buvo italų^uljM
joms anuo laiku buvo perankir
lenkų.
Vedu,
idant
nebūti
vienam!
Nežinau
kaip
Vertč
J.
Laukis.
šta Lietuvoje pasidarius ir lai
Sutaisč S. M.
tau
pasakyti,
idant
tu
suprastum..
Aš
pats
nelabai
Gegužio mėnesyj per mus miestą
kraščiai “Kur. Lit.” ir “Dzientesuprantu.
Taigi
tu
manęs
gailėsies
ir
niekinsi
pats Napoleonas, keliaudamas į Rusiją
Jis ėjo _gatvėmis, nežinodamas
nik Wįlenski” kiek tik įstengda_________ pats kur, jo
mane, ant kiek stovis mano.protų bus nelaimingas.
mene.
mi pešesPtarp savęs, kartais tos protas buvb dideliame sumišime. Jis bandė galAš vienas nežinau kur dėtis. Aš turiu jausti
Nuo to laiko iki rugsėjo pabaigai W -1
peštyriės būdavo ir juokingos ir voti, supranti. Jo pati negalėjo pirkti tokių branką-nors prie savęs, ką-nors, kas galėtų kalbėti, kas
nuolatos
mišias ir kas kart 21 «ykį
galų gale priėjo prie to, kad gių graznų, Anaiptol ne. Bet, tad turėjo būti tai
šitoj apysakoj kalbama apie pastaruosius Napo | patrankų, laikė
iš priežasties kokio nors naujo
galėtų pasakyti ką, nežiūrint kas tas butų, kadangi
tuodu dienraščiu nieko žinoti dovana? —[dovana! nuo ko? Už ką ji buvo duota
— kadangi — negaliu prisipažinti nesusigėdinęs — leono karus. Mat 1789 metais prancūzai sukilo prie jimo, nes per visą tą laiką vienas mušti ėjh,^
. vienas ^pie kitą nenorėjo. Taip jai?
šais nekenčiamąjį karalių, numetė jį nuo sosto ir
kądangi aš bijau būti vienas.
kitą ir mūsiškiai pergalėdavo. Išgirdęs pJZT
- tęsėsi gana ilgoką laiką, kol iš
Jis suktojo ir stovėjo viduryj gatvės. Baisi
Prancūziją apgarsino respublika.
O, aš matau, kad tu dar nesupranti manęs. Aš
“Kurjero Xit.” redakcijos neiš- abejonė atųjo jam į galvą — ji? Tad visi kiti
Kitų Europos viešpatybių karaliai suskato ka šuvius senis Guldenas sušukdavo:
ėjo ligšiollaikinis jo redaktoriuj brangiejie akmenys dovanomis turi būti teipgi? nebijau pavojaus, kuris man yra matomas ir su- riauti su Prancūzų respublika, stengdamiesi panai-1
— Juozai, girdi? Da pergalėjimas!
-M *
ii-3pasodyti
puunKd, karalių
bicnga*njic»i
P*1“* ’'35
vėliavos,
100 patrankų
ir 50
ir vėl
Prancūzijoj.
užmu
-u___ pamatysi
pradės
vėl tukstanl
Č. Jankovski ir redaktorių tapo 2emė, tarytum, pradėjo drebėti po juo, — medis, prantamas. Jei vagis veržtųsi, tai aš ji galėčiau kinti- respubliką
užmušti
nesitraukdamas.
Aš
nesibijau
dvasių.
Prancūzai
karštai
gynėsi
ir
priešams
nepasisekė
su,
papildyti
užmuštųjų
vietą
rc tat*
W. Baralnovski, kuris privedė tarytum, vijto pryšakyj jo — iškėlęs rankas augNesibaidau
viršgamtiško,
kadangi
tikiu
j
galutinį
naikinti
respubliką.
Sunaikino
ją
vienas
iš
respub-|
Sugrįždamas
iš
miesto
kur
"
vienus su kitais šiokion-tokion štyn, jis puolė ant žemės be žado. Atsipeikėjo jis
likos aficiery Napoleonas Bonaparte. Laiku begali|aiįro<lžius, senia Guldenai s^-d/*’'*’ S
; santaikon.^ir tiesą sakant, šian- aptiekoje, į • kurią praeiviai buvo jį įnešę. Jis pa- susinaikinimą kiekvienos išnykstančios esybės.
Dėt ve — nelaimė, aš bijausi patsai savęs, nių respublikos karu su svetimšaliais priešais Napo-1 _ Musų kariumenė dabar Rusi’ 'vdieninis “Kur. Lit.” maža kuo bepė nugabenti save į jo namus. Pribuvęs namon,
pasisekė atsižymėti.
Jis buvo
žmogus gua
gudSmolenske, aš dažinoiau šif.;
/***«
skirias nuo endekiškojo “Dz. užsidarė savo kambarin ir verkė iki nakčiai. Ga- Bijausi to, kad aš bijau, bijausi
_ paroksizmo
_____ _ savo -_leonui
_
mcii. jis
uuvu žmogus
—•joj,
to
bairus,
godus
garbės
irnasidid/iavimii
irpasididžiavimų.
Ačiū
Aėiii
na«i«u-Lipasiseki
iWil.” Taip tai išrodė ir tokiais baus, pailsęs, parvirto jis ant lovos, kur neramiai proto, kuris pradeda nesusivaldyti, bijausi
#
---- ----. o----- o----- -- ..
paa.avai- ba Smolenske, aš dažinojau šitai nuo kom^ug
saus jausmo neišmaningos baimės.
mama karuose ir savo gudrumui, Napoleonas pa- to. Dieve duok, kad viskas tas greičiaus
buvo santikiai tarp dviejų skait- be pasilsio perleido naktį.
Juokis, jei nori. Bef tai yra baisu.......
t—
«.......
....... "*• ■’ir* su jų pagelba užmanė tų, karas baisus daiktas! *
lingiausių Lietuvos lenkų partiAnt rytojaus atsikėlė ir išėjo raštinėn. Sunku
• • rifM
ir nepataitraukė *prie----savęs
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Per visą tąjį
Kalbu! Ir bijausi balso savo paties žosmęs. I nesiirailėio
turį rūpintis įsisteigti savo or- ris yra tikrinusiu vaistu nuo nubudimo. E! kad aš
nesiRailėjo žmoni,f' jis geidė tik kanJ ir Rarbfs “"'H
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ganą ir aiškinti visumenei sa- bučiau turtingas!
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kamarėlėj,
po lova. Ir bet aš žinau, kad ten nieko Rusijos caru išpradžios buvo padaręs santiką, bet
1 fafa1 mažą. gražų laikrodėlį. T^ipįJ
vo tikslus ir uždavinius, kokius
Jis pasijautė išalkusiu, bet jo kišenius buvo
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Kuomet atsirado “Lenkijos ir rietą ir išvažialo į Bois. Jis žvalgėsi prie įvairių
Jis sakė šitai tarytum patsai sau, ir aš da nie
, Baltgudijos partija” musų spau pasisukimų su Įtam tikru išdidumu ir vos tegalėjo
Aš išėjau. Užėjau pas tris pažystamus ir nė
— Nežinau, — atsakydavau aš: — perėjo ke- kad nebuvau matęs jį teip nubudusį.
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vieno
neradau
namie;
išėjau
ant
bulvaro,
manydaturi
ar penki šimtai tūkstančių.
da (kalbu apie Lietuvoje išeinan iškęsti nesušukį^s gyventojams:
— Tamista sergi?
"
j
— Taip.;., mažiausiai! — sakė jis. — O ar
čius laikraščius) nė vienu žo
“Aš ir tujtingas! — esiu vertas du šimtu mas sutikti kokį nors pažystamą.
Bet jis, neatsakydamas man, kalbėjo pats sav. |
džiu neprasitarė apie tą- parti tūkstančių franjeų.”
Oras buvo sunkus. Slapi šalitakiai blizgėjo daug matei sugrįžtant?
— Taip, taip, kam nuvedė jis juos tenai? Štai/
ją. “Vilniaus Žinios” patalpino
- Staiga jis atsiminė apij savo darbdavį, Pri- nuo žiburių. Pagėla krėtė staigiais šiurpuliais,
Aš supratau ką jis nori pasakyti ir atsakyda- -U ir garsioji kariumenė, štai ir garbė.
i
ištisą tos partijos programą ir važiavo prie biiiro ir įėjo linksmai, tardamas.
tirštas šaltis pripildė gatvę ir tarytum troškino du- vau jamJis palingavo galvą ir susiraukęs pasilenkė prie
nė vienu žodžiu neprasitarė kuo
“Ateinu atšakyti tamistai savo vietą. Aš pa jos liepsnas.
— Gali būti tie, kurie da nesugrįžo, grįžta per ugnies. Aš nežinojau ką manyti; kol jis pakėlęs
ta partija gera, kuo ji bloga — veldėjau tris šiįntus tūkstančių frankų.”
galvą nepasakė man:
Ėjau vidutinišku žingsniu, kartodamas be susi- Maincą arba kitu keliu. Kitaip negali būti,
tarytum savo nuomonės visiškai
Jis pasisveikino su buvusiais bendrais ir papa raminimo pats sau: “Aš nė vieno nerasiu su kuo
Bet jis tik kraipė galvą ir sakė man.
— Šitoj valandoj, Juozai, Prancūzijoj verkia |
z neturi ir, kas daugiau, galima sakojo jiems slvo mierius ateityje; paskui išėjo pašnekėti”.
keturi šimtai tūkstančių šeimynų: musų kariame** *
— Tie, kurie ligšiol nesugrįžo, numirė, kaip ,nė pražuvo Rusijoj sniege; visi tie jauni, tvirti vy- |
spėti, jog pataria savo skaityto ant pietų į kavinę Anglais.
įėjau į kelias kavines nuo Madeleine’o iki Faui- numirs da šimtai ir šimtai tūkstančių,
----------- jeigu Vieš-k-ai, kurie ėjo pro mus per du mėnesiu, su giesmė- .
jams prie jos prisidėti. “Lietu
Atsisėdo ji| šalę vieno aristokratiškos išžiuros bourgo Poissonere’o. Smurknios išveizdos žmonės pats nesusimylės ant musų, nes karalius
apie nievos Ūkininkas” laikraščių per ir bevalgydamas,
bevalgydam
pasipasakojo jam, jog jis aplai- į sėdėjo apie stalus ir, tarytum, nė tiek neturėjo pa- ką daugiaus nebesirūpina, kaip vien apie karus!
“nis, su muzika ir mtftimu būgnų, dabar palaidoti Į
žvalgoje nurodė atgimusių “Vil kė turtą keturių šimtų tūkstančių frankų.
miege.
Vos tik mūsiškiai pradėjo trauktis nuo I
jiegos, kad išbaigti savo gėrymus.
Pašnekėję mudu vėl imdavosi už darbo, be*:
niaus Žinių” nenuoseklų veiki
Pirmu syk įo gyvenime jam nenusibodo teatre;
..
- — -------—««•
Maskvos, žmonės tūkstančiais pradėjo žūti nuošal-ė
Teip pavaikščiojęs tūlą laiką pasukau linkui na- senio
s
.- ramy. *čio
Guldeno kalbos atimdavo nuo manęs
ir bado. Pereinant per Bereziną rusai užpuolė į
mą ir pabarė už tokį atsinešimą likusią gi dalį nakties praleido visokiems smagu
mų.
rnų.
Buvau
labai
ramus,
tik
labai
pavargęs.
Kiebę.
bę
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Kas
bus
jeigu
ir
mane
paims
į
kariumenę
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pasilikusius. Karaliui pasisekai
į opius musų reikalus, tačiaus mams.
•
• <tai ant
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miūiiikas
aš. Tiesa,
šsigelbėti.
Žinia apie 1
mininkas mano namo, kuris paprastai guldavo prieš maniau
Tiesa, aš,truputį šlubuoju, bet ar
I
• ••
•
patsai ir gi nė pusės žodžio ne
--....
Po šešių inėnesių jis apsivedė vėl. Jo antra
apie
t Baisu pamislyti ia
apie
tai.tai atėjo šiandien po pietų. Į
_ savqn •papročiui,
, ---,tuojaus
--- J”’ ati- vieną tokį jau paėmė. Aš tankiai taip •pamanydapasakė apie tą partiją, o jeigu pati buvo labai dora žmona, bet staigaus budo. Ji vienuoliktą, priešingai
•
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apie
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---nr-ion
ir
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•
'
darė mano nuo gatvės duris ir man toptelėj'io, “na vau; vieną, kad nekenčiau ir bijojau karo, be pasiir pasakė tat permaža — tokie darydavo jam daug nesmagumo.
Ir
jis
vėl
nuleido
savo pražilusią galvą. Abu- I
tai kitas gyventojas, be abejonė?, tik ką užlipo ant baisėjimo aš negalėjau pamislyti apie tai, kad man
dalykai turėtų būti gana pladu
mudu
ilgai
tylėjome.
Ant galo jisai pasakė: 1
[viršaus”.
- «»»»*«■
palieps mesti darbą, mesti----------------senio Guldeno
namus uir
čiai ir giliai išnagrinėjami.
— Tu Juozai eik gulti, o man nesinori miegoki B
Išeidamas iš savo kambarių duris nuo lauko e‘t* D’evas žino kur, Die\as žino ko; eiti užmušti
aš
čion
pasiliksiu.
»
Apie naujas sroves lenkų tarvisuomet užrakindavau. Radau,jas
tik
užstumtas
k
*tus
žmonis,
tokius
pat
nelaimingus,
prievarta
Radau Jas
|kitu®
pe teks dar ne vieną kartą kalAš nuėjau į savo kambarį, bet inislis apie kar- »
ir tas mane nugązdino. VJenok’aš sakiau, kad kas atgabentus, kaip ir aš pats; o antrą,
be pasibaisėji—
•
eivius, palaidotus sniege, apie šaukimą rekrutą. I
Lėti, todėl šiuo užbaigiu.
mnn ---•
---- vakare.? ,^c
atnešė
man
laišką
| mo aš negalėjau manyti apie karą da ir dėl to, kad
Mielas mano drauge, ar tu nesupranti? o bet
R. aš tikrai galiu Įtam
rengiausi vesti Katriutę ir tik laukiau, kad grei apie Katriutę nedavė man užmigti ir aš nesudėjau
Įėjau.
Ugnis
dar
nebwfo
išgesus
ir
silpnai
ap

