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AnjTAQ
23,dVplyniaus gu- rų giminės pasižada išvaikyti vi-j priimti tiktai tie, ką iŠ rusų kal apšmeižimų nepripažįstame ir euriems pasirodė keistu. Nau stambus kultūros darbas.
ZjinivUa bemijoj,. trįs revoliucijonieriai už- sus jų kraštuose pasirodžiusius bos ir aritmetikos gausią 4.
nevartojame, nes musų šauksmas: dodamasi tuo, adminitracija su
Kaip žinoma yra, kai-kuric
—
įpuolė ant žandarų perdėtinio kai- ginkluotus pulkus; niekam su gin
kovokime
už
laisvę
ir
žemę,
—
o
manė
padaryti
demonstraciją
stambesniejie
velionio veikalą'
Rugpiučio 9 dM Vilniaus kariš
rfVOLlUCIJA MASKOLIJOJ. ,ne Riatka ir pašovė jį ir šešius klu nevalia artintiesi prie Casaiškovosime
tą
“
Laisvę
ir
Žemtf
’
prieš
darbininkų
organizacijas.
yra
atspauti
“
Tėvynės
Mylėtojų*
pramoningiausiam jos kaimiečius, kurie su kitais kaimie- blanca. Maurai gabenanti ginklus kasis teismas nagrinėjo bylą
tik
tuomet,
kuomet
patįs
žmonės
Ji
parengė
iškilmingas
laidotu

draugystės,
kiti
smulkesnieji*
Lodz, vieno darbininko ta- čiais stengėsi užpuolikus sulaikyti. turi būt nubausti. Minėtos gimi miestelėno iš Lepelio, Izaako Hubus apsišvietę ir susipratę.
ves ir paleido darbininkus 3 vai., “Varpo ir Ūkininko“ redakcijos,
■ gįnušta' savininkas medvil- j Po ilgų vaikymų vienok visi už- nės pasižada išgaudyti dalyvavu revičiaus (18 m.) ir miestelėno
c...O
tą
geriausiai
galės
atlik

cad galėtų dalyvaut laidotuvėse. daugybė publicistikos straipsnių
Ifftbtuvių. žydas Markus Sil- puolikai likosi suimti.
sius užpuolime ant europiečių 30 iš Stakliškių, Salamono Ormano ti apšvietimo draugijos, platinan Procesijoj paskui grabą sekė ne yra išbarstytyta “Varpe ir Ūki
Eį. kadangi jis atsisakė iš'
*■ netvarkos
’
Apart
caro viešpatys d. liepos, jų gi turtai turi būtil (l8 m.), kaltinamų tame, kad
čios tikrą šviesą ir žmonių meilę. maža buržuazijos, policistųi šni ninke“. Nemaža dar ir rankraš
darbininkams algas už tėj, atlankė ją kita nelaimė — konfiskuoti ir parduoti. Maurai būdami Vilniaus anarchistų-koTodėlei
mums tuo tarpu tiekti., pų ir apie 150 darbininkų (fabri čių velionio yra, kurie dar niekur
laiką. Vietinis kariškasis cholera, kuri apėmė jau labai di turi užmokėti prancūzams atlygi-1 tnunistų kuopos sąnariais, Sausio artinti tą valandą, kada ir ver ke dirba 2000 žmonių). Taigi,
nebuvo garsinti. Taigi vfsą šitą
4 d. š. m., drauge su kitais lig’Lj. gubernatorius,pagarsėjęs savoj delius plotus: prasidėjo rytinėse nimą už karės vedimą.
administracijos
sumanymas
ne

gai
neturtėliai
galės
lengviau
reiktų surinkti ir krūvoje atspaujenerolas Kuznakov, už- gubernijose, kur žmonės buvo ba
Nėra abejonės, kad susitaikymas šiol nesusektais bendrais, revol
zdinti.
pasisekė.
Bukis.
atsidusti
ir
žmoniškiau
gyventi.
užsimanė atkeršyti darbinin- do nukankinti, išsiplatino tūlose su prancūzais minėtų maurų gi-1 veriais ir bomboms apsiginkla
(Iš ‘Ž.’).
Reikia tikėtis, jog visuomenė
O visokius vorus ir vortinklius
> ,,s įr atkeršijo tikrai carišku vidurinės Maskolijos gubernijose, minių atsilieps ir ant kitų giminių, vę, įsiveržė Vilniaus pirklio Sili- męs privalome naikinti. Tą męs
IS
SERIJŲ,
nepasigailės
paaukoti vieną ki
E Jam prisakius, 7 vyriškiai pasiekė,
Czernigovo guberniją o jeigu ir neatsilieptų, tai visgi no butan, atėmė iš jo 100 rb. pi
atliksime
per
apšvietimą,
bet
rei

tą
skatiką
pastatymui
V. Kudir*'
Seinų
pav.
Suvalkų
gub.
k dri merginos likosi be jokio tei Mažrusijoj. Greitais žingsniais tas pagerįs prancūzų padėjimą, ka nigais, ir dėžutę su brangenybė kale griebsimės.... ir boikoto“.
kai tokio paminklo.
Sąvaitė atgal čia tapo įtaisytas
ggto siundyti. Dirbtuves apstojo artinasi ji prie Lenkijos ir Lie dangi susitaikiusios giminės už-1 mis ir vekseliais ir grąžydami SiPo
apačia
parašas:
“
Lankeliš

Laiko jau lieka nedaugiausiai,
Serijų
“Žiburio” filijos (sky
linui
revolveriai*
ir
bombomis,
ir kazokai, kurie suareš- tuvos rubežių. Viešpataujanti ne dengia prancūzų kairįjį šoną, ne
bet
visgi galima butų suspėti,
kių
apygardos
Lietuvos
Valstie

riaus) knygynėlis, kuriame kny
800 darbininkų. Jenerolas tvarka prisideda prie besiplatinimo reikės bent bijotiesi užpuolimo iš pabėgo. Hurevičiu* be to dar
rai
gi, tautiečiai, prie darbo!
čių
Sąjujngos
kuopos
komitetas
“
.
gų yra apie pora šimtų; kad ge
kaltinamas tame, kad Sausio 4
Mekvieną trečiąjį darbiniu- apidemijos. \ aidžia turėtų rupin- tos pusės.
I
ikiuosi,
jog mano balsas ne
"Paaiškinimas“ litografuotas. A. ros butų knygos, tai tuotarpu už
(Bbtti iš gimtinio krašto. Dar- tiesi apstabdymu jos, bet ji dabar Jeigu vienok pasiliaus Morokkoj d. š. m. su ginklu rankose pasi
bus balsu šaukiančio tyrė.
tektų, bet daugelis yra tokių, ku
mat jeneral-gubernato- užimta persekiojimu laisvės, kovo karė prancūzų, tai nepasiliaus na priešino miestsargiams, KulkeviIS VIDUKLIU,
Juozas Gabrys.
rios netik nefavina žmogaus pro
įtins randa kaltais, nes jie, kaip ti su cholera neturi nė noro, nė miniai kraujo praliejimai terp be čiui ir Adamaičiui, - kuomet tie
to, bet dar jj migdo. Taip, pusė
Raseinių pav.
IMK daleido užmušti Siiberstei- galės, ant galo trūksta jai ir pi- sivaržančių sostą. Dabar čia mat norėjo suimti jį.
knygų,
ar gal ir daugiau, apie
Teismas pasmerkė Hurevičiu
| -s. todėl jis baudžia visus. Tai nigų, o kovai sti ligoms jų reikia yra dū sultanai, tikri broliai:
Musų apielinkėje yra dvarpo
kokius
ten
“cicilistus“. Už tai
senasis Abdel Aziz ir neseniai vie pakarti, Ormaną gi išteisino.
lipa pajutusio buliaus, kuris ne- ne mažai.
nis ponas K. Jančevskis. Arti-,
Gynė
pris.
adv.
Tkrchovski.
gi,
ačiū
platinimui
tokio apšvie
nos
gyventojų
dalies
sultanu
ap

f
daru, bado tą. kas jam ant
Iždo ministerio apskaitymuose
nanties rinkimams trečiojon Dū
timo,
nestebėtina,
kad
pas mus
šauktas
Mulai
Hafig,
neskaitant
“ŽIBURĖLIO“
Ho pasipila. Tuom tarpu sau- išskaityti šiems metams didesni
Nuo šių metų rudens, pirmoje mon, jis norėtų patekti į atsto žmonės niekados nešneka nė apie
kitų
mažesnių,
norinčių
vieš|>atauti
ptti žmonių gyvastį ir juos ap negu pernai įplaukimai: pernai
vyrų gimnazijoje padidinta mo vus, bet musų smulkiejie .žem Durną, nė apie biaurius biuro- apyskaita (14. 1 — 5. VII. 1907).
jok tai ne darbininkų pareiga, mat didelius .Maskolijos plotus mažesniuose apskričiuose. Jie ren kestis už mokslą ant 10 rub. pei valdžiai nenori jo rinkti.
J9°7
sausio 14 d., įvyko pir
bet valdžios tarnų, nes juos sun pasiekė menkas užderėjimas, tie ka dabar pasekėjus. Tvarka šitoj metus. Dabar bus imama už
Mat užmetinėja jam visokius 'kratų darbus, nė apie prispaudi masis viešas visuotinas “Žiburė
ksi uždirbtais pinigais užlaiko siog badas, žmonės, ir norėdami, gamtos gausiai apdovanotoj vieš mokslą po 70 rb.
dogus darbus. Sako, kad jis, bu- mą. kurį kentėjo ir dabar tebe- lio draugijos įsteigėjų susirin
akčsai. taigi ir darbininkai, neįstengė prigulinčių valdžiai mo- patystėj tol neužgims, kol ją ne
lamas garbės teisdariu, kaip tik kenčia ir tt., atžagariai, musų kimas. 1 ame susirinkime paai
Miesto valdyba* pranešė polic užsikabina ant kaklo retežį, tai žmonės šneka, kad jiems gerai škėjo, kad “Žiburėlis“ veikia Lie
0 genėtai gubernatorius už savo kesčių užmokėti, šįmet ministeris užims kokia tvirtesnė Europos
k savo tarnų apsileidimą drįsta laukė gero užderėjimo, o su tuom, tauta. Greičiausiai Morroko pa meisteriui, kad sanitarų komisi uomet
negalįs
su
nieku gyventi ir jie nenori jokių per tuvoje jau apie 20 metų, tik dė
teks
galutinai
Prancūzijai.
ja
pripažinusi
Vilnių
neaprupinbausti darbiniu k;; s! Tai jau ti- žinoma, didesnių iždo įplaukimų,
nusikalbėti nė lietuviškai, nė len mainų. Taipogi musų “inteligen lei to, kad Lietuvos gyvenimas
Rinkti
pasekėjus
iš
Fezzo
iš

tu
nuo
choleros.
Dėl
tos
tat
prie
irai maskoliškasis
teisingumo Bet ir čia atsėjo apsirikti. Nukiškai ir būtinai reikalaująs sau tai“ tamsus. Raštinės “ponai" buvo sunkiai suvaržytas, negalėjo
traukė
su
5000
kareivių
senasis
I
žasfies
miesto
valdyba
prašo
po

supratimas. Neteisybėmis ir žiau- valius laukus, pasirodė, jog veik
vertėjo. Be to. kalba, kad jis sy -lietuviai šnekasi tarpu savęs len viešai garsintis. Iš "Žiburėlio“
kiškai, mokytojas taipogi tokis
sultanas
Abdel
Aziz.
Kelionėj
licmeisterio
pasigauti
priemonių
nimu^rienok negalima tvarkos į- visoj Nlaskolijoj javų surinkimas
kį žandarams įdavęs savo sunaus
istorijos, savo laiku smulkiau ap
lenkas, kaip ir raštinės “ponai ’.
rods
kaip
kokios
tautiškos
gimi

vesti ir žmonis nuraminti, to men- ant 12% mažesnis ųž vidutinišką.
I prieš cholerą.
rašytos laikraščiuose, yra pami
mokytoji, studentą Ganusevičių.
Tik vienas kunigas B. dar šiek
j Jiijtoto caro jenerolai negali su- o lųclerėjimas rugių, svarbiausio nės prie jo pristojo, bet didesnė
Rugpiučio 12 d užregistruo Toliaus tvirtina, buk Jančevs tiek rūpinasi apie žmonių susi nėta, kad "Žiburėlio“ pašalpa pa
dalis atsisakė jo klausyti. Ne
prasti. Geriau negu jenerolas vie- Maskolijos žmonių maisto, dar
ta sekantis skaičius sergančių kis anuomet paaukavęs 100 rub pratimą. Visiems gi kitiems tai sinaudojo iki šiolaik 30 vpatų,
Bok tą suprato užmušto fabrikan- menkesnis. Išgabenimui javų ; norėdami apsileisti, iš miesto Mo- I limpančiomis ligomis: rifu šla- lių Muravjovo paminklui.
kurioms suteikta pašalpos suvir
daugiau niekas nerupi, kaip tik tum 8000 rub.
to šeimvna. kuri .prasišalino iš užrubežius beveik nėra, jų ne vi rokko su savo ginkluotais pasekė Įkuotu ~ 21, pilvo tifu — 19, naTai mat dėlko musų dvarinin
prisigrūsti kišenes.
Lodziaus, bijodama keršto be pa- suose kraštuose pakaks vietinių jais ištraukė ir naujasis sultanas.
Pereitu mokslo pusmečiu drau
kai nenorį rinkti atstovu p. Janą
J
turališkais
raupais
—
36,
odra
—
Juozas Salinis.
huto kvailo jenero’.o nubaustų gyventojų reikalams. Šįmet veik senojo brolis Mulai Hafig. . 70. skarlatina -*• 110 (mirė 2), čevskį!....
gijos narių buvo 45. Nuolatine
(Ii
darbininku. Patarlė sako: kaip visoj Europoj javų užderėjimas žymiai kelionėj jo kareivių skait-|'disenterija — 33 (mirė 2). V Udraugijos stipendija naudojos 5
Kunigų bernas.
liūs
pasididino,
ar
daug
tautiškų
šuktelėsi, teip tau girioj atsilieps, menkas, vien Prancūzijoj geras.
ypatos, kurioms išduota 525 rub.,
(Ii ^L. U.")
niaus gubernijoje piko rifu sirgo
Iš ŠATĖS,
Iras keršija nekaltiems, turi su- geresnis negu pernai ir tai ant giminių prie jo pristojo, tikrai ne
tam kartui pašalpą gavo 2 ypafl
Telšių pav.
L laukti tokio jau keršto tankiai tiek, kad šįmet Prancūzija nerei žinia. Abudu sultanai traukia į
41 r. 50 k...
Šiomis dienomis tapo paliuoį teipgi nekaltiems, šitame atsiti- kalaus iš svetur gabenti javų. Rabat. Čia besivaržant sostą bro I Vietiniame kalėjime dabartiniu
Per pereitą pusmetį (14. I —«
IS RYGOS.
metų senelis, arr kūne, šeimyna fabrikanto gali būt Caro iždo ministeris jau dabar liai turės susitikti. Užgims mušis, |aiku sėdį
suotas iš kalėjimo ant parankos 5. VIII. 1907
Pas vien? darbininką, Zukau
Maskvos universiteto studentas
I^Pckalta. bet jcneral gubernatorius mato, kad nuo žmonių mokesčiais kaip jis pasibaigs, nieks šiądien I chiman<ir»tas Zosima, kaltinamas
ską. buvo atvažiavusi viešėtiesi
Gediminas, kaltinamas už agita
savo kvailais padavadijimais ant ne tik nebus galima tiek išlupti, negali įspėti. Broliai, norėdami prasjžengįme prieš dorą. Savo
jo uošvė, M. Gelmanienė iš Žaga
Gauta:
ciją per antrosios Durnos rinki
■ jos nukreipė nuskriaustų darbi- kiek jo užskaityta, bet atsieis dar apvaldyti sostą, veda pulkus žmo- |aiku apįe Zosimoa prasikaltimus
valsčiaus.
Pabalių
kaimo.
rės
nių
skersti
už
savo
norus,
g
tuom
I
dauR
buvo
rašyta
rusų
spaudoNarių įnašų už 1906Zemaitis.
sinku piktumą.
nemažus pinigus* paskirti iš iždo
mus.
Apie ją atėjo žinios iš Peterbur
m.
mokslo metus rb.
Įp Teip elgiasi caro tarnai ne vien maitinimui baduojančrų, be ko tu tarpu prancūzai ištolo žiuri ir lau- Į le>907
go. buk ten įdavusi policijai du
Narių įnašų už 1907rlenkijoj bet visur, todėl tiek1 rėtų užgimti maištai ir netvarka kia tik progos iš brolių nesutikimų
šiomis dienomis cenzūra pada žmogų, kaipo socijalistu; negepasinaudoti ir apvaldyti jų abiejų
1908 m................................ 20.
IŠ GIDIŠKIU,
t- Ireršto ir užmušystų pasitaiko i bado apimtuose apskričiuose.
vė
tesman “Lietuvos Ūkininką' resni atsiliepimai buvo ir iš kai
Kur
du
pešasi,
gimtinį
kraštą,
Į Maskoiijoj, žūva kalti ir nekalti, Sutartis Maskolijos padanta su
3) Narių — kandidatų
Raseinių pav.
už straipsnį No. 24 “Durnos ne mo. kur ji irgi panašiai atsižy
trečias
sau
naudą
traukia.
ten
įnašų
Į kerštas kerštą gimto ir iš to rato Angliji likosi galutnai abiejų pu
5°Liepos 29 d. Bijotų palivarke,
bėra“, vieną dienraštį rusų kal mėjusi. Pas žentą jai, matomai,
4)
Aukų
“
Žiburėjiui
K sunku išeiti, nes nusiramini žmo- sių priimta. Sutartis ta su
295-oS
boje (Siev. Zap. Slovo), vieną nepatiko būti. Ėmė skųsties, kad vietoje, kur stovi garsus visoje
5) Aukų “talentams Šelp
| nėms ne duoda kvaili caro tarnų tvarko abiejų kraštų reikalus Ti
dienraštį lenkų kalboje(“Topor“. valgymas prastas, kad neduodą Lietuvoje ąžuolas Baublys su
pasielgimai. Jie baudžia nekaltus bete, Afganistane ir Persijoj.
ti
”
......................................45°I
Kinis) ir tris žydų kalboje.
pietų iš 2 — 3 valgymų. Žentas Baubliuku, susivažiavo ne mažai
| žmonis užtai, kad jų apgyventa- Maskolijai, sulyg tos sutarties, pa6)
Išrinkta iš parduoto
atsakė, jeigu čia blogai jai, ga žmonių, idant bendrai ir gražiai turto.............. ................ 85.51
Kme krašte kas negero, priešingo I likta platinti savo įtekmę Siaurinėj
Iš VIDENIŠKIO,
linti važiuoti atgal Peterburgan. pasilinksmintų.
7) Išrinkta iš lioterijos 48.73
■raidžių norams atsitiko, o tikrų ’ Persijoj, Anglijai gi pietinėj; MaIš Eržvilkos buvo pakviestas
Vilniaus gub.
Liepos 21 d. Gelmanienė, nuėju
Į|altininkų surasti nemoka. Argi Iskolija pasižada ne stabdyti Ang8)
Skolininkų sugrąžinIŠ VILNIAUS.
choras, kuris, vedamas S.Batorio.
KHaa dar stebėtiesi, kad nuskriau lijos mierių Afganistane ir Tibete, Prisiekusinam advokatui, Meči- Rugpiučio 10 d. \ ideniškių si į raktų fabrikos kontorą, pa puikiai padainavo daugybę viso ta...
. 115miestelyje, Vilniaus pav., mugės sakė, kad jos žentas imąs iš fa
■ stų žmonių šalininkai ir užtarėjai I kurie tai kraštai tokiu budu patenslovui Kozlovskiui, kuriam bu dienoje uriadninkai su trims sar briko spintas, jutrinas ir liferejas kių dainų ir tikrai papuošė tą su
Išviso... .rb. 75i-X
^M^sgiasi paskui užtai atkeršyti ne ka Anglijai.
sirinkimą. Ant rytojaus tas cho
vo įsakyta išvažiuoti ant penkių
Mgū isleidusiems kvailus prisa-Į Kaip tik sutartis tapo priimta, metų užsienin, dabar leista su gybiniais susekė slaptą degtinės ir kad esąs prisirašęs prie socija- ras. saulei tekant, sustojęs prie
Išleista
caro tarnams, bet visiems] Maskolija tuojaus pradėjo prieka- grįžti Rusijon. 4 Kozlovskis ke pardavinėjimą. Valstiečių minia listų partijos, turįs knygučių ir Baublio, puikiai padainavo “Lie
nedavė konfiskuoti degtinę' ir prokliamacijas. Tuojau du vokie
Įtokiais niekšais draugaujan-Ibių jieškoti“ Šiaurinėj Persijoj.
A.
Stipendijų
nuolatinių duota:
tina apsigyventi Minske.
mėtė policistus akmenimis. Su čiu juodašimčiu iš to fabriko kon tuva Tėvynė Musų“, paskui gi
W kvailiems padavadiji- Maskoliškasis pasiuntinys tuojaus
1)
Petrapilio
skulptoriui
žeista keli policistai. Sargybiniai toros su policija nuėjo daryti kra buvo nuimta fotografija Baublio
pritariantiems. Kur nėra pagazdino Persijos randą užėmi■P* Periantiems.
Z........................................ 45Rugpiučio 1 d., Vilniaus kariš- tuomet šaudė. Užmušta trįs val tos pas Žukauską. Radę vieną sykiu su dainininkais.
■pos, ten sunku kaltus nuo ne mu Šiaurinių Persijos kraštų, jeigu
šunbajoris.
2) Bern’o studentui $... 90.
kamjame apskričio teisme buvo
žmoną namie, taip ją įbaugino,
atskirti. Kerštas ir netei- ten maskoliškiejie revoliucijonie- nagrinėjama byla miestelėnų : Jan stiečiai. Minia išsiskirstė.
3) Dorpato studentui P. 125.
(Iš “L. U.“)
apmušė, kad būdama nėščia dar
l^^valdžios tą patį gimdo terp riai galėtų rinktiesi. Laimė dar
4)
Kriokavos dailininkui
IS VIDZENIŠKIU.
septintame mėnesyj, gimdė be
•į^persekiojamų žmonių.
Persijos, kad sutartis ta lytisi vien kelio Rubinavičiaus, Chaimo PeU
..........................................
220.
laiko kūdikį, kuris tuojau pasi
Jau prasidėjo rinkimai trečio- Maskolijos ir Anglijos, bet ne kitų revozkino ir šliomos KvartovsVilniaus pav.
5)
Artistui
P
....................
65^
kio, priklausančių \ ilniaus anarmirė. Pas Žukauską atrasta 7 ARTINASI VINCO KUDIR
^’ln’aus gubernijoj kraštų; nenorėdamos erzintiesi, su- chistų-komunistų kuopai ir kal
B.
Laikinos
pašalpos
duota:
Rugpiučio 13 d. uriadninkas su
KOS (KAPSO) JUBILEspynelės, dar keli geležiniai į1 dr i;*US r’nk°:
ri,gsėjo sitarusios viešpatystės turėjo pa1) Kriokavos akademijos
tinamų reikalavime partijos tik stražnikais rado slaptą degtinės rankiai ir viena uždrausta knygu
JUS.
O 25 d. valstiečiai, kita- žadėti ne stabdyti sutarimų kitų slams iš Maušos šneiderio pini pardavinėjimą. Tuomet norėjo
mokiniui S......................... 26.5a
tė. Žukauskas atstatytas nuo
žemvaldžiai ir kraštų su Persijos randu. Pran2) Literatui mokiniui J >5tą degtinę paimti (konfiskuoti),
(Atviras laiškas į visuomenę).
btnmiai. Ką išrinko, dar nė- euzija ir Vokietija neužilgio pra- gų. Byla nagrinėta slaptai, t. y. bet susirinkusiejie valstiečiai tam vietos, jo pati gi sunkiai serga.
C.
Krasos išleidimai.... ■ 7-83
j zmia. Lietuviams čia, turbut, ne- dės tarybas apie padirbimą geie- durims uždengtoms esant. Pa pasipriešino ir pradėjo į policiją
Tą pačią dieną Gelminienės
D.
Administracijos
išleidi
smerkta visi trįs pakarti.
Gruodžio 31 dieną 1908 m. su
l^1Se S dumon išrinkti savo at- žinkelio Šiaurinėj Persijoj.
buvo
įduotas
kitas
raktų
fabri

mai
....................................
1415
Gynė pris. adv. Tarchovski,, akmenimis mėtyti. > Stražninkai
I vą, nes to neleis jiems dvarpoį žmonis šaudė ir tris užmu kos darbinihkas, Žukausko švo- kaks 50 metų (1858 — 1908) nuo E. Pirkta turto už......... 28.
kuris padavė kasacijos skundą.
“iaL Kaip matyt iš laikraščių,
geris, Klem. Miknius. Pas jį Vinco Kudirkos gimimo dienos.
šė.
T.
MOROKKO.
Įjjfr Lietuvos žmonių nėra tikro
nieko per kratą nerasta, išski Velionis padėjo tiek triūso,
Išviso... .616.48
(Iš “L. V.”) •
Priėmusių
Prancūzijos
reikala