‘
__ , jog aš be
tikėti. —
Tu manai,
akių iki trečiai valandai, kada nuėjo gulti ir^seius 1
protis. Galbūt, kad mano protas kiek ir pamišęs, švietė kambarį. Paėmiau žvakę'prie ugnies užsiži čiau ateitų vestuvių diena.
Guldenas.
-4 f ■ .
binti ir dirstelėjęs pamačiau žmogų besėdint mano
bet tai neteip, kaip tu manai.
Aš labai mylėjau tą linksmą, geltonplaukę
krasėj, užpakaliu į mane, šildantį savo kojas.
mergelę su raudonais veidais ir baltais, kaip snieTeip, aš apsivedu, tai viskas.
III.
Aš neišsigandau; nė kiek ne. L_
‘_______
o_ |&
- as dantimis. •Ji turėjo
*- apie 18 metų, o aš 19. Visi
Labai
teisinga
Galiu pridėti, jog mažai tepažystu tą, kuri ry mintis atėjo man į galvą, — kad vienas mano drau- žinojo, kad ašLtjos
Ant rytojaus įėjęs pas Seimininką aš atradau jį
—
•
•••
“
par
.
(
jaunikis.
Bet
jeigu
man
REDAKCIJOS ATSAKYMAI. toj bus mano pati. Suėjau ją vos keturis ar penkis
da begulintį lovoj.. Jisai paprašė manęs nueit su
gų atėjo, mane aplankyti. Kiemininkas, man išei- sieitų eiti į kariumenę, tad viskas pražūtų,
kartus.
Ji
ne
ti,
kad
man
nepatiktų
visai.
Trum-1
Jonui iš Benld, UI. Korenant, mano įsakytas, jog tuojaus sugryšiū, davė saTuom laiku išpradžių ėmė viengungius, poto statyti laikrodžius pas kelias ypatas mieste.
spondencija netilps, nes nėra
Ant rinkos kampo aš pamačiau reginį, kurio
vo ranktą. Ir akymirkoj visos aplinkybės mano su- vedusius bevaikius, poto vedusius
•) Šitoje tai
... su vienu vaiku, per visą savo gyvenimą neužmiršiu. Ten buvo pri
takoję pradėjo reikštis pirmi apsireiškimai gryžimo perbėgo per mano galvą —
tikros autoriaus pravardės.
atdaros durys o aš nuolat maniau “jeigu ima tėvus Ui ims tur
de Maupassanto 1 iartinanėios beprotystės. Toliaus jis ėmė
lipinta popiera, kurioj aprašyta viskas kas atsitk
nuo gatvės ir manosios neužrakytos.
gžretia viskuo ti
būt ir raišus? Turbut nepoilgo ateis ir mano eilei”
kas įdomaus ir baisaus, kol jo liga visai
ko
su prancūzų kariumene paskutinėmis dienomis
neapėmė jį. Dit oas padūkėlio yra tokios jau rūšieMano baimė da labiaus pasididino 1812 m.,
Palei popiera stovėjo apie 500 žmonių, miestiečių
^Toliaus
kuomet karalius nuėjo j Rusiją. Pradedant nuo
ir sodiečių, senų ir jaunų. Visi jie išbalę, lipo vio-
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de Maupassant

brangiejie akmenys

Laikrodininko atmini
Pasak Erkman - Satrianą
Įženga.

Baime/7

iolatoe
artile
U mi
tėjo j

ant luto, stengdamos perskaityti apgarsinimą.
[isur buvo matyti rekrutai; vieni iš jų verkė,
>Karts nuo karto girdėjosi žodžiai:
augumas, tarytum, papaikę, dainavo. Visos
— Argi tai jie visi pražuvo.) Tik kas nors su- smuki
ės buvo pilnos rekrutų, jie gėrė degtinę stiklais

l šaudė ij
?. P'Httė.
eJ°
patrankti

aimtos
žmonių
tus rinkti.
.

ščiojo
0 man
<Oruendan.
J Pasibaig,

Mažas Feljetonas

tėveliui nemažai reikia prakaito ta ir 4 d. spalio, 1906 m. atva 5000 margų žemės (ant kiekvie
šlieti, pasidarbuoti: reikia mir žiavo Lekėčiuosna pirmasis pra- no žmogaus nepareina nė trįs
štant
tankiai aplankyti, aiškiai basčius. Lekėtiečių džiaugsmą margai). Jeigu bus dedama pa
ir arb|a verkė apsikabinę, arba staiga pradėdavo dainupasakoti visas kančias praga sunku aprašyti! Pamačius savo rapijos reliniams po rublį nuo
nuoti; Visos aplinkės muzikantai suėjo j Pfalcburre, kad ligonis iš baimės persi kunigą biro iš akių ašaros se margo, tai susirinks vos tik 5000
FjH<0h*eniatyt...... negalima prieiti! Lel- gą ir| griežė smuklėse. Baisu buvo klausyti kaip Brangiausia Felicija!
Pasiuto, suvis pasiuto muži skirtų su šiuo pasauliu, papasa niems ir mažiems.
rublių.
muzika ir dainos maišėsi su verksmu ir aimanavimu.
, ftisimylėkite!
koti, kaip baisiai velniai išrodo, Tačiaus
____ __
_____ t __
_____
lekėtiečiai,
steigdami
kai.
Užsigeidė
jie
žemės
ir,
da
Musų sątikiuose žmonėms
Kasim kokia sena moteriškė pakėlusi rankas į ĮDaėjų iki kazarmių męs įėjome į didelę grinčią, kur
bar, susiriezdami, jos reikalauja bet apie dangų visai kitokią gies-’naują parapiją, užkrovė ant savo sunkus toksai mokestis, o ką ga
man
reikėjo eilės laukti. Manyje, tarytum, krau
1 šaukė.
mę reikia giedoti — nupasakoti' pečių didelę naštą. Jus, Broliai
balandėlį jas Sustingo, kuomet pagalios mane pašaukė. Jiems ant liežiuvio galo ir te
lima įtaisyti už 5000 rublių.
L Kristupai.... sūneli mano
visas jo puikybes ir gražybes. Į^Amerikiečiai, kurie jau gal ne
stovi:
M ' «
Aš įiĮjau ir, nieko nematydamas ir negirdėdamas,
Nelaikykite už piktą, Broliai
Po tokių kalbų mirštantis išsi kartą dalyvavote naujos parapi
’ Kiti,tarytum, pykdavo už jos rėkimą, sakė:
įkišau ranką į dėžę ir išėmiau numerį. Kas žin kas — Žemė, žemė..’1,. mums že gąsta, susigraudina ir, kišdamas
Amerikiečiai, ypač jus, kurie
jos įsteigime, gerai suprantate,
mės reikia! 11
M
L Paliepkite nutilti tai rėksnei.
surikp: “numeris septynioliktas”! Nė neatsimenu
esate iš naujosios Lekėčių para
tėveliui kapšį į delną, sako:
kiek
toks darbas reikalauja triū
Net
prie
dvasiškų
tėvų
ir
bažkiekvienas užimtas tik savo nelaime, nenorėjo kaip aš išėjau iš ten ir parėjau pas Guldeną. Pagal
pijos,
kad kreipiamės! prie jų— Imk, dvasiškas tėve, visus so ir pinigų, ypač pinigu. Pas
apie litų nelaimę.
Baisu buvo į tai žiu- numerį man būtinai reikėjo eiti, bet Guldenas norėt čių pradėjo kibti. Jie sako, kad mano turtus, tik duok dangaus
jus nors valdžia duoda/paskolą sų, prašydami pagelbos. Kiek
Dievcc tarnams nereikia žemės.
damafe paraminti mus visus pasakė, kad rytoj jisai
karalystę.
ir skatikas greičiau gaunamas. vienas skatikas bus priimamas
*0 žmonių vis daugiaus rinkosi aplinkui po- nueisi pas miesto komendantą ir pasakys, kad ma Vienoj pietinės Rusijos guberni Dvasiškas, žinoma, turi sura
su didele padėka.
O pas mus? Valdžia, jei ne
minia, matomai, didinosi. Pagalios kasžin nęs ne imtų, nes visas miestas žino, jog aš raišas. joj visi valstiečiai susibūrė atim minti nuodėmingą žmogų.
Kun. J. Staugaitis,
kliudys, tai anaiptol nepadės; vis
S vvras. atsistojęs ant kopėčių viršaus, pradė- Teip suramintos Katriutė ir motina nuėjo namo, bet ti žemes iš dvasiškųjų ir vietoj
— Dabar nebijok, gausi dangu ką naujoj parapijoj turi surūpin
Lekėčių klebonas.
balsiai^kaityti apgarsinimą. Jame karalius pa- manus niekas negalėjo suraminti, ant mano širdies žemių paskirti žinomas algas. je vietą.
ti
patįs
žmonės,
kurių
Lekėčių
• Aukas galima siųsti sekančiu
Vargšai — Dievo tarnai —
įko’O, kad kariumenėj nuo Maskvos atsitraukiant, tarytjam akmuo gulėjo.
Ką darysi, visaip reikia suk- parapijoj neperdaugiaus, nes vos- adresu: Kun. J. Staugaitis, Le
žemės neturės.
oki fuvo tūkstančiais. Apie žmones jis nieko
Po kelių dienų maft,reikė stoti ant apžiūrėjimo
tik 1800 žmonių, gali sakyti, kėčiuose per Vilkiją, Kauno gu
Na, kad taip tai taip, paėmė ties.
nesakė. Visi klausė tylėdami, bet kada pradėjo ir neiveizdint į tai, kad išvakaro Guldenas buvo pas
šit
Rusijoj
užeina
cholera,
vargšų, nes gyvenančių ant bernija.
dvasiškija ir sustreikavo toj gu
Raityti apie kariumenės kentėjimus, iš visų pusių komėndantą, neveizint į raišumą, daktarai pripažino
dvasiški tėvai ir galės uždirbti
bernijoj.
ainio riksmas ir dejavimas; dvi — trys moterys mane tinkamu į kariumenę. Išėjęs ant gatvės, aš
skatiką, kitą.
negalėjau susiturėti ėmiau verkti balsiai. Viskas Atneša mužikas krikštyti vai Gydytojai šaukia visais bal
ipglpo ir jos turėjo nuveiti.
' .
AUKOS.
*
ką, o tėvelis nesijudina ir sako:
Tiesa, apgarsinime buvo pridėta kad “sveikata pražuvo, aš turiu eiti į kariumenę.
sais,
kad
žmonės
švariai
užsilai

Revoliucijai.
— A, ty bedievi, nori iš ma
■ ^denybės karaliaus labai gera”, bet ant nelaiIŠRIŠTAS KLAUSYMAS.
Iš West Lynn, Mass.:
nęs žemę atimti, nekrikštysiu! kytų, susirgus cholera, tuojaus
nės jo sveikata negalėjo sugrąžįti gyvasties trims
kreiptųsi
prie
gydytojaus
pagel

Ir nekrikštyja.
Vienas iš vadovaujančių laik Antanov .. ;....................... $ .50
Iš ryto, 25 d. Sausio, man besirengiant eiti
šimtams tūkstančių žmonių per jo kaltę pražuvu
bos, o dvasiški tėvai užpyko ant raščių uždavė išrišimui savo T. Kašėta...................
Nori
mužikas
apsivesti,
šliusių Rusijos sniege. Visi nubudę iškriko, o į jų vie pas ‘ Katriutę, Guldenas padėjęs darbą, atsigrįžo į
gydytojų už tokias erezijas ir skaitytojų klausymą: “Koks yra
bą gauti, tėvelis vėl sako:
S. Danilevičia...........
tą rinkosi kaskart nauja žmonių mynia ir vėl kas manę su ašaromis akyse pasakė:
pasakė savo avelėmis:
pasekmės pamatas?” Terp šim
—
A,
bedievi,
žemės
nori,
ne

— Juozai, aš nenorėjau daryti tau neramumą
nor$ skaitė apgarsinimą. Tokis skaitymas tęsėsi iki
— Neklausykite bedievių gy tų atsakymų, sekantis išlaimėjo J. Zvincela...............
gausi šliubo.
ir naktin, o visgi pasakyti reikia: vakar vakare
dytojų. Cholera Dievo leista ir prekę: “Pilnumas, supratimas, A. Budrevičia...........
Ir neduoda.
Aš negalėjau žiūrėti į tą viską ir nubėgau šJin. žandaras atnešė tavo popieras. Tu eini į Marhcą
Nori mužikas išpažintin priei jokie švarumai, jokie vaistai nie tvirtumas ir sveikata.” Tas išro P. Karsokas.............
Nuėjau taisyti laikrodį pas dėdę, Ferel. Kariumenėj draiįge su kareiviais italais su kai-kuriais rekrutais.
ko negelbės, kam reikės mirti, do išrišantis gana teisingai klau M. Stravinskas ....
t Išgirdęs šitai, aš net atsisėdau. Seimininkas ti, tėvelis atkerta:
ruėjasioj į Rusiją buvo trys jo sūnūs: Jonas, Liud
tas vistiek numirs.
symą, vienok daugumas atsilie A. Petkiaviče ;... ..
n|ė bilietą ir perskaitė jį man. Atsimenu tik tiek, — Parmazonc, tavo nuodėmės
vikas ir Jurgis. Aš iš sykio mislinau kad atrasiu
Bet ar šiaip ar taip nelaimin pia, jog ne musų galėj užlaikyti
perdaug
didelės
1
,
žemės
iš
ma