'^n0ro
kadangi jie neturi ūž
Rugpiučio 7 d* 1 vyno sandė
riant durų retežėlio, nuo vietos tiek darbo visuomenės labui, perTaigi gauta daugiau negu iš
įtikėjimo, netiki, kad durna tą vimus trijų maurų giminių pasiun lį, Aleksandro bulvare, įsiveržė
taciaus ir jis atstatytas. Gelmi- tat, galima sakyt, be laiko ir leista 134 r. 89 k.
IŠ LANKELIŠKIO,
tiniai
prancūziškam
jenerolui
Drumirti turėjo.
Toji visuomenė
€er-' galėtų padaryti. Bet ir ne
trįs ginkluoti piktadariai, reika
nienė, sakosi, gavusi už tą skun
pusmečiui
de apreiškė, jog jų tarybos su ki laudami pinigų. Pardavinėtoja
Vilk.
pav.
privalo
jj
atminti
ir išreikšti ve Apskaitomamjam
nc?erai’ nes tąsyk bus tik
dimą 6 rub. iš fabriko kontoros,
prasidedant,
draugija
turėjo
sko
į varponiai ir kitokį valdžios ša- toms neprilankioms prancūzams suspėjo įbėgti kitan kambarin.
Rugpiučio u d. čia viešai pa ir dabar rengiantis važiuoti iš lioniui atsakančią paguodą.
los
355
r
45
k.
Užstojantiems
Nevienas, gal būt, pasakys, jog
minkai, taigi toki, kuriems ne- giminėms neišdavė vaisių, jos iš- Užpuolikai bėgo paskui ją ir pa sirodė Lietuvos Valstiečių Sąjun Rygos kitur kur pelnytiesi.
kįdiro. Prancūzai rengėsi jau ženg- taikė kambarin, kur buvo “rusų gos kuopa. Mat per Sekmines
šiądien, mete stropaus politiško mokslo metams (1907-1908) lie
Mylįs tiesą.
I Pl*^erov^ kitokių luomų ir
ka draugijos kasoje deficitas
darbo, ne laikas užsiimti kokiais
tautų, todėl jie užgirtų tj ti toliau, bet paskutiniai nepasise žmonių sąjungos“ raštinė. Tuo buvo išlipintas Lankeliškių apy
(iš ‘2.’)
ten jubilejais. Neginu, svarboj 22or. 56 k.
Pančiojimui darbininkų. kimai atėmė drąsą maurams. Pa laiku raštinėje buvo Kondratev gardos Lietuvių kuępos praneši
Užstojantiems mokslo metams
iš politiško atžvilgio valandoj
lietuvių valstiečių, o valdžia, siuntiniai tujų pirma su prancu- ir sąjungos vicepirmininkas Li- mas, kur buvo ketinama “boiko
visuotino
draugijos susirinkimo,
IŠ
LIEPOJAUS.
męs
gyvename
ir
daug
I Xlnoma, su noru tokios durnos už- zail susitaikiusių giminių vėl at- rin, kurie kelis sykius šovė į tuoti“ šnipus,vagis ir šmeižiančius
įvykusio
rugp.
5 <L I9°7
U*
. girtas tiesas pildytų. Kauno gu- kabo Pas jenero1* Drudc ,r aP‘ užpuolikus. Pastariejie ir-gi šau “Šviesos“ draugiją, o tą “prane Ant gatvės kažmkeno buvo turime dėti vieko tos valandos
ko
paskirtos
stipendijos
4
XP
a’
■bemijoj terp žmįniy matyt dide_ reiškė, jog jų giminės priima prandė ir, sužeidę Liziną į ranką, pa šimą “šviesai“ primetė. Todėlei užmuštas Bckero fabrikos ober- išnaudojimui; bet nemažiau pri toms, turėjusioms ir pirma sti
neužsitikėjimas kunigams, terp ™^ išl-v8as ir pasirupys, kad bėgo.
, -- ••
' dabar “Lietuvos Valstiečių Są meisteris Hunger. Užmuštasis valome daryti ir mųsų kultūros pendiją. Be to — dailininkui Uk
matyt noras nerinkti nė du- H*nt i’i apgy ventuose apskričiuose
jungos Lankeliškių kuopos komi kurį laiką labai stropiai tarnavo tvėrimo dėlei, — o V. Kudirkos paskirta laikina pašelpa. Iš pra
mos ^stovais, nė įgaliotiniais ku- tos išlygos butij pildomos. Prantetas“ ir paaiškino, kad tas pra valdžiai: ne vienas iš susipra- jubilėjaus apvaikščiojimą aš pa šiusių draugijos pašalpos—susina
Nežiūrint
į
tai,
kad
pastarai

skaitau prie pastarosios rūšies
. b’gu, nes jie jau dviejuose rįnki- cuz¥ išlygas priėmė maurai Oulenešimas buvo išleistas L. V. Są tusiųjų draugų nukentėjo per jį.
kimas pripažino ui būtinai reika
siais
metais
atverta
Vilniuje
ke

muosc pasirodė dvarininkų pagel- seyan, Zenata ir Zyaida giminių
Bičiuliaudamas su pristavu Zin darbų. Štai dėl ko:
jungos
kuopos.
Geriausiu paminklu, kurį dė lingą ir vertą sulyg draugijos
Mbimnkai3 ir valdžios šalininkais;k tai be jokių pasargų ir pnes- lios privatiškos gimnazijos, vi Minėtame “paaiškinime“ pasa kevičių, jis išduodavo žinomus
slo duoti pašalpą penkioms yfa?
sos vidutinės mokyklos sausai
imones gi, jeigu nori pagerinti sa- taravimų. Išlygos tos
jam susipratusius darbininkus. kinga visuomenė gali pastatyti toms (mokiniams ir studentams^
kyta:^
Mums
nesvarbu,
kas
ką
tovį, turi kovoti su sauvalia pastatytos yra sekančios: Nuo da- prisikimšę mokiniais. Įstojimas apikalba, ar "Šviesą , ar Žiburį , Bet paskutiniam laike jis buvo velioniui, butų išleidimas krūvoj bet dėl lėšų stokos negalėjome
; dvarponių ir valdžios. Kaip vie- bar pasiliauja karė; prancūzai tun valdžios mokyklosna šįmet bus ar kitą kokią draugiją, bet svar- nusiraminęs ir niekuo neatsižy- visų Jo raštų su plačia velionio
jiems nieko paskirti. Susirink^
ištikro išpuolė rinkimai, dar tiesą pereiti- per plotus minėtų labai sunkus. .Pirmojon kliason bu, ar teisingai! kalbai — Męs mčjo. Taigi* iaajiAmuilmaa kai biografija, Pertą! butų atliktai
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VĮĮR BPI

nėra , , r . ,

s . į giminių apgyventus^

I§ LIETUVOS

4»-o^oa gimnazijos* sako4 busią

sw

vaistu
savin
užl.
kari

LIETUVA

|| Mieste Lodz, Lenkijoj, ka- vienybė ir tegul draugystės, les* savo kunigą, pagarsėjusį
fnas įgaliojo valdybą pasirūpinti pasakyti, galima kiekvienas joje darbininkal. Rockefelleris todėl na čia t^raijdr iš kitur pribuvęs
riumenė apsiautė Silbersteino rių yra nemažas skaitlius, pra lyne kunigą Šlamą,
lėšų padauginimu,kad galima bu pastatytų klausymų gvildenti, moka paskui, pasirekliamavimui, gali gaut čiaidarbą.
medvilnės dirbtuves ir suarešta deda darbuotis, išrenka komite parapiją, buvo
tų sušelpti ir šitie mokslo jieš- skėsti iš visų pusių apkalbinėti, išmesti porą milijonų universite
izi* i 1
Minėtos tus, darbą nuveiksime lengvai.
rius į tokį svarbų klausimą, ko tams, kurie, žinoma, ir mokslą
K Grecnsbbrg, Pa. Netoli He- vo 800 darbininkų.
mokėtų po so. k
_
J, ki<
Todėl draugija kreipiasi į vi kiu yra tautiško klausimo išriši teip varo, kad iš jo kuo didžiau cla būti-atidarytos naujos kasy dirbtuvės savininkas likosi 13 d. ’Stai dr-stė "Lietuvos Ūkinin
bažnyėios
daug’
rugsėjo užmuštas vieno darbinin kas" ant West Side’s stengiasi
suomenę, kviezdama visus, kam mas Lietuvoje. Toksai simpa sią naudą turėtų neva geradėjas. klos ir pastatyti kokso pečiai.
irtus
'
ko
užtai,
kad
atsisakė
išmokėti
ką
nors
panašaus
nuveikti,
bet
to
Parodo
tiškas
atsinešimas
į
visus
klausi

rupi, kad Lietuva susilauktų daukumgas,
SH
pagcIba
mus.
Jau
pradžioje
šio
straips

sunku
sulaukti
pasekmingų
vai

ATKAKĘ
RUGPIUČIO
MĖ

darbininkams
algas
už
streiko
giaus mokslu apsišvietusių tėvy
f Codnelldville, Pa. Trūksta
sių, nes ji neseniai susitvėrus Sv. Kazimiero draugv^T^0
NESYJ ATEIVIAI.
nės veikėjų, paskubėti "Žiburė nio minėjau, kad ne kiekvienas
čia darbininkų prie kokso pečių. laiką.
vaisi 1
sutiks
Su
įvairiais
išvadžiojimais,
ir, be abejonės, nedaugiausiai tu mokestį įeinant į bainyji!'"1*
liui” į pagelbą dovanomis, auko
New York. Rugpiučio mėne Mažiausiai 1300 darbininkų ga
1 ’ptfidr'
’
OC
1
™,
o
5
c.
moteri
}
’
Po
ypač socijaiiškame klausime, bet syj j Suvienytas Valstijas atka lėtų čia rasti darbą prie kokso
mis, kas kuo galėdamas. -•
Susitaikius Maskolijai su ri sąnarių ypatingai tokių, kurie
Anglija, maskoliškasis pasiunti mokėtų ant tos dirvos prideran k>u budu bažnyčia pastoji $ I aetuH u/
Valdybos nariai: F. Bortkevi- gerų norų, tikro stengimos su ko 98825 ateiviai, arba ant 17233 pečių, ęj . ,
-10 į Oviečia 1
nys Persijoj pagazdino šachą čiai veikti, bet reikia ją, pagirti vieta, kas, žinoma, jos
čienė, J. Višinskienė, M. Putvin- tvarkyti iširusį šalies gyventojų daugiau negu pereituose metuo
pakelia.
Kodėl
j
praneši
“'
įdaro krata
tautišką nesupratimą, nė vienas se. Iš Austrijos atkako 12395,
Sharon, Pa. VVhealando ge užėmimn šiaurinių Persijos kraš nors už Ui, kad suprato reikalą
skaitė.
nycias gali kiekvienas 17^1 P br<n n
pernai gi tik 81 n; iš Vengrijos ležies dirbtuves tafiTo, per tai 200 tų, jeigu čia bus daleista laikyti ir bando jieškoti šviesos.
Revizijos komisija: VI. Putvin autoriui neatsakys.
melsticsi, kiek nori, be i„l^ * I kasiniu8’
t Didesnę knygutės pusę užima atkako 12370, pernai gi tik 7530; darbininkų atsirado be
M. M. Trimas.
susirinkimus maskoliškiemsiems
skis, D-ras P. Avižonis.
Įfai v** ui
sociališkai-politiškas klausymas. iš Italijos 16288, pernai gi 16983;
mokesnio (Tai kodėl
revoliucijonieriams.
Landa
5‘f
Apie jį daug nekalbėsiu, nes y- iš Maskolijos atkako 21649, Per*
reikalaujant, bažnyčios, įS-1
St. Paul, Min. . Kompanija
Qsi”i zi
Iš
PHILADELPHIA,
PA.
pač šiame klausime žmonių nuo nai gi 2109a . Rugpiučio mėne gabena čia streiklaužius užimti
statyti savąsias atskiras, kur
|| Ant japoniško kariško laivo
Ltnt. kad
NAUJOS SROVĖS.
’ monės labai skiriasi. Imu, dar syj sugražinta atgal ant 20% at .vietas streikaujančių katilų dir
Čia paplito, nežinia keno pa išnaudoja, niekina,
"Koshina” atsitiko baisi explio^nrižia,
v
leistas, paskalas, buk socijalistai susideda, nesusitaria
vieną ištrauką iš pačio galo, kad eivių mažiau negu pernai. Iki bėjų Omaha geležinkelio varsto
III.
Lo; j«ten
zija, kurios 40 įgulos žmonių li
su
pranetj.
J
Lydina 1
atneš
prie
Sv.
Kazimiero
bažny

parodyti
ką
autorius
pataria
da

žais ? Red.) ?
šios sąvaitės pradžioje (25 IV,
.
31 d. rugpiučio šįmet atkako A- tuose.
kosi sužeistų arba užmuštų.
čios
pardavinėti
savo
laikraščius:
ryti
šiandien:
"Atmeskime
viso

Le ieng' a
VII) išėjo iš spaudos gana įdo
merikon iš viso 720464 ateiviai,
Montrealieti^
foins suk:
"Žariją” ir "Kovą”. Kun. Kaumi knygutė: "Lietuva ir jos rei kios rųšies perteklius, nes tam arba ant 14% daugiau negu per
|| Japonijoj, Kosakabl kasyklo lakis, išgirdęs apie tai, 18 d. rug
Lflkap1
•
neturime
lėšų;
bet
nesigailėkime
kalai” (Tautiškas Lietuvos Kate
nai. Pereitos nedėlios dieną, at
se, užgimęs garas išnaikino van sėjo pasikvietė policistus nelei
nieko
tam,
kas
dorina
žmones,
kizmas), p. J-io, lietuvio dvarpo
eivius ant Ellis Island atlankė
dens traukimo dūdą ir išsiveržęs sti socijalistams platinti savo
atsakymas.
jį|9Čiaus
nio. Ištiesų tai yra "nauja sro kas stiprina dvasią, kas pakelia pranašas Schild, kuris jiems jų
vanduo užliejo visą kaimą. Pri raštus. Savo pamoksle jis barė,
įpatišką
ir
visuomenišką
gerovę
”
.
vė" tarp musų dvarponių. Kny
įų ir Pn?
ateitį išpasakoja. Matyt yra tai
gėrė tvanuose 30 ypatų, o tame niekino socijalistus (tai ne nau tuvoj ’ ir “Vienybėj" pra<lėjo
Kvietimu bendran visumeniš- koks išnaudotojas, nors savę pra
tojaus
gutė sutaisyta ketek zmo pavyskąitliuje daug moterų ir vaikų.
)«o<yka<t Drailgy!ts Lietau
didintą 3?<
dale: su klausymais ir atsaky- kan darban visus luomus autorius našu vadina. Daktarai jį laiko
jiena,
ne
Kaulakis
vienas
tą
daro.
|| Korėjoj sukilo žmonės prieš
užbaigia savo knygutę, kuri, rei bepročiu.
• mais.
Red.), išvadino juos: anarchis Duk/erų S. Bostone pradėjo «.
. japonus. Pulkai ginkluotų suki
|| Priešais Tschingkiang, Chi- tais, bedieviais, vagims, plėšikais ..... aK'tac'H
Galima daug apie jos turinį kia tikėtis, daug permainų musų
Uikytis 80
jjadi*-’'
lėlių skerdžia japoniečius ir jiems nų pakrantėse, sudegė japoniška
viešame
gyvenime
padarys,
bent
.
Męs,
sąnarės
šios draugy.
ir
kitokiais
gražiais
vardais.
Ap

ai kelius
vietomis kai-kas su kokia nors
PASKENDO GARLAIVYS. prilankius urėdninkus. Atsitin
tėsj ant paskutinio musų suk
sis garlaivys “Tafee Maru”. Su
nuomone gali nesutikti, bet ap- prietikiuose su kitomis tautomis.
įu? ■ už k
Detroit, Mich. Ant Superior ka gana tankiai kruvini susirėmi degė prie to su viršum šimtas reiškė, buk jie Lietuvoj arklius
R.
vagia, degina dvarus, neklauso rinl imo, nutarėme štai ką pra.
k»P« ui 1
lamiai imant, knygutė daro la
ežero pereitos nedėlios naktyj pa mai jų su japoniška kariumene. žmonių.
j/j kap.
valdžios, o atvažiavę Amerikon, neiti: Lietuvaitės atsikratė"mns"n
bai malonų ir netikėtą įspūdį.
skendo garlaivys "Alexander Tas žmonių sukilimas gali pri
kalami- rei
teipgi nenurimsta ir dievobaimin draugystė dėlto, kad ji
Tai nėra koksai nors politiš
Nimmick.”. Dalis buvusių žmo versti Japoniją su visu anektuoti
|| Japonai užėmė prie Filipinų gus žmonis iš kelio išveda, šau- suodino, juodino savo liežiuritL
stietis pak
nių išsigelbėjo, bet 7 ypatos, o Koreą, panaikinti ir šešėlį palik
kai - visumeniškas kompromisas,
salų gulinčią salą Pratas, nors kė tikinčius, kad jie varytų tuos> Atsiskyrus nuo musų, ji sutvėrė
tame ir laivo kapitonas, prigėrė. tos dar savįstovystės.
tai nėra jokis kalbėjimas į vėją,
žinojo, kad tas labai nepatiks A- bedievius ir paleistuvius iš baž naują S. L. A. kuopą. Tai vis
stą. būni a
Minėtas garlaivys gabeno anglis.
bet tiesus, atviras atsiliepimas į
merikai.
Japonijos laikraščiai sa nyčios ir ne pirktų bedieviškų kas gerai, tegul gyvuoja, tik ne
ir protokPASEKMĖS
VARYMO
mųsų krašto gyventojus. Noras
|J Kadangi Anglijoj daugiau y- ko, jog rubežiai Amerikos valdy
norime
pranašauti,
kad
ir
iš
tos
VELNIO.
raštų,
kurie
teisingam
ir
tikin

klausti
GAISRAI.
. 1
suvienyti lenkus, baltgudžius ir
ra merginų negu vyrų, visos ne bų traukiasi iki 20* šiaurinės pla
stieči” pa<
Zion City. šitame, uždėta
lietuvius ant pamato bendro ša
Elmira N. Y. Sudegė čia Erie gali turėti vilties apsivesti, tai tumos, o sala Pratas yra jau čiam žmogui gali galvą apsukti. kuopos turės prašalinti už caripageriu
škumą
ir
norą
valdyti
kitus.
Mu

Vienok
nereikalingas
buvo
tas
lies darbo pagimdė tą knygutę. me garsaus pranašo Dowie, mie geležinkelio anglių krautuvės. pulkai jaunų merginų pradėjo ke
toliau
į
šiaurius,
ją
todėl
Japoni

sų
draugystėj
agitacijos
niekas
mečiai
p’
Verta butų kiekvienam lietuviui ste, viena 64 metų moteriškė li Nuostolius gaisro padarytus skai liauti į Kanadą, Ameriką ir Aus ja, kaipo niekam neprigulinčią, pamokslas ir visi niekinimai, nes
nevaro
ir
pinigų
niekam
nesiūlo,
į
peles
ir
01
socijalistai prie bažnyčios nepar
kosi užkankinta. Mąt ji sirgo to ant 150000 dol.
su ja susipažinti.
traliją. kur vyrų yra daugiau ne turėjo tiesą užimti ir užėmė.
du jie su t
davinėjo savo raštų. Ir užtai a- kur diduma balsų nutaria duoti,
gu moterų, todėl lengviau yra iš
Ta knygutė reikalauja plataus rheumatizmu, o tikintiems rodė
ten
ir
duodam.
Viena
mergina
į
kurią k
čiu,
nes
kitaip
galėjo
prie
bažny

si,
kad
ji
velnių
apsėsta.
Jie
sa

NELAIMES
ANT
GELEŽIN

tekėti. Kas sanvaitė keliauja iš
■ musų spaudos apsvarstymo ir ge
prigulėt.
visos
draugystės
kontroliuoti
ne

čios
ir
muštynės
ugimti.
viškai
iš
jos
velnius
pradėjo
va

KELIU.
Anglijos po kelis tūkstančius
ro įsigilinimo į atskirus užklau
Radžiūnągali. Kiekvieną metą męs ren
Nesocijalistas.
Washington, D. C.
Netoli jaunų mėrginų.
simus ir atsakymus. Aš savo ryti ir varė teip energiškai, kad
giame
prakalbas.
Tas
parodo,
tiją
prigu
senutę
užkankino.
Dažinojusi
Ryan Leading, iššoko iš relių
straipsnelyje to padaryti nega
darbininką
kad
mokslo
ne
niekinam,daugiau
apie
tai
policija,
suareštavo
pen

IS CAMBRIDGEPORT. MASS.
Chattanooga and \Vashington
II Rygoj pasibaigė byla 58 ypa
liu, nes permaža vietos. Norint
I
#
išmokusios, gal pamatysim kur (nok jų su
kis kankintojus, terp tų yra ir Limited geležinkelio trūkis. Prie tų apkaltintų dalyvavime revoliu15 d. rugsėjo vietinė kuopa L. ir ką geriau reikia sušelpti. Męs
kaip reikiant aptarti kiekvienas
ne. Vieto
du užkankintosios moteriškės to 22 pasažieriai likosi sužeistį. cijiniam sukilime 1905 m. Ka
S. S. parengė prakalbas. Žmo nė jokių barnių varinėti per laik
klausimas ir atsakymas, o tas pa vaikai.
Iš CHICAGO, ILL.
tijų, geria
riškasis teismas 22 ypatas • pa
nių prisirinko pilna svetainė. raščius ne norime nė • su
daryti,
turėtum
žmogus
sipratu>iai
Ant
West
Sides.
15
d.
rugsėjo,
smerkė mirtim.
kelioliką straipsnių parašyti ir
atsibuvo iškilmingas pašventini- Prakalbos prasidėjo po 6 valan Lietuvaite, kuri
nieko ge- jsiųskime g
NELAIMĖ KASYKLOSE.
dai. Pirmiausiai kalbėjo angliš ro
tai gal neužtektų. Bet čia galiu,
savo
(
mas
bažnyčios,
sykiu
ir
parapiji

gėlės, tai
rašte
neparodo.
|| Ant Centrališko geležinkelio
kai (bet kas? Rašant į laikraš tik kunigus prikaišioja. Ir laik Isipratusiai
trumpai sutraukęs, paduoti sva Negaunee, Mich. Geležies ka
nės
inokyklds
Mot.
šv.
Aušros
Mexicoj, netoli Encamation de
riausias tos knygutės vietas.
syklose Jonės & Laughlin Steel
Vartų.
Pašventinimo apeigas tį, reikia, parašius, raštą perskai raščiams, rodos, vertėtų turėti, Iko gero n
Dios,
susimušė
pasažierinis
trū