Į skrybėlę surinkta
Io5
seni Ferel labai nusiminusį, bet niekados nesitikėjau kadjaš paskirtas į šeštą pėstininkų pulką.
nęs reikalauji, neduosiu išrišimo, gi tie Dievo tarnai, jiems kas- visada atsakančią sveikatą, bet
įTruputį
patylėjęs
Guldenas
pasakė:
pamatyti tai ką pamačiau įėjęs pas jįjį. Nelaimin
skęsk nuodėmėse, teprarija tave’ diena vis blogyn eina; blogi tė gi teip atsakanti, matomai užsi$4-05
.— Jus išeinate šiądien 11 adyną.
gas, neregys ir visiškai plikas senis sėdėjo ant kėdės
velių popieriai,, o čia tie juodnu miršta, jog Trinerio Amerikopragaras.
;
—
Tai
aš
daugiaus
nepamatysiu
Katriutės
—
už kakalio, nulenkęs galvą ant krutinės ir beprotis-!
gariai dar ir žemę ► jų užsigei niškas Elixiras Karčiojo Vyno,
Ir neduoda išrišimo.
Iš Collinsville, III
kai žiurėjo į žemę, tarytum, palei jo kojas gulėjo jo sušukau aš nusiminęs.
dė
atimti.
jeigu laiku naudojamas, užlaiko J. Stepanaviče ....
Miršta
mužikas,
nori
jį
palai

|— Pamatysi, Juozai, pamatysi; aš daviau žinią
sūnūs. Jisai netarė nė žodžio, tik dideli prakaito
Tikra bedievybė!
jų sveikatą ir pajiegas. Jis yra A. Dzedolikas ....
doti, dvasiškasis vėl atsako:
lašai ritosi nuo kaktos ant veido, o veidas buvo iš Katrei ir jos motinai; jodvi turbut greitai ateis ir
visiškai neatbūtinas tiems, kurie
Tavo grafas Kuku.
— Mano žemės nori, nelaidobalęs, kaip pas mirštantį. Keli seni draugai atėjo tu šičion su jomis atsisveikysi.
sunaudoja savo visas fiziškas pa A. Alvienė ........ .
Aš vos galėjau suturėti \crksmą. Po valandė siu, kirmik sau.
jįparaminti, bet jisai, tarytum, negirdėjo jųjų, vis
jiegas ir protišką energiją verNelaidoja ir mužikas kirmija
I. Zableckas.........
žhrėjo į vieną vietą, kartais dūsavo ir- dar žemiaus lės Ijis kalbėjo toliaus.
telgystei bei kokiam kitokiam J. A. Damijonaitis
mužikas nesikreipia
|
—
Tau
nieku
nereikia
rūpintis,
aš
jau
viską
papasilenkdavo.
.
•
užsiėmimui. Jus visada patėmi- J. Gudiškis..........
prie dvasiškojo tėvo, šis atsaAš pasiskubinau pataisyti laikrodį ir išeiti. Šir I rūpinau. O sugrįžęs, Juozai, grįžk vėl pas mane ir
jajtę jog jųsų gromuliojimo si G. Guževičia ....
dis man plyšte plyšo bežiūrint į tą nelaimingą senį. atn įsi mane vis tokiupat. Aš jau senstu ir bučiau
—1 Diena registracijos parodė stema sugenda, susinaikina pir M. Mordusa.........
ningas, kad galėčiau priimti tave ir Katrę kaip — Žemės mano užsigeidei, pa
Sugrįžęs namon, aš radau Guldeną bedirbantį.
šol von!
32.953 balsus daugiau už pasku miausiai, o su tuom greitai susi-i F. Mordusienė ...
— Jau ir tu Juozai! — pasakė jis. — Na ką? sav a vaikus. Aš perleisčiau tau savo dirbtuvę. Bet
Tvirtai laikosi Dievo tarnai tiniąją registraciją. Iš viso už naikina ir jųsų viso kūno pajie- J. VaitaviČe.........
daryti!
— O tamista Gulden, gerai, kad tamista nėjai;
rasi ir laimės streiką; bet
siregistravo 392.287 piliečių, tu gumas. Užlaikymui gromuliojimo A. Vaitavičienė ..,
Jis išėmė iš spintos šikšninį maišą:
baisus dalykai!
rinčių tiesą balsuoti už seną, ar o su juomi ir viso kūno, sveika P. Danilevičia ....
— Štai tavo maišas — tarė jis — aš įdėjau į jį mužikai spiriasi, velniai žin
H Ir aš viską jam papasakojau.
išeis.
ba naujai perstatytą čarterį, yra toj ir atsakančiame veikime, nė M. Giraitis ■.........
ko, kas reikalinga: truputi baltinių, šiltus drabuMudviems susėdus pietuoti bažnyčioje suskam
ra geresnių gyduolių kaip Trine A. Cimbolas ....
Žandarai prie streikininkų
425.249žiu| ir batus, štai ir viskas!
bėjo varpai.
Balsavimas atsibus 17 dieną rio Amerikoniškas Elixiras Kar J. Dyčmonas ....
’ Nėra ką aprašinėti kaip graudus buvo atsisvei- kimba, dar pakursto, kad nė
— Mieste kas nors numirė — tarė Guldenąs.
čiojo Vyno. Jis sudrutina gro
rugsėjo.
T. Žiurautskas ...
imas su Katriute, su jos motina ir su Guldenu. nago juodumos nenusileistų
Po valandėlės atėjo ponas Roz duoti įdėti stiklą
muliojimo organų raumenis ir
mu/ikui jau ne vienam už mai
J.
šiukautskas ...
|isveikindamas
su
jais
aš
skyriausi
su
viskuom
į laikrodį.
I .
suteikia kunui lygsvarybę, kas
štą
kailį
išmagurijo.
27
d.
rugpiučio
pasimirė
sa

s brangus buvo man šitame gyvenime.
— Kas numirė? — paklausė Guldenas.
duoda Jiarmonišką veikimą visų
$7.00
• Tą pačią dieną męs išėjome. Oras pasigadino Nežinau, kaip tau rodos, bet vam name, 2453 Indiana avė. organų. Naudok jį visokiuose
’ — Dėdė Ferel!
aš
sakau,
kad
mužikai
ištvirkė

milijonierius
ir
savininkas
Chi— Negali būti! v Ferel ?
fmė snigti.
nesveikumuose tavo skilvio ir vi Aukos skirtos teip: $3.00; re( Męs perėjome per daugybę kaimų tai kalnuo«e liai! Žemę užsigeidė atimti iš cagos skerdyklų, Nelson Morris. durių. Gaunama aptiekose.
— Teip, kokia adyna atgal. Senis Demarė ir
voliucijonieriams L. S. D. P.;
keli kiti norėjo jį" paraminti, pagalios j ižai paprašė į kloniuose. Įeinant į kiekvieną kaimelį bugni- Dievo, ak, ką aš sakau, iš Die Miręs buvo viena iš tų ypatų, Triner, 799 So. Ashland
$3.00
kankiniams ir $1.00 moks
juos perskaityti jam paskutinį laišką jo sūnaus Jur hkai barškino maršą ir kaimiečiai išbėgdavo ant vo tarnų, juk taip gali daryti tik kurios, kaip išsitarė Rockefel- Chicago, III.
lą
eiviams
“Aušros” dr-stei.
leris, per darbą ir skalsų taupogio, dragūnų pulkininko, kuriame ansai rašė, kad „ jtvės sakydami : “štai eina rekrutai”. Kaimo gy bedieviai.
TEISYBE
pavasarį tikisi parvažiuoti pasimatyti su savo senu ventojai sutikdavo mus visados meiliai ir vaišindavo Ir dvasiškija sako, kad cha jimą, sukrauna per kelis metus
milžiniškus
pinigus.
Morris
gi

mai
bedieviai!
ktom
galėjo;
vaikai
subėgdavo
pažiūrėti
į
mus,
o
tėvu. Išklausęs laišką, jis staiga užsimanė pakilti,
Kad The Coliins N. Y. Medical Institutas, daugiau
Girdi, mė Vokietijoj, Schwartzwald’e.
bet parpuolė ir numirė; jo širdis plyšo beklausant senos moters klausinėjo iš kur męs ir kuom pirma Atsirado gudročiai!
visokiu ligų išgydo, ne kaip koks kits Institutas Amerike,
u žsiėmėme, merginos liūdnai žiurėjo į mus, atmin- męs vietoj žemės jums algas 1840 metuose Amerikon atkelia
laišką.
tai ir UŽ suteikta pagelba sveikatai, gydimai virš paminė
Roz išėjo, o mudu su Guldenu tylomis bai d;.mos savo brolius ir jaunikius, kuriais joms teipat mokėsime. Alga tai alga, bet vo vaiku 11—12 metų. Dirbęs
tam Madikalškam Institutui, viešai savo dėkingumus
gėme pietus. Laikraščiuose rašė vis tokias naujie parsiėjo persiskirti. Vakare sustoję ant nakvynės, tėveliams žemė ir neprošali, juk nekurį laiką mažose skerdyklose
išreiškia, kame ne jokie kiti Institutai ne daktarai negali
nas, kad aš vis daugiaus bijojausi, paėmimo į ka- n ęs skubinome ištiesti savo nuilsusias kojas, o ypa dabar jie turi žemės, o algą Shcrmano, pats pradėjo prekiau
pasigėrėt ir padekavoniu ne gali parodyt kaip Coliins
ti gyvuliais ir neilg trukus, už
New York Med. Inst. kurio apgarsanimas ir mus laikriumenę. Aštuntą sausio prie miesto policijos na čiai aš. Negaliu pasakyti, kad labai man skaudėjo vistiek sau surenka puikia.
raštije, kitoje vietoje yra, taisi pats darbai už save kalba.
mų prilipino didelį apgarsinimą, iš kurio męs dažino- tnumpesniąją koją; man skaudėjo abi koji, lygiai. Ką be žemės darys šventi tė dėjo Chicagojc pirmas skerdy
jome, kad karalius paskyrė riaują rekrutų rinkimą; Ajk aš ligšiolaik niekuomet taip ilgai nevaikščiojau: veliai, nebegalės auginti nė viš klas su geresniais įtaisais prie
Tūli unkščia* ar iš tikro yra pačiu išgyditu*tos pamat prusai, kurie 'pirm to bijojo musų, dabar susi k|ip smagu būdavo man išsitiesti patale! Tarytum čiukų, nė ančiukų, nė žirgą lai 29 Cottage Grove avė. Kaip po
dekavones ir ar jos tikros?!! Kad jos yra tikros ir tei-'
sybe turi viršų, o geriau patikrint ir negalim^ nesj
dėjo su Rusija ir karaliui reikalinga buvo nauja ka- p agulėčiau visą dieną! Bet iš ryto dar auštant kyti, o jiems viskas tas reikalin tam sukrovė jis turtus, žino apie
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me
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a ranka rašyta,’
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Guldenui parsiėjo aplaistyti mane šaltu vandeniu.
tus.
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Aš
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su
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ČolUns
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1
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mar

radau apsiašarojusią, o jos motiną išbalusią iš pik
nedaleido
švęsti,
kada
jo
dirb

čiukais
nėra,
kuo
vaišinsi.
škinius, aš atradau terpu baltinių mazgelį ir išsivy
tumo. Jodvi jau žinojo apie rinkliavą.
Męs tylomis pasisveikinome, o Katriutės moti niojęs jį, pamačiau 54 frankus pinigais ir korčiukę Ir taip dvasiškijai kas metai tuvėse expliodavus garui, buvo
p>no Guldeno rašytą. “Buk visados geras ir doras, blogyn einasi. Seniau koks bu užmušti aštuoni darbininkai —
na pradėjo bartis:
— Tu neisi! Kas mums tas karas? PatsJkuni Jpozai — rašė jis man, — žmogiškai elgkis su sve vo jai gyvenimas, tikras rojus žmonės, dėlto, kad jis norėdamas
gas sakė mums, kad karo jau perdaug, kad reikia timšaliais, nes jie toki pat žmonės kaip ir tie ant žemės. Turėdavo sau bau vis daugiau “sutaupinti” pinigų,
pagalios padaryti santaiką! Tu pasiliksi?? Neverk musų broliai. Tepalaimina tave Dievas! Jis išgel džiauninkus, kurie ir šiokiomis netaisė surūdijusių dūdų.
Katriute, sakau tau, kad jisai pasiliks. Jau seniai bės tave nuo pavojų. Siunčiu tau Juozai truputį ir šventomis dienomis dirbdavo,
man šlykšti ta baisi skerdy ė, — kalbėjo ji mat pa- pinigų: toli nuo giminių, svetimoj šalyj, jie, be abe užlaikydavo tėveliai didelius
BROLIAI!
mėlynavusi iš piktumo: — ar dar mažai, kad nuo jojimo tau bus reikalingi. Rašyk mums juą tan varus, varydavo degtinę ir
ni buvo dvasiškųjų degtinė, nors Suvalkų gub., Naumiesčio pa
mus per tą karalių išėjo Kasparas ir Jonelis, dabar kaus. Bučiuoju tave sunau mano!”
Skaitydamas tą raštelį aš verkiau ir mislinau: pirštus laižyk I
vieto, Dobrovalės gminos, netoli
jis atima nuo mus ir jaunus. Ar da jam nepakan
“
{Tu
neapleistas. Yra geri žmonės, kurie mislina O šventųjų kiek anuose
Nemuno, viduryje girių tęsiasi
ka, kad Rusijoj pražuvo 300 tūkstančių vyrų!
— Kalbėkite ne teip balsiai, tetuke,—pasakiau ii meldžiasi už tave. Gerasis Guldene, niekuomet, kuose buvo, girdi'čia šventasis iš vakarų rytų liukui ilgas kai
atsirado, čia atsirado, visur jų mas (200 gyventojų), vadinamas
aš, žiūrėdamas pro langą: — Tamistą gali išgirsti, niekados aš neužmiršiu tavo patarmių!”
Pagalios į 5 dieną vakare męs įėjome į Mat pilna buvo, dygo, kaip grybai Lekėčiais. Lekėčiai ir kiti ap
o tada visiems mums gali būti blogai.
—- O kas man galvoj I Aš kalbu, kad mane ricą. Šaltis buvo baisus, per visą dieną eidami per po lietaus. Relikvijas pūdais, linkiniai kaimeliai prigulėjo Za
Tam galui
•girdėtų — atsakė ji: — aš nesibijau tavo Napoleono, kjaimus męs vis sutikome kareivius, visi kaimai birkavais, vežimais pardavinėda pyškio parapijai.
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Zapyškio
parapijos'
buvo labai
jis pradėjo nuo to, kad užgynė mums kalbėti, idant
likvijų.
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kaalėjau
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Kada
priėjome
prie
miesto,
palei
sunku pasiekti savo bažnyčią, ne
viską daryti saviškai, bet viskam tam turi būti pa
žin-kur pražuvo. Jei kur koks kalbant jau apie tolumą (kaikubaiga! Viename tik musų kaime keturios jaunos pakeliamą tiltą, sargybos kareivis paklausė:
netyčiomis atsirandą, mokslinčiai rie turėjo į Zapyškį 2% mylios
— Kas eina?
moters palieka be vyrų ir dešimts jaunų vyrų meta
sako,
kad tai nesveikaprotis. Jei kelio), tai pavasariais ištvinę rė
riską, neveizint, tėvą, motiną, neveizint į teisybę, |; Kapitonas, ką jojo pirma mus, atsakė:
kartais
ir atsitinka kur-nors iš vai ir Nemuno suguldytos ant
— Prancūzija.
* Dievą, į tikėjimą. Argi tai ne šlykštu ?
traukti
kokį
kauliuką, žmonės šai vieškelio lytįs padarylavo Zapy
— Kokis pulkas?
Ilgai dar ji taip kalbėjo, o mudu su Katriute
posi,
neperka,
velniai žin ką ma škį neprieinamu per kelias san— Šešto, pėstininkų rekrutai.
*dčjova? nežiūrėdami viens į kitą, kad neapsiverkti,
nydami,
sako
:
vaites daugeliui parapijonų.
Tiltas tuojaus nusileido ir męs įėjome į mie
mudu abudu mislinova tiktai apie tą, kad mud
—
Girdėjome,
“
kad
dvasiškojo
Lekėčiuose nuo senų-senovės
stą. Nors buvo jau vėlu bet magazinai buvo da
viem gal būt parsieis persiskirti.
‘
tėvo
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, Gfąždamas namo iš apgarsinimo iškabyto ant apšviesti ir žmonės vaikščiojo gatvėmis, kaip dieŠetau
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na
koplytėlė.
Žmonės, norėdami
latvės kertės aš sužinojau, kad rekrutų rinkimas pa nĄ. Męs priėjome prie kazermių; ten mums davė
Tikri
eretikai
!
Jengviaus atlikti dvasiškąsias pa
skirtas 15 d. sausio. Parėjau namo visiškai nulindęs po gabalėlį duonos ir po bilietą, pagal kuriuos lie
reigas, prieš 60 metų pradėjo ruBlogai
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— Aa 1 — atsakė jis — jie skubina.
idens numazgoti mano opotas kojas. Pasilsė- visa paspirtis, tai iš numirėlių. kuriai rūpėjo mažinti, o ne dau
(Sep.), 1907 m., Karecklo darže
ant rytojaus aš nė nesuspėjau padėkavoti ge- Mirus, nuo kiekvienos dūšios ginti katalikų parapijas, visiems
123 str. ir Union avė., We«t Pul
galima
paim lekėtiečių meldimams atsakyda
ns žmonėms, męs užsikėlėme labai anksti ir iš- mažiausiai
, Tlsanvaitė man perėjo baisiose kankynėse. Dievo
neprielankiai.
Tik
pereitais
ti
penkius
rublius,
o
kartais
ke