Tos knygutės autorius Lietuva Co. nupuolė besileidimo prietai
atliko archivyskupas Quigley ir tyti ir dapildyti, kas jame nepil nors kokia tvarka, be faktų pri kritikos n<
kis
su
tavoriniu
ir
abudu
trukiai
vadina šešias istoriškąsias Lie są su besileidžiančiais į olą dar
keletas kunigų. Pasibaigus pa nai aprašyta. Redakcijose juk derėtų neužsipuldinėti (Tai reik • L tik a ir tai
Kewanee,
III.
Darbai
dirbf
susidaužė.
Prie
to
40
ypatų
likotuvos gubernijas ir priskaito prie bininkais. Prie to u darbininkų
maldoms, archivyskupas sakė pa nėra dievaičių žinančių žmonių tų jr šito rašto netalpinti, nes čia Įbų būtinai
tuvėse
Western
Tube
Works
su«
įmuštų,
o
30
sunkiai
sužeisjų dar šiądieninę lietuviškai kal likosi
užmuštų, o 7 teip
mokslą, žinoma, angliškoj kalboj, mislį ir tą, kas rašte svarbiausio irgi faktų nė?a. Rd.). Jeigu mes ^vien tas,
mažėjo.
Pereitą
sanvaitę
paleiDMbančią Suvalkiją. Lietuva tokiu sunkiai apkulti, kad jie, turbut,
kuriame pagyrė lietuvius, jog jie išleista. • Rd.) apie darbininkus ir tamsios, tai ir Lietuvaitė su toėra. yra
do 500 darbininkų ir dar prisieis '
budu, anot knygutės autoriaus, negalės išgyti.
darbuojasi naudai ir garbei ka ir biurokratus, kaip biurokratai savo misija nieko negali atvesti nžsipuldin
daugiau paleisti, jeigu nebus reiII Alūnuose ciecorienė išleido
susideda iš: Vilniaus, Kauno,
talikų tikėjimo. Esą, jau aštun išnaudoja krašto ukėsus, kaip prie šviesos, kurios pati nemato,
■tfks mun
kalavimų. Todėl dabar čia tegul manifestą, kuriame apreiškia, jog
biurokratų rankose esanti val arba prie kokio naujo idealo, ku
Gardino, Minsko, Mohilevo ir Vi
tą
lietuvišką
parapiją
turį
jie
Vspoto
ji
džia persekioja žmonis. Antras rio ji ne turi. Męs norim būti
tebsko gub., priskaitant lietuvius SALIUNU DAUŽYTOJA IN lietuviai nevažiuoja darbo jieško- chiniečiai apturės parlamentą, Chicagoje.
DARBO NAMUS.
ti.
'
kaip tai yra visuose civilizuotuo
Suvalkų gub. Lenkus autorius
Sunku net suprasti, kad lietu kalbėjo Antonov, "Keleivio” re laisvoms, niekam nemėginam dar
.
Washington,
D.
C.
Likosi
čia
se kraštuose.
randa tiktai Balstogės ir Sokolviai Chicagoje turi aštuonias baž daktorius. Jis savo kalboj nu bo stabdyti ir tokiu budu duo
f Galveston, Tex. Streikuoja
kos pav. Gardino gub. Autorius suareštuota pagarsėjusi saliunų
nyčias ir jose įstengia užlaikyti piešė dvasiškijos paveikslą, paro dam Lietuvaitei atsakymą teisin
Lietuvoje randa tiktai lietuvius daužytoja, Carrie Nation. Su- čia porto darbininkai. Prie strei-1 II Netoli San Isidoro, ant Yu- atsakantį skaitlių kunigų, kurie dė visus jos darbus, išaiškino, jog
gą (ne Lietuvaitei, ar kam ki
ir stato tokį klausymą: Iškur džia uždėjo baismę 25 dol., ku ko prisidėjo ir darbininkai taisan-1 catano pussalio,' Mexike, 22 die- nieko nedirbdami, apart kalbėji dvasiškija laiko ne ją užlaikančių tam reikia atsakinėti, bet visuo
paeina tas, kad lenkai, lietuviai rios vienok Carrie užmokėti ne ti porto įrengimus. Darbininkai Į ną rugsėjo buvo smarkus mušis mo poterėlių, turi puikų gyveni žmonių pusę, bet palaiko žmonis menei, skaitytojams, o jiems ykariumenės su Naya indijonais.
ir baltgudžiai tveria Lietuvoje įstengė, todėl likosi nusiųsta 75 reikalauja pakėlimo algų.
mą ir dar pinigų pilnus delmo- skriaudžiančią valdžią. Pabaigęs, patų vaidai ne rupi. Red.). Te
tasalie
dienoms
į
darbo
namus.
kuriame
7
kareiviai
likosi
užmu

v vieną tautą? Taigi aiškiai iš šio
nus; mačiau ir minyškų dar di Antanov apreiškė, jog dar kartą gul žmonės mato, kokių nenuof St. Louis, Mo. Sustreikavo šti.
klausimo matome, kad autorius
desnį skaitlių, kurios nieku neuž kalbės. Susirinkimo gi tvarkos ramių yra musų tarpe: visi val
čia
30000 darbininkų čeverykų
nepripažįsta Lietuvoje kitų tau VARGŠAI TĖVAI PREZIDEN
siima apart kvailinimo vaikų, nes vedėjas paaiškino, jog bus ren dytojais kitų pastoti nori, paver
įgiau
dirbtuvių, 18 dirbtuvių likosi už[ Mieste Montreux, Šveicari jos lenkės arba sulenkėjusios ir, kamos aukos revoliucijos reika
tų, išskyrus ateivius vėlesnių lai
TO UŽMUŠĖJO.
gylu R1
gėjais
nuomonių
kitų,
o
savę
joj, du maskoliai viduryj dienos be abejonės, stengiasi iš musų lams. Perėjus merginoms su
kų, apie kurius jis gale knygu Cleveland, O. Gyvenanti čia darytų.
niekad nemato ir niekad nemė
Bė pral
užpuolė ant banko, užmušė ka- dar nesubrendusių vaikučių pa skrybėlėms per salę, surinkta 12
tės kalba. Lenkų, baldgudžių tėvai Leono Czolgoszo, užmušė
gina
į
sąvę
pasižiūrėti.
Dievuli
mas į 1
ir lietuvių kalba yra tai "visos jo prezidento McKinleyo, atsi f Birmingham, Ala. Savinin- sierių ir su pinigais išbėgo. Ant daryti musų priešius lenkoma- dol. 4c. Tąsyk tik tvarkos ve brangus, kokia ta musų dvasia!
Įa jį ku
tos kalbos tai gimtosios musų šaukė į miesto valdžias melžda kai čianykščių geležies dirbtuvių I šūvių susirinkę žmonės leidosi nus, išgamas. Ar musų tautiečiai dėjas apreiškė, jog iš tų pinigų Kada ateis ta gadynė, kada žmo
jas. išk<
kalbos”. Toliau randame įdomų mi pagelbos, kadangi abudu ne- nutarė priiminėti į darbą tik ne vytiesi plėšikus, kurie pašovė ke gyvenanti Chicagoje apsvarsto, bus apmokėtos lėšos prakalbų gus bus savo tiesdariu, o ne ki
bijos n
klausimą: “Kodėl būdami bendro gal jau dirbti: Czolgosz turi 83 prigulinčius į uniją darbininkus. turias ypatas. Kas yra tie mas- kas juos laukia ateityje^* Ne, rengimo, o kas atliks, bus pa tų (Nuo to pirmiausiai visiems.
naugsm<
koliškiejie plėšikai.plešianti vidu nes jie turi jau aštuonias bažny siųsta “Kovos” redakcijon revo reiktų pradėti. Red.).
kraujo, kultūros ir tautiškos vie metus, o jo pati 75.
Tylu R
Yotingstovvn, Oh. Brown - ryj dienos svetimuose kraštuose čias ir prie jų niekam netikusias, liucijos reikalams. Tas buvo ne
nybės, neturime vienos bendros
Komitetas S. D. D.
lįjau p
Bonnctt geležies dirbtuvėse pa bankus, dar nežinia. Gal tai būt mokinančias poterių pagal len gerai (taigi kas gi turėjo tas lė
gimtosios kalbos ?*’ Atsakysime,
Ice rink
PASKALAS.
kėlė ant 5^> darbininkų algas.
ir maskoliškojo rando pasamdyti kišką metodą, mokyklas, nors po šas apmokėti? Jeigu yra lėšos,
autorius gana aiškiai ir teisingai,
f durną ’
Seattle, Wash. Atėjo čia 18
niekšai. Mat maskoliškasis ran teriai mums reikalingi vien sep juk jas iš kokio nors šaltinio reipasiremdamas ant svetimų šalių
MBmirių
vienodo padėjimo su LietuVa, iš d. rugsėjo žinia, buk Bristol uo 5 Charleston, W. Va. čianyk- das labai geidžia, kad svetimuo tintoje dienoje sanvaitėš, o netu kia užmokėti. Red.) tą pirm auradinėja, kodėl teip atsitiko ir stoj, Alaskos pakrantėse, pasken štės anglių kasyklos negauna pa se kraštuose butų, jeigu neuž rime nė
vienos
mokyklos, kų rinkimo reikėjo apreikšti (ar
PADĖJIMAS LIETUVOS
bu ve
do
nežinomo
vardo
laivas
ir
kad
kaktinai
darbininkų,
jieško
jų
ir
drausta,
tai
bent
apsunkyta
ap

yra. Imu įdomią to aiškinimo
kurioje
musų vaikučiai gau dėl tokio apreiškimo žmones buVALSTIEČIU.
sigyventi maskoliškiems revoliu- tų
vietą: "Lietuvių, baltgudžių ar prie to prigėrė 300 chiniečių. Ar kituose kraštuose.
mokslą
daug
geres tų daugiau pinigų sudėję? Mums
teisingas tas paskalas dar tikrai
Aš, kaipo neseniai iš Lietuvos
cijonicriams; todėl tai randas ir nį ir naudingesnį negu poteriai. rodosi, kad laikas apreiškimo
lenkų kalbos užsilikimas tarp
nežinia.
t*- Na.
nė
jokio
skirtumo
ne
daro.
Rd.),
pribuvęs,
girdžiu čia visokių ne
f Canonsburg, Pa. Pittsburg stengiasi visokiais budais, kad Mums reikalingas mokslas, kuris
žmonių visiškai neprirodo, kad
aukautojai
turėjo
žinoti,
kad
už
■Rimais
lemtų užsipuldinėjimų ant viens
& Buffalo kasyklos pagarsino, kitų kraštų žmonės jų nekęstų padėtų nuveikti lengviau ir nau
tos kalbos nurodytų tautų skir
jų
centus
bus
lėšos
apmokėtos.
Niel
kito ir besiniekinimų partijų; iš
jog 75 kalnakasiai gali jose gaut ir reikalautų išvyjimo visų mas dingiau darbą, musų maitintoją
tingumą, o juo labiau kultūros
DAUG MOKINTINIU.
abiv
Žukas
iš
South
Bostono
aiškino
laikraščių girdžiu, jog keli Askirtingumą: nes vienose vietose
ir maitintoją poterėlių valdyto
New York. Sulyg mokyklų darbą. Kasyklose dirba suviršum koliškųjų revoliucijonierių.
t*Kai]
jų, nieko nedirbančių.
Jeigu teipgi daug naudingų dalykų merikos kunigėliai stveriasi šmei
lenkai ar baltgudžiai, nuolatos užveizdos pagarsintų žinių, New 1000 darbininkų.
Antroj savo žimo socijalistų. Lietuvoj yra
| Visi aficierai maskoliškojo teip, tai kodėl darom teip, kad (Kokių? Red.).
susidurdami su lietuviais, priėmė Yorko mokyklas lanko 637000
calboj
Antonov
aiškino,
jog pi visai kitaip: niekada nebuvo to
f Martins Ferry, Oh. Visose caro laivo "Standard”, kuris, e- musų vaikučiai išmoksta vien po
lietuvių kalbą; kitose gi vietose vaikų, arba ant 20000 daugiau
nigai
daug
visokių
skriaudų
kios vienybės terp inteligentijos
į
Kai
lietuviai ir baltgudžiai priėmė negu pernai. Bet visgi yra dar čianykščiose geležies dirbtuvėse sant ant jo caz^ii su savo šeimy terių, mosklo tikro žmogaus pa
ir
nelaimių
atgabena;
įvykus
sokaip dabar (klysta rašėjas: ten
lugščiaus
na, užbėgo ant oulų ir tapo išar dėtojo neužkenčia. Susipraskitpe
lenkų kalbą. Tas viskas prigu 10% vaikų negalinčių, dėl stokos darbai eina gerai.
/ti!
dytas, likosi po sudu pastatyti. ir pasistengkimc nors vieną gerą cijalištiškai tvarkai pinigų ne vienybės teipgi nėra: kunigų
lėjo nuo susitvarkymo tais lai- vietų, patilpti į mokyklas.
L
— Rin
reiks,
tai
ir
nelaimių,
pavydėji