man,
III. Pradžia 12 vai. die
me toliaus. Tik iš Frankfurto aš parašiau jiems
paskirtoj traukti numertfs pas mus atėjo KatriuDIDELIS PIKNIKAS
metais,
šiokiai-tokiai
liuosybei
lius
šimtus
ir
net
kelis
dešimtis
noj. Įžanga porai 25c. Užprašo
iką, dėkavodamas už gerą jų širdį ir atsiprašymotina. Iš raudonų Katriutės akių aš tuotūkstančių, žiūrint kaip kas pra- atsiradus Gudijoj, galų-gale tapo rengiamas Dr-stės Sv. Mykolo visus atsilankyti
nas,
kad
išėjau
neatsisveikinęs.
8 Pažinau, kad jinai verkė; įėjus ji puolė man ant
fcro bijo. Žinoma, tūkstančius išpildytas vargšų lekėtiečių tro Archaniuolo, iš Kensingtono, at
valandėlės aš ir Katriutė su motina išKomitetas*
(Toliaus bui.J
taip lengva paimti, dvasiškam škimas: parapija tapo užtvirtin- sibus nedėlioję, 8 d. rugsėjo
w ėjome rinka pilna žmonių.
PraialieSio lipikai U Rusijos.
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VIETINES ŽINIOS.

Draugysčių reikalai.
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J

12 metų, ima pusę tikieto, o nuo
HAMBURG AMERICAN
DUODU ŽINOTI
Pajieškau
savo
pusbrolio,
Pet-Įvažiavimo
į
kitą
^miestą.
Parsi12
metų pilną tikietą.
Nuo buvusios Franklin, Wash.
— “Aušros” draugystės mėne
LINE.
visiems mane pažystantiems lie
ro
Viščyno.
Paeina
iš
Nieravų,
duoda
už
labai,
plicinamą
prekę
sinis susirinkimas atsibus suba- No. 1 mainose < icpltozijos likosi
imas su v.
<mh Ratvičiaus parap. sali
saliunas
vj#ais>ąpkandais. Biz- tuviams, jog aš persikėliau į nau 12 Rugsėjo 8 vai. ryto išplauks iš ; Prūsų geležinkeliai veža vaikus
tos vakare, 7 d. rugsėjo, pn. 869 užmuštas Jonas Plečkaitis. Jis Vilniaus gub.,
New Yorko laivas BLUECH- už d/kf tj|c iki 4 metų ;-nuo 4 »k‘
Vieta gera, ją vietą, po nr. 1191 Weestern
—33 pi- 7 val- vakare. Malonė paeina iš Suvalkų rėdybos, neži Jis pats ar kas kitas teiksis duo nis gerai išd
ER. Perplaukia mares su 12 10 metų ima p'.usę
Avė.,
kampas
251h
Str.
Jeigu
•s bažnyčios,
Netoli nuo li<
kite visi sąnariai “Aušros” atsi nomos parapijos ir sodžiaus. Tu ti žinią adrtsu:
dienų.
Šifkortės prekė $29.80 IO metų pilną tikietį^**^
kurie
turite
kokius
reikalus
pas
kur daug lie^yvių. gyvena, DasiSever Laukionis,
lankyti minėtamjan susi rinki man, rėjo jis giminę pirmiau Brooklymane,
tai
meldžiu
atsišaukti
po
Chicago, III. žinokite adresu: t
nes bus svarstyta daug dalykų ne, N. Y., dabar nežinome ktfT ji m W. I4th PI.,
>9 Rugsėjo 3 vai. po pietų iš
Laivai Linijų NORTH
nauju antrašu.
Joseph Weipert,
plauks iš New Yorko laivas MAN LLOYD, RED STAoT
apie rengiamas prelekcijas. Bus yra. Jeigu koki 1 jo giminė yra,
Jos. J. Kovarskas,
Pajieškau savo motinos Pauli- 1076 S. West^rn a^v.* Chicago, III.
AMERIKA. Perplaukia ma HAMBURG AMERICAN
taipgi gera proga prisirašyti prie tegul atsišaukia sekančiu antra1191
S.
\Vestern aV., Chicago, III.
nos Glaviskienės ir sesutės Mares su 12 dienų. Šifkortės kia stačiai į kontinentą, 0
“Aušros" draugystės toms ypa- šu :i
U
įiC
rijonos (»laviskiutės. Paeina iš Pigiai ant pardavimo naujutė
Ju^zapaš Butkus
toms, kurios prijaučia vargstan
prekė .... ............... $29.80 visų kitų linijų plaukia į Ąjįį .
Franklin, Wash. Suvalkų gub., Seinų pavieto, Me liai mebeliai Qurniture). Savi nie
tiems moksląeiviams, kurie ran Box 73
14 Rugsėjo 9:30 vai. ryto išplauks o iš Anglijos kiti laivai pervtza j
Lietuva. Atsitelių gm., Seirijų parap., Nokriu- kas išvažiuo;
PRANEŠIMAS.
kas ištiesę maldauja jųsų pagelPajieškau Juozapo Joneckio. niškės kaimo. Antru sykiu atva šaukite pas:
iš New Yorko laivas PRESI- kontinentą.
bos, bet jų balsas randa atbalsį
Laikome už garbę pranešti lie
DENT LINCOLN. Perplau
Jokūbas Malevičia,
labai mažame skaitliuje visuo Ignoto Drungelib Jr Marijonos žiavus į Ameriką. Moka kalbėt:
tuviams, kad męs atidarysime pakia
mares su 10 dienų. Sif- Didžiausias Szifkorčię Ofjjg
Globalės.
V
isi
Telšių
pav.,
Kau

Chicago, III. nedėlyj, 26 d. rugpiučio, 1907 m.
lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 90 W. I9th str.,
menės. Todėl padidinkite skait
kortės prekė.......... $29.80
A. OLSZEWSKIO
lių “Aušriečių” kurie šelpia no gub. ' Jie palys ar kas kitas 8 metai kaip išvažiavo iš Brespirmos kliasos aptieką po nr. 1408
teiksis
duoti
žinją
adresu
:
Didžiausia
ir
seniausia
kilbasų
\vell.
N.
Y.,
dabar
nežinau
kur
moksląeivius!
49th avė., Grant \Vorks, III. Guo- 21[ Rugsėjo 4 vai. po pietų iš 3252 So. Halsted St.,
Adolfas Puplis
jodvi yra. Aš Ona Glevinskiutė, dirbtuvė visame Mass. ant par dotini lietuviai! turėdami kokį at
Komitetą:
plauks iš New Yorko laivas
_____ 1
112 \V. 251h stri. Chicago, III. po vyru Balčiuvienė. Jos pačios davimo. Biznis-labaj geras, buvo sitikimą ligoj, ateikite pas mus,
GRAF WALDERSSE. Per
ar kas kitas teiksis duoti žinią darytas per 12 metų. Prie dirb o iš musų aptiekos gausite kokį
Linksma naujiena lietuviams!
plaukia mares su 12 dienų.
:
Pajieškau savo giminaičių
„
ant
žemiaus padėto adreso^ už tuvės randasi visos mašinerijos, tik norėsite daktarą, o receptai
Šiuom apgarsiname visiems Juozo Gasperaicio ir Jono Jazu. Šifkortės prekė........... $29.80 Stereoskopai arba Teleskopai,
reikalingos dirbimui kilbasų. Prie bus išpildyti kuogeriausiai. Pas
tautiečiams, jog męs ant \Vest čio; treti metai įAmenkoj; paei ką busiu labai dėkinga.
tam dar yra naujas boileris 25 mus gausite visada šviežias gry-^
Ona
Balčiuvienė,
Side uždėjome naują tautišką na iš Kauno gup., Šiaulių pav.,
CUNARD LINE.
rklių pajiegos, inžinas, 3 dvš- nas gyduoles. Teipgi pranešame
320
Clinton
str.j
Hoboken,
N.
J.
draugystę po vardu Lietuvos Bro Žagarės vol., Minšaičių kaimo.
18 Rugsėjo 2 vai. po pietų iš
rkliniai vežimai mėsai vežioti, kad neturtėliams lietuviams turi
lių Amerikoj. Norinti įstoti į tą Teippat pajieškaji Jievos Luciuplauks iš New Yorko laivas
Pajieškau
savo
pusbrolio
Tono
rogės ir visi ^reikalingi pakinky me už dyką daktarus kožną ketdraugystę, dabar turite geriausią nabės, dveji metai Amerikoj; pa
LUCANIA. Perplaukia ma
progą, nes įstojimas yra labai že eina iš Vilniaus gub. ir pavieto, Juškos ir draugo Jurgio Daniu- mai. Drauge parsiduoda ir dvi- vergą nuo 2 iki 5 vai. po pietų,
res su 7 dienom. Šifkortės
no. Abudu Kauno gub., Panevė pentrinis namas. Priežastis par
mas, tiktai $1.00. "Mitingai atsi
Su guodone,
prekė.......................... $3980
būva kas Subata, 8 vai. vakare p. ino. Jie patys a[ kas kitas teik žio pavieto. J. Juška Senamies davimo yra savininko nesveikata,
’A. Belavski, J. Kozlovskį. 10 Rugsėjo 8 vai. ryto išplauks iš
čio sodžiaus, o Daniunas Katkų kuris nori pardavę* važiuoti į
L. H. Getz hallej, 147 Canalport sis duoti žinią antrašu:
sodžiaus. J. Juška pirmiaus gy Lietuvą.. Norinti pirkti, meldžiu,
Nęw Yorko laivas CARMAavė. Norinti dažinoti apie tos
Pranas basutis
NIA. Perplaukia mares su
draugystės įstatus, atsilankykite 540 Canal str. $’e\v York, N.Y. veno Chicago, III., buvo policmo- tegul atsišaukia sekančiu antrašu:
Viengenčiai! jeigu norite išbėg
nu Douglas parke, dabar kur jis
I
Michel Czekovvich,
7 dienom.
Šifkortės pre
ant mitingo, o visiems bus pilnai
ti
nuo
bado
ir
šalčio
per
ateinan

6
Siegel
str.,
\Vorchester,
Mas.
yra
nežinau.
Daniunas
pirmiau
kė
....................
.... $39-8o
išaiškinta.
Pajieškau darbo prie laikro
SUreosKopas arba Teleskopas yra tai
čią
žiemą,
tai
išvažiuokit
tuoj
j
gyveno
\Vindbiar,
Pa.,
dabar
ne

Su guodone,
džių arba armonĮkų taisymo. Aš
prietaisa arba žiūronas su padldimĄ.
Rugsėjo
10
valandą
ryto
iš

14
Bučernė
ir
grosernė
parsiduo

valstijas: Californią, Oregon ir
' Komitetas.
laikrodžių darb| gerai žinau, žinau kur. Jie patys, ar kas ki
plauks iš New Yorko laivas čials stiklei*, per kuriuos kad ziuraj
da už labai pigę prekę ant Washington
y, . ......................
VJ, turime už„ž
; ten „,
męs
tas
teiksis
duoti
man
žinią.
Teip>
ant abrozėlio, abrozėlts pa,-irsta | aa>
k’o.’r^ neseniai pribuvęs j šią
Kaipo
ETRURIA. • Perplaukia ma turai ii k ą paveikslą, kuriame matai fia
Side
’
s".
Labai
geroje
Lėktinai
visokių
darbų,
kur
nėra
“
North
pat
meldžiu
atsišaukti
brolio
An

DIDELIS PIKNINKAS.
šalį ir nemokau :is šios kalbos,
res su 7 dienom. Šifkortės las grupes žmonių, triobų, visą mie
Susivienyjusiu Liet. Draugys kreipiuosi prie savo tautiečių tano Juškos, kuris gyvena Suze, vietoje, lietuvių ir lenkų apgy- žiemos, ir darbas nuolatos yra
prekė
........................... $39 80 stą. plačius laukus, miškus, daržas ir
čių nuo Union ir i8-tos gatvių. gal kas tokio žn ogaus reikalau Pa., ir švogerio Juozapo Aušros, vietoje, lietuvių ir lenkų apgy- 4Ooo žmonių, prastų darbininkų,
teip toliau, teip kaip kad pats toje viaVentoje, prie lietuviškos bažny- Mokestis nuo $2.50 iki $300 ant
kuris
gyvena
Plymouth,
Pa.
Aš
Rugsėjo
5:30
vai.
po
pietų
iš

toje
būtumei ir viską savo akimi ma
Chicago, III.
>7
jate. Moku tris kalbas, rašyt ir
čios. I iktai “cash business ' iš- 'dienos; amatininkams nuo $4.00
tytumei. Teleskopas paverčia | natą,
turiu
svarbų
reikalą.
Rašykit
su
plauks
iš
Bostono
laivas
IBus nedėlioję, 8 d. rugsjo, 1907 kalbėt: lietu
1
viškjai, rusiškai ir
dirbtas, knygučių nėra.
ant dienos. Kelias iki 1 lapkriVERNIA. Perplaukia mares fališką ėsybę. padidina jį aiškinta
m. Bergmans Parke, Riverside, lenkiškai, Nuo mažumės gyve- antrašu:
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ne
“
fixturai
”
,
arklys
ir
vežimas,
ėio kaštuos po $33.00 vienai ypaPaul Juška,
su 8 <1 ienom. Šifkortės pre paveikslu, bet tikru atsitikimu.
III. Prasidės 9 vai. iš ryto. Bus nęs po miestus, Kreipkitės po
25 W. 22nd PI.,
Chicago, III. los nėra. Atsišaukite pas* P. M. lai įj Chicagos. Valstijoj \Vashkė ............................ $39 80
gera lietuviška muzikė, skanus šiuom antrašu:
Męs turime dabar ant pardavimo gra
Kaitis, 221 \\'abansia Avė.
ingtono turim darbo prie budažiausiu* stcreoskopiAkus paveikslai,
gėrymai.
Baigiantės vasarai.
Jurgis Žale na
vojimo gclžkelio. Mokestis nuo CANADIAN PACIF. R. R. CO. kaip matote žemiau surašytus.
Pajieškau savo draugo Juoza
kviečiame visus lietuvius ir lietu Box >78 Turui rs Falls, Mass.
"LIETUVOS
ŪKININKAS
”
$2.25 iki $3.00 ant dienos.; kelias
po šetkaus, Kauno gub., Rasei
LINE.
vaites skaitlingai ant šito SusivieSERIJA I.
Laikrašti*
skiriamas
Lietuvos
iš
Chicagos
po
$14.00.
Teip-pat
nių
pa\ieto,
Tauragės
vol.
ir
pa

Pajieškau
savo
brolio
Vinco
Rugsėjo
3
vai. po pietų iš* Susideda ii 12 Stereoskopiškų paveik
nyjusių Draugysčių pikninko, o
4
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už
plauks iš Montreal laivas
persitikrinsite, kad bus didžiausias Benieto. Paeina; iš kaimo Kuti- rapijos, Stragutės kaimo. Apie darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- turim užtektinai darbo \\ isconpundelf.
tę
iš
\
ilniaus,
Lietuvoj.
Spaudoį
r
Michigano
valstijose
prie
5
metai
kaip
Amerikoj.
Turiu
mų,
Šilalės
par.
h
16
metų
AmeriLAKE MANITOBA. Perir gražiausias pikninkas, kokis ka
štai ką juose gali pamatyti:
plaukia mares su 8 dienom. 1 Stebėtini griovai Yelloa-Stone Par
da nors buvo. Męs stengsimės vi koje. Jei kas žili ote, duokite ži svarbų reikalą. Meldžiu jis pats mas ant gražios popieros, 16 pu- girių kirtimo; mokestis nuo $28.00
šių
ir
mėnesiniu
priedu.
iki $35.00 su pragyvenimu ir guo
ar kas kitas teiksis duoti žinią
nią ant antrašo:!
Šifkortės prekė
$37-8o
sus širdingai pavaišinti.
ko.
Vienatinis
laikraštis,
kuris
tė

liu,
ant mėnesio. Kelionės ka2 Kvietkinė paroda, mieste Santoant adreso:
Apolonija Jaodeikienė
,
Komitetas.*
vynėj daugiausia prasiplatinęs, ktus uždedame, Teipgi turime 20 Rūgs,ėjo 3 vai. po* pietų iš
Jeronimas Šimkus,
5934 (kove avė. j Cricagi
plauks iš Montreal laivas 3 Bowery gatvė New Yorke.
nes jis suteikia teisingiausias ži- visokių darbų Chicagoje ir aplin701 St. Louis avė.,
DIDELIS METINIS BALIUS.
Didysis vandene puolimas, Yellow«
EMPRESS OF BRITAIN.
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie- kinėj. Prašom ateiti arba atsi
East St. Louis, III.
Pajieškau savo tikriausių drau
Dr-stė Teisybes Mylėtojų pa
stone Parke.
Perplaukia mares su 8 die
to. Amerikos - lietuviai užsirašy šaukti tuojaus laišku, įdedant už
5 Typi&ka tabako fanna, Kuboje.
rengia balių, nedėlioj, 8 rugsėjo gų: Juozapo Jasinskio, Mikolo
nom. Šifkortės prekė $37.80 6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa
Pajieškau savo pažystamo Stro- kite minėta laikraštj arba užrašy 2c. markę atsakymui.
’
(September) 1907 m., Freiheit Razoko, Antano Navicko,
Jono
los Hawail.
kite
savo
gentėms
tėvynėj
gyve

Adresuokite:
Turner salėje. 3417 — 21 S. Hal- Pašlosto ir Dęrato Morkvino. pausio Konstantino. Du metai
7 Žuvų rinka, mieste Manilėa, ant Fi
DOMINION
LINE.
nantiems.
Lietuvoje
metų
prekė
Emmigrant Information Bureau
sted St. Prasidės 5 vai. po pie .Meldžiu jų pačių ar ko kito at- Amerikoje. Paeina iš Kauno
lipinų salų.
Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks iš
$1.85,
o
Amerikoje
$*-5°
Vienas
(Room 8) 128 So. Clark st.
gub
.
Svlsunų
pav.,
Jedasų
par..
tų. Įženga 25 c. ypatai ši rdin- sišaukti ant šio| antrašo:
8 San Jose gatvė, mieste San Jųan,
Montreal laivas CANADA.
Chicago, III.
Porto Rlco.
Kultinu sodai. Jis pats ar kas
John Samoška
gai užkviečiame visus . lietuvius
Amerikoje
vyriausiu
agentu
yra:
Perplaukia mares su 8 die 9 Puikiausia pilis mieste Rheinstein,
kitas
teiksis
duoti
žinią
ant
adre

ir lietuvaites ant šio iškilmingo 4533 So. Paulina str. Chicago.
M. J. Damijonaiti*,
Prūsuose.
nom. Šifkortės prekė.. 33.30
so:
baliaus, kur galėsite smagiai pa
2252 80. Halsted 8L.
Chlcaga, III.
10 Puikiausias Žurandelis Salone de
Ignacas Simutis,
21 Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks
Jenets, mieste Vienoje.
Pajieškau savo vyro Jono Vasišokti. nes bus orchestra iš pui
Joliet, III.
iš Montreal laivas OTTA- 11 švento Mykolo palocius, Peterbur
kiausio Chicagos teatro Audito lukevičiaus iš kaimo Mikalčunų 304 Meadow avė.,
ge, Rosijoje.
VA. Perplaukia mares su 8
rium, kuri grajys puikiausius šo Nočos par., Konidvos vol., Lidos
12 švento Petro bažnyčia ir pliaciu*
Pajieškau Adolpo Butkaus, Padienom
šifkortės prekius. Teippat kiekvienas gaus po pav., Vilniaus gub. Šeši metai
Kas nori važiuoti j Krajų, te
Ryme.
kė
....
puikią rožę. Su guodone,
Amerikoje. Prie| 4 metus gy- eina iš Gonatių sodos, llakių pa............... $33-30
gul perskaito šį surašą, o jame at
SERIJA II.
, -Komitetas.
ve no
Phlladelphioj, Pa. rapijos, Telšių pavieto, Kauno Reikalingas korektorius ir ver ras, kada, iš kur, j kur ir koki lai
Susideda ii 25 StereoskopiikŲ paveikAmerikoj. Jis tėjas prie apgarsinimų, katalirtgų/ vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka
WHITE STAR LINE.
Meldžiu labai gražiai, kas žino
stilių bakselyje. Prek* 75c. ui
apie jį ar jis givas ar miręs, pats ar kas kitas teiksis duoti ži- ir knygų darbo. Turi geraį. pa štuoja.
12 Rugsėjo 8 30 vai. ryto išplauks
bakaelj.
žinti lietuvišką ir lenkišką kalbas
duoti man žinią, o kaštus aš su nią ant adreso:
iš New Yorko laivas CED- štai ką juose gali pamatyti:
ir galėti literatiškai išversti iš Šioms dienoms išplauks šitie
Gražiausias vandens puolimas, Ha
Leonard Butkus,
grąžysiu. Pribuvįau neseniai iš
RIC. Perplaukia mares su 7
vana Glen, N. Y.
lietuviškos
j
lenkišką.
Butų
ge

Second
st.,
So
Boston,
Mass.
Lietuvos ir esu ^argingame pa 34
dienom. Šifkortės prekė $36.30 2 Grandžių
laivai:
soda*. Floridoje.
rai,
kad
ir
iš
angliškos
galėtų
^ver

Pajieškau Juozapo Ragažin- dėjime. Duokit ž|nią antrašu:
3 Didžiausias pačio budinkas, New
Rugsėjo
3:30
vai.
po
pietų
iš

sti j lietuvišką ir lenkišką. Atsi NORTH GERMAN LLOYD 19
skio, turiu labai svarbų reikalą,
Cecilija \'alakevičienė
Yorke.
plauks iš New Yorko laivas
šaukite “Lietuvos" redakcijon.
Stebėtinas
vandens puolimas, Ni»
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 47 Potter avė.
i Vtica, N. Y.
LINE.
CELTIC. Perplaukia mares
gara Falls, New York,
žinią ant adreso:
10 Rugsėjo 7 vai. ryto išplauks iš
su 7 dienom, šifkortės pre 5 Puikiausia svetainė United States
And. Rasimas,
PAMESTAS DAIKTAS.
Hotelyje, mieste Saratogos, N. Y.
New Yorko j Bremą laivas
Reikalaujame visokių darbinin
kė ...............
$36.30
Box 187,
South Fork, Pa.
Pėtnyčios vakafre (3 d. rug Pigiai ant pardavimo 2 pentrų kų ir mechanikų arba suprantan
6 Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha
KRONPRINZ WILHELM.
vanos. Kuboje.
pjūčio) jaunas vilkinąs, (lietu- mūrinis namas su lotu, ant Hal čių staliorišką darbą. Mokestis
Perplaukia mares su 7 die i Rusėjo 8:30 vai. ryto išplauks
7 Ūkininko namai, Kuboje.
Aš Augustine Ėertuliča, pajie vys); iššokdamas iš karo, pame sted Street, arti “Lietuvos" redak nuo $15’ir augščiau ant sanvaitės.
iš
New
Yorko
laivas
ARABnom. Šifkortės prekė $39.40
8 (plukdymas galvijų mieste Manilės,
škau savo brolio Kazimiero Bar- tė laikrodėlį. ’ La|krodėlį galima cijos. 1-mas pentras — štoras ir Atsišaukite nedėliotnis nuo 10 iki
IC. Perplaukia mares su 8
ant Filipinų salų.
tulo, Kauno gub., Šiaulių pavieto, atsiimti, jeigu atsįšaukusis davės gyvenami ruimai; 2-ras pentras n 130 vai. iš ryto ir vakarais nuo 2 Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks
dienom, šifkortės prekė $36.30 9 Geležinkelis ant salos H a arai L
iš New Yorko į Bremą laivas
10 Gatvė miesto Manilėa, ant salos Fi
Ratkunų kaimo, Gruždžių par. savasties.
Atsišaukite laišku, — gyvenimai dviems šeimynoms 6 iki 8 vai. (Ne agentas).
II Rugsėjo 12:30 vai. po pietų iš
lipinų.
BREMEN.
Perplaukia
mares
Pirmiaus gyveno Chicagoje, o da aprašydami ypatybes laikrodėlio Prekė $4200.00. Šis namas stovi
45 La Šalie st., (Room 8)
plauks
iš
Bostono
laivas
11 Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus pa
su
10
dienų.
Šifkortės
pre

bar nežinau kur. Meldžiu labai (numerį, mašinerijos ir kitas y- tnt svarbiausios biznio ulyčios,
Chicago JLU.
rodos, Francuzijoje.
CYMRIC. Perplaukia mares
kė ................................ $30.40
širdingai, tegul jis pats ar kas ki patybes), teipgi v|etą pametimo. ietuvių apgyventoje dalyje, tinka
Paimu daržas mieste Frankfort,
12
su 8 dienom. Šifkortės pre
tas duoda man žinią antrašu:
Prūsuose.
Antrašas: B. K. Balevičia, 380 visokiam bizniui. Gera vieta lie Reikalaujame lietuviškų parda 19 Rugsėjo, 10 vai. ryto išplauks
kė ............................... $35.80 13 Merginos parduoda kvietkas mie
žuviui. Randa jo atneša nuo $50
Miss Augustine Bertuliča,
Adams Str., Chicago, III.
iš New Yorko į Brėmą laivėjų - merginų į departamentinį
ste Kopė ubage n, Danijoj.
ki $60 ant mėnesio tai yra i6%>
2211 — 5th aveu Pittsburg, Pa.
vąs BARBAROSSA. Per
storą. Atsišaukit tuojaus. Gera
Puikiausias kvietkų darželis, mla14
AMERICAN
LINE.
Pajieškau Petro Petraucko, Si- procentas nuo įdėtų pinigų. I to mokestis. Darbas ant visada.
st* Monte Carlo.
plaukia mares su 10 dienų, 4 Rugsėjo 9:30 vai. ryto išplauks
Pajieškau Jono Remenčiaus ir mano Andriko ir urgio šleinio. kį namą įdėti pinigus yra geresnis
15 Rustoenval vandens puolimas, Noršifkortės prekė ... $30.40
Jos^ph Phillipson,
iš New Yorko laivas ST.
vegijoj.
Pranciškaus Remenčiaus. .Abu- Pirma gyveno Merril, Wis. Jie pelnas negu aukso mainos. 16%
Jefferson
st.
&
I2th
pi.
LOUIS.
Perplaukia mares su 1G Opera avenue gatvė, Paryžiuje
18
Rugsėjo 2 vai. po pietų iš
du Kauno gub., Raseinių pav. patys ar kas kita 1 teiksis duoti pamislyk sau. Dasižinokite “Lie
FrancuzljoJ.
6 dienom. Šifkortės pre
tuvos” redakcijoje.
plauks iš Baltimorės į Brė
Trys mėnesiai atgal gyveno Chi- žinią adresu:
17 Moterų d u ei ės su kardais.
Reikalaujame . korespondento
kė ............................ $3780
mą laivas RHEINE. Per
cagoje, III. Jie patys ar kas ki
J. Timnurman,
18 Moterys prie arbatos.
)
Ant pardavimo ar išrandavoji- lietuviškoj ir lehkiškoj kalboj.
plaukia mares su 12 dienų. 21 Rugsėjo 9:30 vai. ryto iš 19 Motina kūdikį prausia
tas teiksis duoti žinią, nes turiu 292 Bissel st., (nehr Garfiel av.)
Tas pats turi žinai i ir angliškai,
80 Kaip labai dideli tie mažiukai.
Šifkortės prekė.......... $30.40
svarbų reikalą. Adresas:
Chicago, III. mo didelis biznis. Grosernė ir Jis turi mokėtoms ti toms abieplauks iš New Yorko laivas 21 Vakaro
diskusijos.
bučernė,
su
namu
ir
tvartu.
Biz