laikraščiai Lietuvoj dar labiau
kais žmonių ir gyvenimo sąlygų,
Mobile, Ala. Streikuoja čia Gal jie tyčia caro laivą ant uolų mokyklą įrengti, tokią kaip čia
mo,
išnaudojimo
nebus
tiek.
užsipuldinėja ant socijalistų ir
I — Tur
Bet visgi visos tos trjs kalbos
cigarų dirbėjai; streikai cigarų užvarė. jv
esančios kolegijos arba augštesUŽSIDEGĖ KASYKLOS.
Kalbos
susirinkusiems
patiko
ir
nekuniginės
inteligentijos
negu
— Vad
musų gimtomis kalbomis ir
dirbėjų yra ir Georgijoj.
nėsės mokyklos, o tada labiaus pa
Sparta, Min. Dega šitose apjie
rankų
plojimais
dėkavojo
tai
daro
Amerikos
kuniginiai
I
Nes
|| 5 d. Apatių Anglijoj bus nuo girs mus ne tik archivyskupas,
męs noriai privalome paremti linkinėse Malta kasyklos. Oloj
kalbėtojams.
■
džia
:
pal
laikraščiai.
Red.)
:
Lietuvoj
pa

» kiekvieną jų, ant kiek žmonės to
Helena, Mont. Visų dirbtu darbo prašalintų 500000 katilų bet ir visa pasaulė, išvidus mu
yra trįš* darbininkai, kuriems iš
tik
Publika
užsilaikė
ramiai,
Palieps
n
žįstu
kuniąus,
kurie
tvėrė
kuo

dirbėjų, ^b jq
panorėtų. Atminkime^ kad žmo
sų jaunuomenę su augštu mok
sigelbėjimo kelią' užkirto ugnis, vių darbininkai nutarė streikuo
keli
neišmanėliai
gyvenanti
kainai
tanūs
peles,
liepė
visiems
vienytis
(teip
nių apšvietimas yra augščiausiu
slų, rodančią kelią kitoms tau
as onz
.
darbininkai tie yra: Juozas Mes- ti. Mat čia streikuoja telefonų
mynystoj, iškišę galvas per !an- buvo pradžioj judėjimo; dabar
Irai: ženj
visumenės uždaviniu, nes tai yra
toms.
||
Italijoj,
aplinkinėse
Canossa
nik, Jonas Muller ir Charles kompanijos darbininkai, tai kiti
gus,
rėkė
ir
niekino
einančius
(
*€na tink
tokių
kunigų
nėra:
jeigu
kunigai
tautos ir šalies gerovės pamatas,
Gal nevienas pasakyti, kad tas
Smith. Ugnis užgimė nuo de darbininkai per streiką stengiasi streikuoja laukų darbininkai. Bu
prakalbų
klausyti
(kvailių
nieki

sas puses
tveria
ten
kuopeles,
tai
taigi pačiame pamate ji turi ke
yra negalimu, nes neturime to
gančio popieroso, įmesto į esan priversti kitus gyventojus nesi vo čia jau keli susirėmimai streinimų
nereikia
paisyti).
aargis, ui
liškas
vien.
Red.),
liepė
skaity

roti suprantamoje žmonėms kal
naudoti iš telefonų, kol traukia kierių su kariumene, kuriuose ne kių ponų, su kurių pagelba vie
tį oloj šieną.
Cambridgeportietis.
ti
laikraščius
ir
visokio
turinio
— Na,
nas kunigas sutveria parapiją ir
boje. Tegul kiekvienas inteli
si streikas.
mažai žmonių tapo sužeistų.
knygeles
(dabar
kuniginės
kny

sveikas
p
gentiškas Lietuvos pilietis gerai
išstato puikias triobas Bet jeigu
gų
pardavyklos
grąžina
atgal
,
p
ar
moka lietuvių ir baltgudžių kal i BEGĖDIŠKAS PELNAS.
Ij 20 d. rugsėjo Ryme apvaik įstengiame užlaikyti tiek bažny
f Galveston, Tex. Pasibaigė
net nekaltas apie gamtos moks
c»a akis ;
bas, o jo namuose tegul lietuviš
Iš tirinėjimų pelno Standard streikai Southern Pacific uosto ščiojo 37 sukaktuves užėmimo čių ir sudedame didelius turtus IS MONTREAL, KANADOJ.
— Tei:
lus
knygeles,
nors
jos
ir
buvo
kos ar baltgudiškos knygos, šalę Oil Co. (Rockefellerio), pasiro darbininkų. Jie, bijodami nužu miesto ir išnaikinimo popiežiaus jų valdonams, tai kodėl negalė
Darbai eina čia pusėtinai ir
i —r 'Saii
pirma
pareikalautos.
Red.).
įį lenkiškų, bus noriai visų skaito do, jog minėta kompanija į vie dyti vietas, kadangi kompanija ir kunigų viešpatystės.
vienybės, 1uždarbiai vidutiniai, geriausiai
Popie tume, laikydamiesi
Nekartą laikraščiuose skaičiau
Mfiižjv n
mos”.
nus metus vien štete New Jer- sugabeno daug juodparvių, sugrį žiaus -rūmą turėjo ginti itališka įstengti_ nors vieną gerą moky- <dirba geležies ir medžių dirbtu
Iš šios vienos ilgesnės ištrau sey turi 1000% pelno. Pelną tą. žo prie darbo ant senų išlygų. kariumene, kad ant jo neužpul klą, vertą to vardo ir užlaikyti 1vėse. Iškitur pribuvusiam dar aprašymus apie vargus Lletuvot
darbininkų, kaip juos visi 8**
1
ne sunku gauti.
kos skaitytojas gal suprasti, ko- žinoma, kompanijai suteikia jos
tų neužkenčiančios dvasiškijos kad ir be pagelbos viešpačių? Te- bas
Nieks vienok nekeik
gul tiktai bus susipratimas ir
Jau nuo pernai lietuviai turijdoj.
.fctpmia akimis ir kaip žiuri auto- išnaudojami šteto gyventojai jr
J Marinette, Wis. Darbai ei- italijonų minios*

IŠ VISUR

IŠ AMERIKOS

LIETUVIAI AMERIKOJ

IŠ DARBO LAUKO

aža

titk irao valdžios, kiek kvnvalstiefis (ar ūkininkas žeb’ savininkas? ■ Red).
Val
ius užlaiko daugybę valdinin
f kariumenę,
savo
per-Į

partijų, ai nieko nežinau,
kaip visados jam padedančio.
Hais, elgetomis, prieš teip gabų novės Skandinavijos apie laikus joa; kad visi tarptautiškiejie soci mas daiktas? Reikia bent trupu-*
bpušės labas dreba abivatelis. —
Šeštoje kliasoje liko ant ant Danilevičių. Gyrimas rėmėsi ant pušių, aržuolų ir bukų. Cham- jalistai ir pažįsta vienodą mokslą,
tėlį įeiti į S. D. padėjimą. Darbo
Aš bepartijinis, aš ramus gyven
rų metų, nors egzaminą laikė ir gana gerų išrokavim^? IcSBangi pagnioj, Prancūzijoj, valdė pir laikosi maždaug vienodos takti- jie turi iki kaklo, neatidėtino,
tojas, sosto padonas.
su špikerais“. ,Tuom tarpu pa tie visi valdė kitą kartą įvarus ma eglės, pušys su beržais, gluo kos, kad jų kiekvienas yra tiktai spartaus darbo. Policejiškos išly
Tas blogai, labai negerai.... simirė Danilevičiaus motina ir jis,
ir pinigus, bet prašvilpė )t viską sniai, skroblai ir kadugiai; šią dalelė vienos bendros organizaci gos nepavelyja tankiai susieit C.
kriatt
— Kas negerai.
nieko nelaukdamas, gavęs* gero ant vakarų ir kazyrų, suvažiavę į dien ten yra aržuolai, vinkšnos ir jos, to panašus užpuldinėtojai K. sąnariams; kratos ir areštai
— Kad nepriguli ^prie partijos. kus pinigus, visai metė mokslą,
Valstietis ne
miestą ir vis dar lošdamv dvar skirpstai girių vadytojais.
tartum nežino.... Lai autorius kartais smaikina daugybes reika
Už partijas žinai tamista apmąstęs, kad ir be mokslo už ponių roles, gaudė 'neprotingus
valandų dirba, tik
geriau išsitėmytų savo žodžius lingų dokumentų, sutrukdo reika
Kiekviena
veislė
girių
medžių
darbo atlikti. Uz- kas yra.... gm.... gm.... ga teks jam pinigų iki gyvai galvai. “ponus“ ir laikui pasitaikius, sko
turi teipgi ir savo ypatingas vei netinka kova prieš ypatas, o tik lingus žmonės. Nelengvai duo
__ supus šienas ir ru- lima atsidurti ten....
Praėjo jaunystė, užmiršo Dani lino, neturėdami vilties sugrąžin sles žolių, turi savo žoles ir gė prieš sistemą”'(36 pusi.).... Ar dasi tos kliutįs pergalėti. Jas rei
Kur baltosios meškos vei levičius Žitkų, nes ištikro nela ti pinigus. Dėlto 'Danilevičių
valstietis neteks maisto.
les, kurios, teip sakant, tveria gi ne juokinga butų, jeigu kas, rem kėtų atsimint visuomet pirmiaus,
įLjvįą darbininkai dirba 10 siasi ?
bai jis jam reikalingu buvo — gyrė, stengėsi pažinti jo <šilpną rios florą. Kuomet persimaino damasi ant blogų darbų vieno negu pradėti išmėtinėt S. D. už
— Teip, teip, tamista įspėjai. jokių lekcijų jis neturi ir daugiau pusę:—saumylą, norą 1 pasirodyti
, yjistietis *6 ir tai juoda duomedžiai, tuomet mainosi, kartu kunigaikščio, barono ar grafo, nepunktuališkumą. Žmonės, kurie
— Meldžiamasis, taip nedre nereikės jų rengti. Dabar jaunas labdaringu, o kas svarbiausia,
mėsos neturi
su jais, ir žolės ir gėlės. Bet sakytų, kad visų kunigaikščių, ba pasišvenčia visuomenės labui (to
«ž
pirkti. Valstiečius bėk ....
Danilevičius iš tėvų paliktų tur- norą pagodojimo. Už‘dyką kas nors ir veda labai smarkią kovą ronų ir grafų nereikia? Bet juo p. šliupe neužginsi!), išsižada
— Ui, kaip aš išsigąstu, išgir
^ia zemsargiai su kazokais,
gyveno turtingai, išdailinta gi guodoja? Toki jau nuo seno tarpe savęs visi medžiai ir žolės, kingumas dingsta, jeigu istoriškai ypatiškos laimės, netenka sveika
atima kumpius vie- dęs žodį partija — tartum į ma me, locname name, ir laukė, kol vės principai. Kas kuotankiau- tveriačios krašto florą, visgi su išrodysi, kaip atsirado tie urėdai, tos ir gyvasties žmonių labui be
- bfovningų, deda į vežimą ne kas bomba meta!....
atsitiks atsakanti “partija“ tik siai užkviečia kaimynus ant ne siriša jie j- vienybę, susivienyja ką jie veikė, koks jų buvo tikslas sidarbuodami, manding • nemėtys
— Sveikas turbut nežinai, kad su kraičiu, verta jo turto ir su tikėtų vakarėlių, kas kuo dau
^^ .skilandžius ir dešras,
kada j jų tarpą mėgina įsiskverb ir tt.“ Teip reikėjo padaryt ir p. ant niekų sunkiai uždirbtų darbi
ilį uždrausta medega. Jeigu yra visokios partijos?
ninkų centų. Ne, pasišventimas
veideliu pritinkančiu jo dailumui, giausiai tur slcolininkų, tas ir y- ti kita veislė medžių, parėjusi iš Šliupui!
— Man vistiek, kad tik parti išpuoštu šviežiu raudonumu.
sidabrinį šaukštuką, ar
ra visų paguodotas, žinoma, teip svetimo krašto. Tokiuose atsi
Bet kur jisai tau eis prieš so- ir šitokios niekšystės nesutaikomi
£iaį žiedą, tai atima, aiškin- ja....
Etiketas to daiktai! Ir faktais niekas iki šiol
Kitaip-gi dėjosi su Žitkum. Jis ilgai, kaip ilgai turi ką skolinti tikimuose atmeta medžiai savi cijalizmo sistemą!
— _Mat, yra teip vadinamos
kad tai be cenzūros leidineleidžia.
Socijalizmas
dabar ma nedarodė, kad butų kas panašaus
ir
kol
stengia;
paskui
važiuoja
tarpinę kovą ir susivienyję, ve
jokių turtų ne tik negavo, bet dar
jjjrjpgtt kas bando neduoti, tai kairiosios partijos, prie jų prigu turėjo padėti tėvams, kadangi tie miestan kaipo padorus • “obiva- da kovą su svetima veisle ir na doje net pas tuos žmonės, kurie atsitikę. Dabartinės gi atskaitos
^H9tež>mu ten,
kur li visokie bombistai, eksproprija- galutinai nusigyveno ir neužsi telius” ir pats atsiranda svečių miniai medžiai ir žolės visada jo visai nesupranta ir gilumoje parodo, jog aukos išleistos tikrai
ffegra tegrįžti: kitus nagai toriai, socijalistai, jas reikia nai mokėjus skolų nuo palukenų,ga skaitliuje. Nors Danilevičius su pergali, sunaikina svetimą veislę, širdies neapkenčia iš visų pajie- naudingiems daiktams: raštams,
l^takapoja. Valstietis serga kinti, naikinti išsivilkus!
lėjo jų žemę parduoti. Nors Žit tais apsėjimais ne buvo susipa jeigu neįsikiša į tą kovą žmogus gų. Jisai giriasi, platinęs socija agitacijai ir organizacijos reika— Viešpatie!
lams. Kaip gi tad niekingos p.
^pofcs, dirbti negal. Sekvekaus gyvenimas, nesulyginant, žinęs, bet ne daug jam kaštavo ir ne prigelbsti svetimai veislei. lizmą Amerikoje pirma negu Lie— Bet yra partijos Dievo lei
daktaro
šnekos, buk Odesoje ko
jllorias su kazokais atkanka į
tuvoj socijalistai iš buksvų išau
buvo sunkesnis iš visų pusių ne susipažinti ir prie to priprasti.
stos,
kurias
labai
myli
valdžia,
kie
ten
“
revoliucijonieriai” pragėMkB raštinę rinkti mokesgo , buk jam ir dabar esąs soci
gu Danilevičiaus, vienok jis vi
Pakvietė svečius prie arbatos.
jas myli, kaip pinigyno auksą.
rę
amerikiečių
suaukautus 80 rb.,
jalizmas “mielas idealas ateities”.
ską panešė su tokiu artizmu, Vėl apstatytas stalas' stiklais,
Tos
partijos:
tikrųjų
rusų
sąjun

arba
buk
“
cicilikai
“ Lietuvoje
įmokėti: čyžę 1 ratos, paTai kodėl gi dabar jisai paliovė
mokslu, su tokiu prisitaikimu vaisiais, saldumynais, vėl visi iš
šaudo į nekaltus žmonės iš brau
ugnapinigius ir pridė- ga. oktiabristai ir dar kelios pa
prie gyvenimo, kad reikėtų labai visų kerčių,diskutuodami ir juok
LIETUVIAI! AR GERAIS jį platinęs ir iš socijalistų eilės ningų, “rasi pirktų iš musų suauValsčiaus mokesčiai nasios; tos partijos labai šVarios,
perėjo
prie
jų
pikčiausių
priešių
?
abejoti ar neužvydi jam kas to damiesi, sėdo prie stalo ir vėl
KELIAIS ŽENGIAME
Vienas iš dviejų: arba jisai soci- kautų pinigų!“ šnekos paremtos
15%, reikia mokėti prie jų priguli dvarininkai, fa kios laimės. Sunkiausias padė
PRIEKYN?*’
juokėsi ir gyrė šeimyninką.
jalizmo nesuprato, arba tyčiomis ant privatiškų laiški^ paskalų ir
ligonbučius ir gyvu- brikantai. didiejie pirkliai, liuo jimas pavestas Žitkui rodėsi link
Visai netikėtai atsidarė durįs ir
— Po tokiu antgalviu neseniai jį paniekino ir tapo renegatu, neaiškių žinių iš laikraščių. Dide
kurie
Bfealę 3 kap., už arklį 7 bų profesijų žmonės,
smu lošimu, kuris nieko apart nusistebėjus visiems, įėjo vyras pasirodė nauja knygelė daktaro
1 iktai bereikalo da jisai socijaliz- lę atsakomybę imi ant savęs, p.
karvę 5% kap.. už avį dienviduryje po gatves vaikščio džiaugsmo neduoda.
Ji įdomi iš nekuriu mo vardu prisidengia!
apie trisdešimties metų, apsiden šliupo,
šliupe, už tokius purvinus šmeiži
’lap. Kitiems valsčiaus rei ja su nagaikomis, revolveriais,
Praslinko diktai metų. Be- gęs’ juodu ploščiu ir su mažu atžvilgių, Sulyg formas ir turikuokais
ir
užsiima
kaulų
trupini