Kazimieras Burnickis
Pajieškau savo rolio Jono PePHILADELPHIA.
Perplau

Rugsėjo
10
vai.
ryto
išplauks
iš
joms
kalboms
®teisiYIgai.
Pribuk
Ir
keturi
kitokį paveikslėliai.
7
F.O.Box 346 Wilburton, Ind.Terr. trušuno, Vilniaus jrėdybos ir pa nis apie 20 metų senas, gerai iš asabiškai mumf offisan.
kia
mares
su
6
dienom,
šif

New
Yorko
į
Bremą
laivas
Gera
•
<
t 44- M*
vieto, Gelvuonių
džiaus, Pusil- dirbtas. štoras didelis, puikiai vieta.
SERIJA III.
i
kortės prekė............... $37.80
KRONPRINZESSIN CECI. f M
Susideda |i 25 Stereoekopiikų paveld
Pajieškau draugų Julijono Šlio giškių kaimo. 6 etai kaip A- įrengtas ant Halsted ulyčios, ne
LIE. Perplaukia mares su 7
Dr. Jos.'iListčr & Co.,
•lilių Ii K'letaus gyvenimo. Pr*
Virš parodytos prekės yra nuo
gerio ir Kazimiero Janauskio, merikoje. Prisiutitė man laiva toli “Lietuvos” redakcijos, šis 40 Dearborn
dienom
šifkortės prekė $39.40 New Yorko iki Tilžės. Prekės
.A*thicago,
III.
k* |1.00 už bakseų au 22 paveik
biznis
yra
airių
savastis,
o
kada
abu Kauno rėd., Šiaulių pav., kortę, ir aš atvažiuodama pame
i*
o.t
x
slėliu.
Rugsėjo 10 vai. ryto išplauks į Eydkunus yra 5c. brangesnės
Varnių vol., šeriškių sodžiaus. čiau jo adresą, tik tiek atmenu, Halsted ulyčia didumoj lietuviai
PRASĖSIMAS. .
užgyvena
tai
airiai
nori
parduoti
i? New Yorko į Brėmą lai kaip į Tilžę, o į Bajorus 55c. bran Štai ką juose gali pamatyti:
Jie patys ar kas kitas teiksis duo kad gyvena Ams|erdam, N, Y.
Arklys ir bef^ė l^tdžiami Jono
ir
pasitraukti
iš
tarpo
lietuvių.
vas KAISER WILHELM gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš 1 Kristaus užgimimas Betlejaus Štaiti žinią adrešu:
Jis pats ar kas kitas teiksis duo
Banio ant grajiiis,kiuris pripuo
Parduoda
viską
už
$8000.00.
Treč

nėlėje.
DER GROSSE. Perplaukia Chicagos į New Yorką kaštuoja
Petras Pocevyčius
ti žinią ankadresi:
2 Trys Karaliai atlanko gimusi Kri
lė 2 SeptembVčjo ^07 m., yra
dalį
reikia
iš
viršaus
užmokėti,
o
mares su 7 dienom. Sifkor- $16.00, į Bostoną $16.00, į Mont
785 Bank st. Waterbury, Conn.
Miss Uršulė Petrušuniutė,
stų Ir dovanas jam kloja.
reštą ant ilgų išmokesčių. Jei ne perkeliamas antu 2&»Noveniberio,
tės
prekė . ............... $39 40 real $15.00, į Philadelphia $15.50. 3 Kristus, dar kūdikiu būdamas,
134 E. 7th Str., Nėw York, N. Y. nori pirkti gali randavoti; už na 1907. Priežas^ pakėlimo grakiną daktarus Jeruzoliaus Uaznr
Pajieškau savo pačios Onos
VAIKAMS ŠIFKORTĖS.
mą, tvartą, štorą< su geriausiais jaus yra ta, jog nebuvo galima
čioje.
RED
STAR
LINE.
VVaškienės. Ji buvo su manim
Pajieškau Simino Bieliuko, įtaisymais randa $55.00 ant mėne sukolektuoti išsiųstus tikietus ir,
Kristus ant svodbos, Kainoj Gali
Už vaiką nesenesnį kaip 1 me
ženota 15 metų; paliko mane 20 Vinco Šiukždos ir Jono Čibirkos.
lėjaus. Permaino vandeni | vynąsio. Kas nori persitikrinti apie šio podraug, pinigus. .*Tidėl, drau 4 Rugsėjo 8:50 vai. ryto išplauks to šifkortė ant laivo $2.00. Už
augusto 1906 m. ir išbėgo į pla Simanas Bieliukas, girdėjau, at
iš New Yorko laivas ZEEL- vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor 5 Kristus ant kalno kalbą p neini*
biznio gerumą,' storo savininkai gai, kurie turite pardavimui ti
tų svietą Amerikos sau laimės važiavo į Ameriką, o V. šiukžžmonių minią.
AND. Perplaukia mares su tė ant laivo kaštuoja pusę to ką
priims jį ant nedėlios ar dviejų į kietus, meldžiu parduoti iki pa
6 Judošius savo pabučiavimu išduoda
jieškoti. Ji yra 30 metų senumo da ir J. Čibirka, girdėjau, gyve
8
dienom.
Šifkortės
pre

darbą į savo storą, o ten padirbė skirtam laikui ir pinigus arba
dideliam, o virš 12 metų pilna šif
Kristų žydams.
vidutinio ūgio. Paeina iš Kauno na Anglijoj. Ti,įfiu pas juos jęs kėlės dienas persitikrins, ką
kė
............................
$3980
kortė.
7 Bimonas pagelbsti Kristui kryiiV
neparduotus
tikfetūs
prisiųsti
gub., Pušytes par., Dekonėlių svarbų reikalą. J^e patys ar kas biznis vertas. Biznis yra tikrai
ueštl.
•odos.
- man danes kur ji kitas teiksis duoti žinią ant adre- geras. Dasižinokite “Lietuvos” man pirm grajaus dienos. Su 21 Rugsėjo 5 vai. ryto išplauks
8 B renta Veronika apjuosto veido
dėka visiems man pagerian
iš New Yorko laivas FIN- GELEŽINKELIO TIKIETAI
Kristui.
gaus $10 ’yginimo. Antrašas: so: redakcijoje.
tiems.
- •
LAND. Perplaukia mares
> <Mi*us ramina moteris, kad jo naVAIKAMS.
Kasparas Vaškus
Kazimieras Ukonis,
vąėkvų.
J. W. Banis,
su 8 dienom, šifkortės pre Amerikos geležinkeliai vaikus
201 N. 2jrd str. Philadelphia,Pa. 83 Grand st.
Hoboken, N. J.
Ant pardavimo iš priežasties iš10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- s
. MtCarmel, Pa.
kė
..............
....$39.80
iki 5 metų veža dykai; nuo 5 iki
• .t
žiavojlmo vietos.

Laivu Kalendorius

Reikalavimai

Pajieškojimai

Ant Pardavimo

I

c.-aiS. deiiBaM

»*

fcrnių tapo"
lūžiausiai lod""
•unciai buvo tt

mo-ttū* Jonui
myrio dekretą ant

*

,»c

Ą IRTU Vfty
EXKURSIJA INFARNAS
'į

Petru prie kalne

> Golgotos

njoilasi kalti Kristų prie kry
kun> ima nuo kryžiaus.

71 Yokohama. Japonijoj. Altorius, no
Urnas jaunų gerbėjų Mataun
procesijoj. .
172 Japonlikl valkai, nešalti pokylln)
Matsurl altorių, Yokohamoj.
173 Matsuri pokylis, musikos pastolaa
ir Ūkėjai, Yokohama, Japonijoj,
joj.
[
174 Yokohama, Japonijoj.
Daržovių
pardavinėtojas, rodantis savo

turtų.
4
,k’a ^dieninio DeUejaus.
^ĮjĮjagdien Urėdo Stainelė, ku 175 Japonlikl kūdikiai ledinės Smeto
* irioje Kristus gimė.
nos šėtroj, Yokohanj
Ljjyč.a apreiškimo §v. P. Marijos, 17G Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
įįjflll budarota ant grabo Sv.
kohama.
177
Japoniečių
būdas siti pallsln.
p Mtrtj°s2L itgdku Išrodo Kristaus gra 178 Trepal į Klgomizų žlųyčlų, Kyoto, Japonijoj.
plp flfden Išrodo Kalvarija, kur 179 Kyoto, Japonijoj. Kigomlzų ilnymir6’
A
(•lytėlš P° vardu Jėzaus “Štai Zmo- 180 Auksinis pavlllonas aq|t ežero Klnkakujl, arti Kyoto. Japonijoj.
181 Senoviška žlnyčia Fujiyama, Mt
SERIJA IV.
Fuji, Japonijoj.
.»+*te iš 100 stereoskopiškų paveik
bakelyje. Prekė $2.00 už 182 Teatro/gatvė. Ilgio Vienų milių,
Osaka, Japonijoj.
I
bak*H»
g^oje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 183 Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-Nb-Myla žlnykg pirmutinėse serijose. Ir
čioa.
Ūki juose galite pamatyti:
^M^rtinanti audra ant ežero Erie. 84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
JgNSV York. Ta vorų krovimas į dinis luo, sergantis Nikko žinyčių
nuo Piktojo.
delį oceanlnj laivų.
$ Xew York. Pilies daržas (Casttle 185 Hawalllki mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monoioa
Garden). *.
upės, Honolulu, Hatval.
M Boston. Ežeras vieSame darže.
187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu,
i^^Uastlc City, New Jersey. PamaHawai.
UI Niagara. Patkarinis vandenskri- 188 Havrailška moteris, gaudanti Peehoal, mažiukę krlauklinę žiuvaltys nuo ožinės salos.
(Horse
tę.
gtoe Palis from Goat Island).
Chicago- Auditorium viešbutis Ir 189 Chiniečial renkanti ryžius, Hawal.
190 Gyvenimas PretorljoĮ Pietinėj Af
Michigan Avenue.
rikoj.
gi Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
191 Įplauka Ir plaukirnti laivų taisymo
p. Parodos 1904m.
dtrbuvė Valparaisoį Chlle.
Moki indijonas namieje.

tgiMokl indljonų gyvenimas.
UI Stotu indljonų vadas, He-NoFraid.
į
Vartininkai (The Sentinels) 3,043
pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
jjj Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yosemite Klonyj, Cal.
f fl4 Magdeienos Kolegija. Oxford, AngĮ
UjoJ.
115 Airija. Killarney, pilis Ross.
! fiC Įėjimas | Muckross Klioštorlų, aL
<jQj
. HT šiaurinis miestas, Gibraltar.
Ui Berlynas. Bondier lovis Ir Kate
dra.
fi> Vokie ija. Griuvėsiai viduramžinės,
pilies
I M Vokietija. Laivas apleldžlantis Koblenc ų, ant Rheino upės.
1±1 Švedija. Stockholmas nuo vandens
pusės.
1 123 Stockholmas. Karališkas palocius.
123 Švedija. Ant kelio į Odde.
124 Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
nuo Chamonix.
126 Thun, Šveicarijoj.
121 Žievinis kiemas, Alhambra, Grana
da. Išpanijoj.
123 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francuzljoj.
129 Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
cijoj.
130 Palocial tautų ant upės Selna’os,
Paryžiaus Paroda, lOOOm.
_ 131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
Francijoj.
132 dės Champs Elysees, Paryžiuje,
Francijoj.
133 Didžiosios operos palocius, Pa
ryžluje. Francijoj.
134 Tvirtynė šv. Jono ir Katedra,Marseilles, Francijoj.
135 Laivų užplauka ir ežeras, Villefranche, Francijoj.

192 Jamalcos Brookline gatvė, Port
J-nUaia
193 San Francisco gatvė, Mexlco City.
194 Didysis pliactus, Meųlco City.
195 "Jojimas šėnlmls”. ,
196 Mano apginėjas.
197 Kalėdų rytas.
198 “Tėve musų, kuris ėst danguose”.
199 Pagalvėlių karė.
200 šėrimas kačiukų.

Teleskopas Ir 100 virš, paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja .... |................ $3.00
100 tų pačių paveikslų bakselyje

$2.50 iš Chicagos j Manistee, Mich., kur lietuvių ir
lenkų apgyventos farmos. Laivai išeina iš Chicagos
kožną pčtnyčių.
,v
$25.00 j Texas ir atgal, kur yra gražiausios farmos
h daugiausiai dabar perksmos.
Exkursijos trukiai eina
pirmų ir trečią seredą kiekvieno mėnesio.
Valstijoje Michigan, laukų prekes npo $6.00 iki
$15.00 už akrą. Ant lengvų išmokesčių.
Valstijoje Texas, laukų prekč po $15.00 už akrą.
Ant lengvų išmokesčių.
Pasiskubinkite šįmet žemę pirkti, nes kitąmet bus
brangesne.
Norinti pamatyti laukus Michigane, pribukite pas
mus pčtnyčioj, o norinti pamatyti laukus Texase, pribu
kite pas mus 3 ir 17 Septemberio, o musų agentas Anta.
nas Kiedis važiuos su jumis ir jumiems viską aprodys.
Pribukite stačiai j musų offisą.

A. OLSZEVVSKIS,
Reai Estate Dcp’t.

3252 S. Halsted St., Chicago, III.
Skaitykit ką kalba

DR. LANDĖS
Tariu didtlauil^ praktiku tarpe lietavlų
Suvienytų Vaiatljų Ir kanadoa.

145

j j 141
117

W
Ei

Reikia atminti, kad viena* atsilankymas į
daugiau gelbsti negu Su laiškų, talytų paciento.

Kaire, Egipte.
® Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų

bažnyčios Gamoa Ei

V. 8.

DaogvM oda* )l<ų Išriti* nuo
»vėt*r*..» U«,..*.*?!i.

'

1

Railroad
Laikrodėlis
Paira luotai reguliato
rių*. ausuke uttukama*
ir audatoma*. vyriika*
ar moteriška* ISK *uk
•uotą*, dvigubi -llunting lūkėtai, grašiai i*.
kvirtkuotaa. Tikrai g*u

daktaru, ar agantu*. kurt, tfk pinigu* I
Moja. <> Į*»kul rUi>te muu>* kad ėmėte da<

lama mum dnrodyU,
>U gydnolėmi* apgau

Rautai kur tu be^i?

80. Boston, Mass.

224 Attens st.

val apdirbama. Arti pvvkt s o mtoato. Kavai
tiDŠs cktkursijo* kaa utaraiaka7:ėb vai. vakare;
ŽS.bO aplinkini* tikieta*. itenaėyk m a pa ir in
formacija* nuo

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
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

rims *1*1 rėdyti, nes
jis turi puikų, šaltę
bavanka alų, gardži| rus k a oči^enę
arielka, cigarus net
H Havanos, O
o įteigėilsi ge
rus gauni žmogus
Hena diena, tai tau
mis ta kalbėti Lik
P<tau
sveikas, tunu skubintis
Prie to Jis turi
puikia sale vestuvėms, milingam* Ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėję susikalbėti angliikal. Ateikite pu mane, o
aš jums patarnausiu ui dyka visokiuose
reikaluose Ir provoee. Atvažiavę ii kitų
miestų gali gauti goriausi nakvynę. .

Andrius Mačis,

13P S. Main St.

Scranton, Pa.
1514

Rom Ava.

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 29 W. Porter St

Pittaburų, Pa.

Japonijoj. Kvietkų dar- Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S-S.

L M. Maskeliūnas,

Rea! Estate.
Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti 1
mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje
bankoje.

Petras Szlakis,
3321 Auburn Avė.,

Chicago, IIL

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.

Dr.O.C.HEINE

CHICAGO, 1 L I
GYVENIHA8 VIR8ZUI A P TIEKOS

Traukia dantis br jokio
i SKAUDKJIMO, IN8TATO NAUJUS,
1 AUKSINTUS AK KOKIUS KAS
Darba ovarantuoja. :t

Davld S. Mlller

188 E. Madlaen 8t.

Chiaago III.

Brangintinas Receptas

Ar kalbi Tamista Angliškai?
Jeigu ne, tai rašyk mums, o męs pa
rodysim tamistai kaip tamista gali iš
mokti angliškai trumpame laike skel
damas mokyklon, be jokių knygų Ir stokytojaus. Tamiita išmokai gerai angli
škai teip trumpame laike, kad nuatebinsi savo draugus. — Tamista gnli
gauti geresnį darbf, jeigu kalbi šio
krašto kalb|; mes pažibėsime tamiiKJ’t1 geresnį darbe. Atsiųsk 2c
markę informacijai.

L. 1 8ANKAR
388 W. 181b Street
CHICAGO, ILL.

APSAUGA NUO UGNIES
(Flre laMraacei
Apsaugoj u namus, rakandus ir gyvu,
liūs. Sudegus daiktams gauni tiek už
mokėta kiek yra apsaugota.
Atlieku
visk) atsargiai, uitai lietuviai ateikite su
tokiai* reikalais peš lietuvį C. P. Btrobor Ir F. B. Gamble, seniausių Insu
rance Co. agentai.
Jeigu nori pirkti namus, tai aš turiu
daugybę namų ant pardavimo. .Gali iš.
•trinkti kokoje tik miesto dalyje nori ir
ant visokių įmokėjimų.
Pas mane gausite geriausios ledinės
metonoe, saldžių gardžių cukerkų. Oi
garus geriausiai pirkti vestuvėms pas

C. P. Streber

2134 Forbea St Cer. 8th Ir Bearr st.

Kewanee, III.

f

Šifkortes.

Nugi pas Petrą

0FFI3A8-J(ampa» 81-moa ir
South Haiotod Oatviu

Chicago

i

Šita banka išsiunčia j 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.

> gyduolių te it Inga* daktavdara Ka* neri pvrtiukrtaina. Adrvaa*

SS motu, litų laikrmVų pmlų«ląm C 01). aat
kiekvieno rimo, au pavelyjtmu >terinmta.>otL
Jeigu bu* tok* kaip raMme uėaitnokėk eiprv.ui
80.78 ir atvežimo kalt m ir paimk laikrodėli m

Excelsior VVatch Co.

Banka.

■ ■

Pinigų Siuntimas.

DENTISTAS

800 Central Bank Bld*.,

- ■

*vll

tini gvnr»ntuteaa «"t

MICHIGAN PAEŽERIO ŽEME

Chlnieėių vlenbuorinlal laivai |
PhukoJ Hong Konge, Chlnljoj.
New Britaln, Conn.
J Ogusis kelias Shanghai. Chlnljoj. M. J. Cheponis,
21 Pleasaat St
* Žvilgis ant viešos turgavietės,
ttanghki, Chlnljoj.
Brooklyn, N. Y.
***ttžka8 priešpiečių namas ant E. Froomes,
73 Grand St
Ui
JaTV
A. Dlržulaltis,
155 Metropalitan Av.
T°kyo. Japonijoj. Iriso gražybės
16 U°kal
BaStimore, Md.
Tokohama. Japonijoj. Prūdas egipL. Gawlls,
2018 N. Washlngtoa, St
ttfkų lotus kvietkų pilname žy
Jonas Želvls,
711 W. Lombard St.
dėjime.
j. Lula,
2K 80. Greee St.
žlnyčia Honmoku, Yokoha- J. Diemedis,
521 Columbia Av.
_ ®*. Japonijoj.
okohama, Japonijoj, šiaudus dlr- Wm. J. Moran,
S. E. cor. Sharp and Camden Str.
k *aati8 lytines kurpes.
Tokohama. Japonijoj. Kriauklinlų
Phlladelphla, Pa.
*Uv<U Pardavlnėtojaus stotis.
M. A. Ignotas,
1028 80. 2-nd St

į*®*. Japonijoj.

!r Ui.ik.rv

»kluriaių ligų.

c.*-*.! nea labai iš-

New York, N. Y.
40 akru ž»). t ktai MOlnmokėtl. SU akru
S000; liktaiiamokėti. Rėžta aat teagrvmėneA. Lesnievskis,
144 E. Houston St • a u iėmokeBČiu, be auoėlmflo; žemė lygi, h>t>»-

Jos. Petrikis,
Pore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chl-

nljoj.
? JJį61“* Hong Konge, Chlnljoj.

Umo utr<t ,r

571 N. Main 8t

Ant 17 Akmena

Teleskopas užtenka jianis visiems.
Vienas teleskopas užtjenla visokiems
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
gali Imti paveikslus kokius tik nori ir
visi tik? Į ta patĮ teleskopų.

'■

--a
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigą pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname
laike. Už sudčtus pinigus ši banka moka 3% anCpnetų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įfąjsytos skryneles (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių ne ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.
EH7-?:..

DERM*T0L0GlJ°8 MOKSLI.

Dr.A.L.Graiczunas w ,k ,

Newark, N. J.
Mn, žiūrint, nno Ciadelio sienų
|
Kaire, Egipte.
V. Ambrasevlčla, .
178 Ferry St
* Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint
Brooklyn, IM. Y.
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte.
Stan. Rinkevičius,
73 Grand St
■•Arabija.
Daržas išdžiūvusiame
1
npės Ūke.
Shenandoafi, Pa.
155 Įėjimas Į paloclų, Slngapore, IndiJojTurgaus diena Singapore, Indijoj.
* Tautiškasis greitasis trūkis, Singa-

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

Brockton, Mas*.

K* Mahometonų bažnyčia Sultano Ha-

I
I

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
—------

Wsstvllle, III.
Kreivėnas.

K- Balčiūnas.

Nik. Gendrolius,

Ain.

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

tr pastteiravitta* su daktaru aaabUkaį

Eliaabeth, N. J.
Wm. Dočkus,
211 First SL

Mlnersvllle, Pa.
be teleskopo ........... į................ $2.00
Juozas Ramanauskas.
25 paveikslai 13 Jėzaus gyveni
mo .................
I................ $1.00
Sprlngfield, III.
?tts vienas teleskopai be paveikslų J. Klembauskaa,
7 Mlllrov
kaštuoja $1.00.
Worccster, Mass.
SERIJA Vį
Antanas Bernotas.
12 Harlem SL
Susidedanti II 12 mailyto gatunko pa
Gilberton, Pa.
veikslėlių pundelyje.
Prekė 35c. J. Ambrazevičius,
lios 4. '
už pundeij.
Pittaburg,
Pa.
Šitoje serijoje, kiekviename punde2216 Tustin st
lyje,«bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai F. J. Bagočius,
yra maišyti Iš visokių gųtunkų. Juose
New Haven, Conn.
yra: gražiausių miestų, bažnyčių Ir
K.
Blažaitis,
217 Ferry St.
kitų bagetų triobesių pAvelkslal, telpgi Ir komiški paveikslėįiai. ši serija
ML-Carmel, Pa.
yra gera tiems, kurie npri pinigus ui- Jonas Banį s.
Bos 541.
čėdytL nes ji kaštuoja Įtiktai 35 c., o
E. 8t. Louls, III.
joje galima tiek daug ^pamatyti kaip
Felix J. Galminaa, 537 Colliosvllle Ar.
ir serijoje I.

Siųsdami pinigus aiĮt teleskopų ar
ant kjtokių reikalų visada adresuokite:
Neseniai atkastas palocius, PomA. OL8ZEVV8KI,
pejo, Italijoj.
3252 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
joj.
Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
“LIETUVOS” AGENTAI.
lijoj.
šėrimas karvelių ant pleciaus San
Juozas šlikas,
Marco, Venecijoj.
Vietinis agentas, Chicagoje.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj,
Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Montello, Mass.
Oceaninis pakraštis, parodantis ke B. P. Miškinis, 775 Montello st.

lio užuolankų, Algiere.
®Gėrymo fontanas ir gatvė Sename

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

DR. L. LANDĖS

Italijoj.

144

Ir Didžiausias Ofisas

140 C. llnd BL N»w York, N. Y.

142 Koloseumas, Ryme. Italijoj.

i į 143

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

Nno *> metų gjdau tiktai vyrų liga*. Gydau
tiktai vyru*. Bet ir ilgydau juu« Itgirdau
k<>ai>f atvhikinif Ilgo*, katra* tiktai pasiduo
da gjdy tuul. Jr)gu Ilga n< briljydi>a a, neaptllmu ui gjdyt Jeigu negali būti Kgydytae. pasakau apie ta atvirai O jeigu gali bo
ti iSgydytaa, a* tave i*gyd)»iu Kenkus kat
tavo sveikatai, pasakyk ar paratyk man
Gydau Ilga* pūslė*, lukštų, kraujo Ir odoa;
nusilpnėjimą atmintie* Teip-gt ir nustojima
vvritkua pajtegt>* ir apėmimo ananlpa Ir M.
ti,dau Im> skausmo ir neatitraukdama* nuo
darbo. |*er metu* gydau tuk*taa£ius gmomų.
šimtu* operacijų perieidiiu per mėnesį.

SERIJA Vt.
12 teip oat maišyto gatunko paveikslė
Kcnosha, Wis.
lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
M.
Petrauskas,
322 Caledonia st.
deli.
šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yrai dirbti gabiau
sių artistų, brangaus ‘ darbo. Į juos
žiūrint matai viskų teip aiškiai kaip
3202 So. Halsted St., Chicago, 111.
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
Gydo visokia* 1-gas be skirtumo: Vy
13$ Caynlche kelias ir ežerėlis Vilie- lio, bet tikrai gyva regykla.
riškas Moteriškas Ir Valiu;. Priėmi
franche, Francijoj.
Atminkite, kad virš parodytos pre mo valandos kandim ir nedėliomis. Nuo
,
131 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte kės yra tik už paveikslėlius, be Tele vai. 8 ryto iki 9 vai. vakaro.
TaėafMtas V«rdn 73te
■
Carlo.
1
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja $1.
133 Vatikano daržas Ir šv. Petro ka Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir
tedra, Ryme, Italijoj.
visokių paveikslėlių tupėti, tai vienas

133 Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pe
tro katedros.
14Š Didžioji galerija Colona palocluje,
Ryme, Italijoj.
141 Skliautas Settinio Severo, Ryme,

’

PRISIUNČIAMAS DYKAI
•lipniems Ir Nerviškiems Vyrame
Al turi* tavo naoMvy W|e rveptų brangintinam
Vaistai, prirUotnan parsaa*daktaro, karioaltoltavauai atUnkydsma* Mnųjų U>|. Al žinan II
patyrimo kad vatota* padirbi** pagal IItų receptų
ytaliųdien geriausia silpaiem*, nervt*kįems ir
baavslkaėtams vyram* A* žinnn džlto, kad ji*
man sagrųilno ■valkatų po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu, nervižkumu to *bęIna nesveikata ir tt Al
pirma to ilroėglnau speiim totai ir įvairius vaistu*
bei gydymus be matomo pagartjlmo. Tripgl ži
nau, kad daugeli* kitų, *lrgu*fų ta arba kita liga
nuo pers Įdirbimo, jaunystė* paklydimų, prasižen
gimų ar perdėjimų, kų|p nųcvilkunso, nnoMgį,
sunykimo vyrybfa, blovo* atmintie*, sunaikinto
guvumo, stokes ambicijos, žmorknybte, nedrųsumo, skaudėjimo *tržnoM, abslpo nasvelkuaso ir
tt, kurie raU man, telpglltelgyd*. kaip to ai puta.
Žinodama*,, kaip sunka ilsigydytl Ittoje žalyje,
aš užsimaniau pagalbiu kitiem* to kožnaas rslka
laujan&am tokio vaisto parsiųstom pas mane, ai
pasiųsiu nuoražų itta recepto ir reikalingu* pata
rimu* užpaMtvtame laižke dykai. Receptų gali
sutaisyti geroje a pliekoje už mažu* pinigu*. Klau
syk mano rodos to pamžaluk, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas to
laiminga*. Al už savo patarnavimų reikalauju
50c tau pasveikus. N tok eone t *ė nereikalauju
daugiau ui litų mažų sumų ir terelkslauju jos kol
tu v išliksi no pa* i taisysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginu mano patarnavimų tau. Al ne
(iunčlu nieko apmokestln ir neturiu jokio sumišto
ligauU pinigu* sr parduoti vaistų, kurio tu nerei
kalauji, o Jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbU per litų lalkražtį.
Rąžyk žlųdien, kadangižlta iinla gal nesu įkar
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptų to vtous
patarimus dykai to tu nereiksiaejl man slųsU ŽOo
kol nspasveiksi. Adresas:

C. BMton, P. N. B«X 151, CtelRRf*, UL

I
I
I

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:'

A. 0LSZEW5KI

VK3252 So. Halsted St.,
Llctuvlę Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass

Chicago, III.

Dr. J. KULIS Vienatinė Lietuviška Sankrova

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
3255 8o. Halsted St.,
Chicago, III.
723 W. 18thSt.
CHICAGO, ILL Gydo visokiais ligas moterų, vaiku ir
Telefonas Canal 1478.
▼yru. Teipgi turi didolf praktiką ir
Tslefonaotl gsllms iž kiekvienos antiško*. gydo peaekmlngal visokias limpančias
Gydo smimi~r‘ riaoitiM lifa* bs skirtumo.
utsiaenejurias ir paslaptinga* vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Kozminsky & Yondorf,
• 73 Dearborn Street.
BankierlaL
M|S skoUJaata McžgNC *at turtauyblų to Jež
ta rsaftesi tarta n y bf pirkti, mp su džtougamt
^rifsIMslme, paskolindami tau d*lį pirkinio pT
nlfil Greita* vaikinta*. Langvos ižlyfo*. A«w
tai apmokami dosniai.

Ocriaaslaa HetuvUkas dantų daktaras

ir agentūra literatūros ant “North Bite'* ChlcagoJ.
Čion galim* gauti moksliškų, svistižkų ir dvaai•kų knygų, raianMų, žkaplisrių, abrosHių, viso
kių laikraščių. Amerikos to Europos to popiety
gromatoms. Teipgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, paišelių, plunksnų, drukuo>mų mašinukių,
britvų. stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Naužmirškite atsilankyti, o busite užgaašdiatL

Petras M. Kaltis
"“t“'

Mare Laukiene
Atsakanti Akuierka

3246 S. Halsted St

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::

Chicųo, m.

Tslapbonaa Varda 7000

Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausi* rodę per laiikę dykai.
vimdvmo ir dažlari stealrsnėtol po gindrmo. OAKaip iteljydyti Rupturę, Akių liga,
Galvos Ilgę, Slinkimą pi&ukąir Pliki
mą, Pučkus, Saulės įdegimę, Didervi*1 dm, Niežus Ir lytiikęji brudf eydueHt ik dantų geriausios už 80a Mae ke
Bėgu 1 valstija Wa*hlagton, ne* ten yra daug
darbo ir uždarbiai (ari, o pas Dom. Milių jraitut*
ta užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
ateiti tr gauti visokia* geras rodąs; beto gali gentį
se milijono laiškų *u padėkavonėmis
Salta alų ir kitokių goriausių gėrimų ir rusktnlų
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
Jo karCisma yra vos du bloku nuo Union stotie*.
pas mus: J. B. BRUhOZA C0
996-998 Breadvay,
Braeklja, B.T.

A. J.Zimoatas (lietuvys) Mačuli kur bėgi?
3252 So. Halsted 1U Oissawskio name.

“U

“Standard Saloon”

$83 Wa*hingto« 8L,

Btattla, Waah

i

ĮLIETU VA}

VISIEMS DOVANAh "katamos“s
Jam* yra limfai visokių daiktų, pav*ial«llal Ir J ų pr*k»* kaip tai:
VISOKIU tladų, laikrodžių, laaei u •**>*<• lai k radžų, brltvų, armonikų,
konoortlnkų, klematų, ak ripkų, bubnžių, m.nooih^. >.r|onM fonotrarų, auk
sinių plunksnų, drukuajamų meAinžių, oioktriklnlų liampų, liet, knygų Ir tt.

THE WEST SIDE TRUST & SAVIN6S BANK
12 U IR HALSTED OATVfiS - VIRŠININKAI
S. R. Flynn, preaidenta*,
Cha s. F. Hoerr, kasteriu*,

Vi natinė lietuviška prak y et* Amerikoje. k«r| ISaiundia vi tokius daiktus apoteluojant per IsiAkus, į visus Amerikos Ir Canados miestus ir ndoatžius. Adresas t

M. J. DAMIJONAITIS,
32S0 So. HALSTED ST..
CHICAGO, ILL. | :

Ira N. Morris, vice-preiidentaa.
C N. Stanton, kmaseriams pagelb.

DIREKTORIAI

LIETUVIAI NCSIDUOKIT IŠRAUDOTI SAVU* VISOKIS M* APGAVIKAMS.

Vitoki po y vairiom firmų vardais garsinasi ir apgaudinėji lietuvius. Todėl rei- j
kalaujantl viri minėtų daiktų, visados kreipkitės pas M. J. DamljaMltj prisiųsdami už2centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA No. 7 ir busiu aprūpinti
gerais-teisingais daiktais.

CHICAGO

Ncbon Morris
J. A. Spoor
Irs N. Morris
L H. Heymann
Arthur G. Leonard
S. R. Flynn
Charles F. Hoerr

BANKOS VALANDOS
Nuo 9 ryto Iki 4 po olėtu
PanedAlyj nuo 9 ryto Iki 8 vakar*
Subatoj nuo 9 ryto Iki IJ pietų
Subatoj nuo S po platų Iki 8 vak.

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

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jeigu oel jaunas, senas sr viduramžio

Męs Tave išgydysi me.
Mąs padarėme tpeciališkum) bėgy (lydami y patiįkas, nerviškas ir chroniškas vyrų ligas per 20 metų.
Ta šaka medicinos lapo m ūsų gyvenimo studija.
Sergantiems neduodame suviliojantį nusprendi
me jų l'go*- Visada, priimdami gydyti, duodame
pilna ir pasiliekantį išgydy m j: musu prekės žemos.
I AIIUIIC VVDIIC kenčiančiu* nuo jaunystosišdyJAUNUd Vinilu kūmų, pilnai išgydoma.
VYDAMA virš 40 m., kurie jaučia, kad jų pajiega
V I nAmO nyksta, suteikiame galutinę išgydymu.
Iigydome greitai Ir pasekmingai, kraujo užnuodijimą, varicocele, Inkstų Ir pū
slės ligas, reumathmę, neuralgija, skilvio ir kepenų ligas, raudoniję gysla, votis,
pasididinusiu giles ir visas odos ligas.
ATMINK k*d nies
pacijentams ypatišksi ir jų pačių kalboje ir niekadoe
A I InlnK neišdubdame jų paslapčių.
Męs pristatomo visu gyduoles musų pacijentams ir iisiunčiame į visf svietu.
Prašyk dykai Išpildymo Blanko*, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan.
Jojo Išaiškintos (vairios Ilgos, Ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

RODĄ DYKAI!

VALANDOS:IX

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

CHICAGO, ILL. U. S. A.

40 DEARBORN ST.

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

t

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

Kur šįmet pirksi akrą už $10.00, kitą metą ta pa
ti žemė jau gali kaštuoti $15.00. Taigi tavo
įdėti į farmą šįmet pinigai, už poros
, metų gali pasidvejoti, kad teip
yra, tai patys matote.
Wisconsine lietuviai, 10 metų atgal, pirko akrą po
$6.00, šįmet už tą pačią žemę jau moka po $40.00 už ak
rą. Taigi per 10 metų žemės prekė pasiseptyneriopojo.
Kas tada pirko žemę už $100.00 ji šiandien verta $700.00;
kas pirko už $1000.00, šiandien verta $7000.00. Ar gali
rasti nors vieną biznį, kuris per 10 metų vertėje butų pasisepty neriopoj ęs?
Nėra ant svieto nieko geresnio nė saugesnio
už Farmą.
Lietuviai gyvenanti kituose miestuose ir norinti pama
tyti musų farmas, rašykite mums, o męs jums prisiusime
pilnus aprašymus musų farmų, ir pranešime kur galite
susitikti su musų agentu, kurs jums viską aprodys.
Kas pas mus farmą perka, tam kelionės kaštus męs
sugrąžiname.
Rašydami adresuokite:

So daug svarbių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę.
šit* knyga išduota Dr. Collln* N*w York Medical Instituto. Joje, apart daugybės visokių akyvų išasškinim u. kai^pMlrk^laiim^ teip-pat rasi: kaip užlaikyt aveikatę, apslasrgat visokių Ilgų Ir kaip visokias vyrų
Šitoj knygoj rasi visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas geriausiai galima |»ergalėt. Plačiai apra
šyta paslapty* lytiško susituokimo smagumas, ženybinis lai m ingus gyvenimas Lygtai daug pamokinimų .aimimuį
kad per lytiškus Išdykumui, ašva nepaslgadytų, nenupultų ant proto ir sveikatos.
Kuinas skyrius šito* knvgos yra žingeidus. Sergantiems, mes rodyjame skaityt apie Dispepsiją, Reuma
tizmą, Plaučių ligas, širdis* ir Inkstų, Kepenų, vlsoklas'Vyrų ir Motorų Ilga*. Kuriam rupi sveikata
Ir laimingas gyvenimas, tegul pasiskubina tę knygę. „Vadovą | Sveikatą” parsitraukti, peš netrukus ir šios pa
skutinės spaudus SO tūkstančių egzempl., tarp 3 milijonų lietuvių tuojau* išsisklaidys.
Ta knyga reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavieniums ypatoms, vyrams ir moterims, jaunikaičiam ir
mergelėms.
Ir vėl 50 tūkstančių egzempliorių naujai likosi išleista, nors ta knyga kaštuoja 45 centai, bet kad ji išduota
visuomenės apšvietimui, tai kiekvienas nūs ją dovanai, kuris atsiųs tik keletą štampų prisiuntimo Kastam ir
savo aiškiai parašytų adresų. „Vadovą | Sveikatą” apturės.
•

Nėra geresnio daikto už Farmą.

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

Skaityk naujai išleistą knygą „Vadovas į Sveikatą”,

■

— ,■ —

—

Rąžyk tuojau*, kadangi ir šita laida netrukus išsibaigs.

.m

—

Jei jautiesi nesveikumą arba Tave niekur nepagelbėjo, tai reikia grynų gerų
vaistų ir atsakančios daktariškos tikros pagelbos sveikatai; tad šitam In
stitute. ant kožnos Ilgos yra Daktarai tikri Specialistai ir vadovas Dak
taras Profesorius, o vaistai kurie tik yra geriausi, iš visos pasaulės pargabenti ir paties
Instituto Daktarų vis naujai išrasti, kurių kitur negalima gaut. Visokios ligos, kaip Vyru teip
moterų, su geriausia pasekme išgydo; atėjus asabiŠkai arba aprašant ligą per laišką
(lietuviškai). Atsišauk busi išgydytu.
Visados adresuok rašydams:

Dr. E.C.Collins Medical Institute
140 W.34th Street,

NEW YORK, N. Y. .

Ofisas atdara* kaslt et; šuo 10 iki g po plet^.

Dabar Jaikas nandskites.visi!
Geriaasla virta d#l pirkioto
graStal. baltais Aratoayks,
Skripko koaorrtlala, Kharniata. Trteba tr daugybe Šitokia
Buiikahtka instrumentu. Geru D«in*ar*liu ankslnlnie, visokis
Žiedu, LenelugSilu. geru Britva. Atbusiu d*l fotografija, Jtevolreria, Strieibo. Eiektrikialu Liampnkte. Kobiniu Litam, Adre
sam PefSilu. Pluksau auksiniu [fountalu prn], Gramatikų, žo
dynu, I. tonikų tr MaMa knygų, visokia gražiu Popietu dkl va
lymo gruma t u ar r įšoktais apskaitymais ir dainomis tailaaa ui
& Stuslnai ui 11.03. Odeli drukiso)ama mali n u kS gana gra
šiai ir greitai drukuoja, ii ta ros Ir riša mali n u kl padaryta ii geriausio plieno. Prekė tik |*.M.
Vilelkau kitokiu Udarbtu maliuukiu keliu gatunku ir daugybe naedinsu visokiu daiktu. Kas no r apturtt kaurioga tegul prUiunėla uita,
mark; ir teisinga adrisa. o apturės M puslapiu dideli lio meto K AVJA
KATULCGA DYKAI! Kurtame yra Imtais r įšoktu daiktu. Su rirl d*
limta! silkių paveikslu tr ii kurio matysit pamano tavoraa pirmos
kliasos. prekes putlesnes kaip kitur, štorny kam. Agentam ir Perlonam
parduodu visokius tavora* labai pigiai, duodu dideli rabate adretuokil:

K. WILK£WICH

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

112 GRANO ST., 6

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

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas
BIII
I I nesuaugia ir szaltos dalys, nusistosimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas,
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, UžsenIII
Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia
III dinta
gėdinga, nervu odbš, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio iszIII
ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurduIII reiszkimas
sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir
fili

teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neųžilgio atrasi
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikina
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbo,
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavimu,

-Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.,’įi
Guodotinomi tautūzkonu Ir baž
nytinėms Draugystėm* iazdirba:-1

Ūūodossiete* Kunigams iacdir'
bar-Kapas, Aruota*. Dalmati
Karužas, Amerlkosiszkas,
kų*, Alsa* Stulaa irwt*u*b*i'nytiniu* paredM Visokį darbą atHeiląwas, Szarpan, Juos
tas, Kukardas, Zesklelius,
1 lieka artwti**kai m laiką.
i Norėdamos rguodotino* Dr-tes,
Kepures Ir dėl Marszalku
parodas.
arba gu ado tini Kunigai, kad Jusu
darbas butu prideraneziai atlikta* i r tuom suszelpt *awo tautetg, -p*weskite ji tikrai
lietuwaitiai,

'

T. ANDR USZEWI cz
116 W. Division St,

F. P. BradchuEs

A. OLSZEVVSKI

ATTORliEY & COONSELOB at LAW

Real Estate Dep’t

Ch«mb*r oi Commorco Bldg., Room 709
*. E. C»m»r La Salia and Waahin*ton Streets

3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

Męs teipogi turime ant pardavimo daugybę gerų lotų
ir namų mieste Chicagos. Norinti namo ar loto atsišauki-'
te musų ofisan, o męs kožname laike esame gatavi jums
juos aprodyti.

Lietuvya advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimlna1 iškas, visuose teismuose (suduoto).

TELEPHONE MAIN 3042

Gyv. 3112 S. Hslstod 81., arti 31 mos gatvio
Talephone Yarda S048

.

& jco

□ Chlcago, III.

CENTRAL BUSINESS C0LLE6E
Mokina: stenografijos, spaudi na mos ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, apelinimo,
istorijos, geografijos ir tt.
Speciialitkos Instrukcijos angliškos kalbos

tiems, kurie pradeda mokytis ta kalba
ir kurie nori jojo išsilavinti.
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis
ir vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai.

W. H. Harmon Ir W. I. Tinus.
PrincljmlaL

•hlllar Bldg.. 10Š Rsndolph Street,
CHICAGO, ILL.
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MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
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Mes ^ydom ir isžgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky,
nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas ViK
LIGAS. V isos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jao*
nu *r P^amžiniu yyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykurnat, P*
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, Pasl
rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu.priima ligonius: nuo 1
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:

MADISON MEDICAL INSTITUTE
161 West Hadison St.,.,...u"1??",i ..,.... Chicago, UI.