škia 60 rubl. Jeigu vai
Pirmiausia p. šliupas užsipuola mus!
kritišką
nio,
ji
perstato
istoriškai
trainiojęs
alkūnėmis
“
žaliuosius
”
nešinėliu
rankoje.
S. D., girdi, priima į partiją vi
ant L. S. D. P. užsieninio atsto
kiusia, kas tie kiti rei- mu. Kas prie tų partijų priguli,
stalus kuo ne visose institucijo
— Jeigu nepaklydau, tai esu peržvalgą lietuvių tautos gyveni- vo, Lizdeikos. Mat, p. daktaras, sokius niekšus: “nerupi pažiūrėti
kazokai, kaipo socijali- tam nuo galvos nė plaukas nenu
se, punktuališkai išmokėdamas namuose pono Danilevičiaus? — mo nuo seniausių amžių (3000 prigulėdamas prie C. R. š. Komi į žmogaus supratimą reikalo, ypa
aučiką gazdina kančiais kris, jas saugoja pojicija.
metų prieš Christaus gimimą)
palukenas už tėvų žemę, gyven tarė įėjęs._______ ■.— Padėk joms Dieve!
teto, norėjo revoliucijai suaukau čiai į jo dorišką gyvenimą, gana
olais. Nieko negalima
damas kaip daleido likusi alga,
Istorijai
— Teip, — atsistojęs nuo sta iki paskutinių dienų.
tus pinigus išdalyti visoms parti to, kad jis sakos esąs socijalistas
Toks tai dabartinis val— Valdžia ir rinkimų įstaty
sumanė Žitkus naują dalyką:— lo, atsakė Danilevičius, — mano pašvęstoji dalis tos knygelės ma joms, partijėlėms ir kuopelėms, ar socijaldemokratas“.
Iš kur
dėjimas.
i
mus parkeitė, kad tik į durną pa
pasiskolinti reikalingus pinigus namuose. Su kokiu reikalu ta ne šiuom kartu mažai teapeina. kurios tik buvo žinomos Lietu Tamsta tą žinią ištraukei? Kad S.
kliūtų tų partijų žmonės.
nuo Danilevičiaus, nes turint sa mista prie manęs, ar galiu už Todėl į “amžių gludumus“, kuo voje
L. S. D. P.
(“Balsie- D. paliudyjimo apie dorą pasielgi
— Saugok Dieve!
met musų “protėviai gyveno Ma čiams“), L. S. D. P. (“Draugie mą neklausia klebono, arba apie
vo ūkę, lengviau išmokėti negu klausti?
— Prisidėk ir tamista prie tų
žojoj Azijoj“, aš nesigilinsiu; čiams“), demokratams ir kerštin- “ištikimybę“ policijos, tas tiesa.
dirbant ir dirbant tik už paluke— Netikėtai, visai netikėtai,—partijų, geriausiai prie tikrųjų
praleisiu ir pasakojimus apie
nas. Nutarta ir padaryta! Paė
atsakė svečias ir ištiesė ranką “Didžiosios Lietu voW Kunigaik čių pulkeliams, o Lizdeika už Bet kad jie visai neatkreiptų atyrusų sąjungos.
męs pasiliuosavimą nuo tarnys
protestavo, sakydamas, jog revo dos į dorą ir susipratimą žmogaus,
Danilevičiui.
— Oi, oi, ui, aš bijau, bijau!
štystės“ laikus, o imsiu tiesiok už liucijos aukos priklauso vien re- priimdami jį savo partijon, tai
tės ant dviejų sąvaičių, nuvažia
Bet šis su nepasitikėjimų at revoliucijos laiko, kuriam ir au
J— E, be reikalo meldžiamasis
vo pas Danilevičių, o kad jis Žit
voliucijoniškai partijai, t. y. L. yra grynas melas. Tikrai atspėt
sitraukė
atgal ir sudėjęs rankas
šūkauji.
kui neatsakys, kaipo senam drau užpakalyj, priduodamas savo vei torius pašvenčia daugiausia aty- S. D. P. Tokiu budu Lizdeika, naujo sąnario vertę, žinoma, nevi— Aš esu ramus gyventojas.
dos.
gui, paskolos, abejonės nebuvo.
girdi, pasirodęs nedėkingu “sa suomet pasiseka; gali žmogus iš
dui nusistebėjimą, tarė:
— Buk sau -Tarnus, tas labai
Pastebėsiu tiktai, jog p. Šliu vo palaikytojams ir geradariams” rodyt geras, o būti tikras ištvirkė
Gale gatvės N. stovėjo, gal būt
pagirtina, bet į durną ar rinksi?
— Pavelykit.... Su kuom tu pas — didis mylėtojas tų praei— laisvamaniams, kurie remdavo lis. Klaidos visur pasitaiko. Į
ir
dabar tebestovi, ilgas, su nu
| — Nežinau, kaip valdžia pariu laimę kalbėti?...,
tės gadynių. Iš dalies, turbut, pa "Darbininkų Balsą“. Nedėkingu kiekvieną partiją patenka negei
kritusiais šmotais tinko dviejų
I lieps.
— Argi jau savo geriausio pratęs pradėti kiekvieną darbą
mas tame, kad L. S. D. P. atsto stinos ypatos, net išdavikai, pro
lubų namas. Visi langai apati draugo, Žitkaus, nepažįsti t
Teip gieda ramus abivatelis.
nuo Adomo ir Jievos, o gal da vas išdryso pasipriešyt viešpa vokatoriai. Nuo klaidų neapsiVisokios rūšies socijalistai ir nių lubų aplieti skaisčia šviesa,
(Tuliaus bus).
.
labiaus ne aiškiai išreikštas, bet čiui šliupui! Baisus “griekas”! saugoja nė klioštoriai, seminarijos
vaikščioja, nosis pakabinę, nebe per juos veržėsi laukan skambė
matomas tikslas — kreipia jo Tiktai aš jo ir dabar neatrandu. ar kitos įstaigos, kurios ant pir
sikarščiuoja, gavę gerą pirtį nuo jimas indų, kalbos, toastai. Pas
akis atgal, neužganėdintas dabar Mano nuomonė, d-gas Lizdeika mos vietos stato tam tikrą doros
Danilevičių buvo svečiai. Ilgas
valdžios!
tim; tai įieško susiraminimo pra pasielgė dorai ir teisingai, šelpi reikalavimą nuo savo naujų pase
stalas, apšviestas trims, po še
Tylu....
Į
eityje; jisai idealizuoja acncAę. mas revoliucijos yra didelės svar kėjų ir bando juos per ilgus metus
šias žvakes, kandeliabrais, buvo
Niekas nesirieja, nesirieja..
iškelia ją į neišpasakytą augšty- bos visuomeniškas reikalas; aukų pirmiaus, negu pašventinimą su
bę, tartum norėdamas - pasakyt: skirstymas priklauso ne nuo “dė teikia. Pas S. D. tokių baudymų
Ak, tiesa, neseniai vokiečiai ko- apstatytas buteliais, užkandžiais,
saldumynais.
Susėdę
apie
stalą
“štai kur musų idealas“. Tai kingumų
Pilionistai išlojojo savo tėvą —
arba kiokių ypatiškų nedaro ir visgi apsirikimų ne tiek
be
pertrūkio
kalbėjo
ir
ant
visų
pirmutinis apsireiškimas jo nuo simpatijų. Beveik visus pinigus daug yra, bent jų nedaug matosi.
ruškevičių.
Piruškevičius žinai
monių pakraipos — jo atzagarci- suaukavo Amerikos lietuviai dar- Ką p. šliupas švokščia, buk visi
kas toks, jis iš žydų mėsos dirba veidų galėjai, tėmyti kokį - ten
Kaip gyvūnų karalystėje trau
liuosą, šventadienį tipą. Vienas
gerus kotlietus ir bifštekus.
viškumo.
bmikai, tai ir duot juos reikėjo tie “cicilikai”, kurie vaikščioja po
iš
jų.
ištempęs
ant kiasi nuolatinė savitarpinė kova,
Skruzdė.
charekterizavime.
Revoliucijos
Piruškevičius žadėjo apie vo
tiktai darbininkiškai partijai, o ne kaimus “kaip buliai riaumodami”,
pilvo suteptą kamzolę, atkišęs teip yra ir augmenų karalystėje
aš demokratams, arba
kritikoje
(vairių
partijų
etv.
kiečius rupinties, kaip apie savo
nepartvviš- yra S, D. P. sąnariai, tai vėl be
plačias lupas ir be pailsiu dėda nuolatinė kova. Tiesa, męs ne
rieužtemijau pas p. Šliupą nieko kiems kerštinčių pulkeliams. S. IX mažiausio pamato ir be jokių davaikus, kad tik jie už jį paduotų
mas terp jų naujus ir naujus kąs* matome tos kovos teip aiškiai,
teip išsiduodančio, originališko, turėjo tiesą visas aukas reikalaut rodymų. Jisai atkartoja tiktai tas
balsus.
1
nius kaviaro, skumbrijos ir Rc- kaip gyvulių karalystėje; nema
kas duotų jo raštui didesnę ver sau. Jeigu biznieriai, ar kokie blevyzgas, kurias paleido į svie
Vokiečiai iš pradžios buvo su
velio kilkių, tokiu pat apetitu tome, kaip augmenys vienas kitą tę, negu paprasti tos rųšiea ra
žmonės su tuom nesutiko, tai ga tą pralotas Antanavičius savo ži
tikę. bet paskui ėmė tarp savęs
pildamas stiklas po stiklo konja sudrąsko, išveja, bet tiktai todėl štai. Ir jeigu irm^i už plunk
lėjo savo sudėtuosius pinigus pa nomuoju aplinkraščiu ir kiti Lie
šnibždėtis, tarties ir sušuko:
ko, labiausiai už visus gyrė va nematome, kad augmenų gyve snos, kad jį svarstyt, tai ir ne siųsti savo bičiuoliams. Tai nė tuvos “dvasiškiejie tėveliai“. Bet
čio laiškai iš Rusijos.
— Šalin Piruškevičių, mums
karienę ir teip savo pasakojimu nimo būdas yra kitoniškas. Vie autoriaus žinomas vardas manę vaidų nebūtų kilę. Bet p. šliupas jie žinomi juodašimčiai ir ginčyto
apgaviko nereikia!
16.
užinteresavo svečius, kad tik nok, prisižiūrėję arčiau augmenų prie to verčia. Man rupi tiktai sumanė dėl tos priežasties, kad ties su jais neapsimoka. Bet ko
Piruškevičius puolė prie vokie apie tą ir buvo kalbama.
gyvenimui, pažinę geriau gamtą,
Busią Felicija!
atitaisyt klaidas, prasiplatinusias, aukose buvo dalelė nedarbininki kiam tikslui Tamsta kartoji tų
čių, pažadėjo jiems duoti degti
pamatysime,
kad
ir
augmenys
nu Rusijoj, net girdėti, kaip
— Tai yra vakarienė! — kuni
kurias p. Šliupas atkartoja per škų centų, paglemžti jas visas ir nepraustaburnių pliovones ? Liaunės visą bačką, kad nuo jo neveda
kovą
už
bu
v
j,
lygiai
teip
iė pralekia, miestsargis. temp sikratytų, o vokiečiai šaukia ir gaikštiška!. ...
dėm visame savo rašte. Nieko savaip jas dalyt; darbininkų pini rų iš jų nepaverši. Jie bent ori
jau
kaip
ir
gyvūnai.
Mat
žemė
ias Į cirkulą pakarčaką, v r
tame stebėtino. JHąru tam tikra gais norėjo sušelpti jų priešus de ginališkai išgalvojo savo “dvasi
— Kas per gėrimas, — prita
šaukia.
nėra pakaktinai didelė, kad galė
i jį kumščiais, kaip jo didybė
žmonijos, įtikėjusi kokiems mokratus.... \ ėliaus teip ir pa škus” plūdimus, o Tamsta vaišini
dalis
rė jam kiti.
— Šalin skerdiką, šalin!!
tų išmaityti visus. Žeųiė negali
^Httlęs taurę, ^eria už kaprietarams,
tai visuomet at- darė, davęs demokratams 450.50 visuomenę “atšildytais barščiais!“
teip
mylėti
nors
— Retas moka
išmaityti net visų tų augmenų, siranda mokytas žmogus, kurisai dol.» o sdcijaklemokratams tiktai
Pažiūrėsime, kaip toliau eis
Dabar klausimas apie “cicili- •
narsumą. kaip tuomet »š
brangiausias
svečius, kaip musų
kurie atsiranda kas pavasaris;
rinkimai, o dabar girdėtis, kaip
kus
“ jau neteko savo aštrumo,
fegsmo pleškina armatos.
juos
suformoluoja
ir
išdėsto,
kai

Danilevičius.
378 50 dol.
dalis gyvybės, dalis augmenų tu po savo ypatiškus. persitikrini
musė pralekia, girdėti kaip caro
kurį
buvo išsyk įgijęs. Iš lengvos
jlu Rusijoj, o rinkimai į du
Toks pasielgimas neteisingas;
Danilevičiui tas viskas buvo ri pražūti, turi mirti, kad ant kapų
gerklėj monopolka kliuksi..
kunigų
rankos buvo prasiplatinę
lk prasideda Ar tas buvo
labai malonu girdėti, bet kartas mirusiųjų galėtų vystytiesi kiti. mus. Tą tiktai ir padarė p. Šliu bet jisai ir neišmintingas. Šelpt
Tavo grafas Kuku
paskalai,
buk tie “cicilikai“ tai vispas.
galima tiktai vieną pusę, ne
Mlkimų į pirmąją ir antrąnuo karto nenoroms raudonavo,
Didžiausia kova: traukiasi tose
tiek
ką
socijaldemokratai. Bet
Hhą? Tuomet visi, kaip
Autorius kritikuoja, vieną žy abi priešingas viena kitai. Jai su
suprasdamas iš dalies, kad giria giriose, kuriose auga spygliniai
Hm apsiėdę, šaukė, rėkė,
mų
apsireiškimą
dabartiniame stiprinsime Lietuvos buržuaziją ir gyvenimas vėjais išsklaidė tas
visi susitariu — priversti nema
ir lapuoti medžiai. Kur tik susi Lietuvos judėjime — socijalizmą proletarijatą sykiu, tai tiktai pa tuščias šnekas. Socijaldemokratai,
toma ir nežinoma jam spėka. tinka lapuočiai su spygluočiais,
ir socijalistus.
Paties socijaliz- aštrinsime jų kovą, bet nelaimės kovodami su “cicilikais“ žodžiu ir
‘ buvo tikra Babilionija!
Būdamas neperveikiamu, mėgino
ten gema tuojaus kova už būvį,
mo mokslą jisai beveik nė nepa iš to nė vieni, nė kiti. Tos pa- net ginklu, privertė juos nurimti ir
ĮĮĮt sutinki obivatelį ir klaumesti kaltę ant virėjo, bet ir tas
štai, Lietuvoj, kiek bepamatysi- liečia; bet daugiausia aprašinėja, prasciausios teisybės p. šliupas ne parodė žmonėms, jog valkatos ne
nuo gyrimų jo nepaliuosavo.
me aržuolų. po kurių šakomis se
turi nieko bendro su revoliucijoParašė Br. Vargšas.
Na, kaip tai, na, žinai, su
— O ne! — Sušuko visi vienu novėje jaunimas linksminosi? Ar to mokslo pasekėjus ir jų darbus, nuvokia.
nieriais,
kurių vardą savinasi. šią
Revoliucijos Šelpimo Komitetas
^fenais į durną?
balsu, — kas virėjas — automa žuolai, kurie pirma buvo galiū ir tai vis iš blogosios pusės. Ge
dien
žmonės
Lietuvoje gerai žino,
Nuo pat jženginės kliasos drau
J "Nieko nežinau, — kaltai attas.... tai vis jūsų protas visur. nais Lietuvos giriose ir visoj ry ro pas socijalistus jisai nedaug jokiu budu negalėjo pats skirstyti kas “cicilikai”, o kas “tikriejie so
gavo Danilevičius su Žitkų neabivatelis.
Po trijų valandų valgio, užsi tinėj Europoj, išnyko, liko jų randa; pagiria juos tiktai už ra (išpradžių aukautojai ne skirda cijalistai“.
Ir laikraščiai, kurie
dėlto, kad vienas buvo sūnūs tur
štiškus darbus, kurie yra gerai vo pats, tik vėliau tai pradėjo da— Kaip nežinai, juk rinksi?
rūkė
svečiai
popierosus,
o
kas
tu

tankiai
stveriasi
kunigų skverno,
tiktai
kaipi
liekanos,
o
jų
vietą
tingos šeimynos, antras vargin
suredaguojami, tinka agitacijai;! ryti. Red.) aukas, tą daro pats
— Nežinau.
rėjo,
ir
cigarą,
atsistojo
nuo
sta

kaip
“
Vilniaus
Žinios
“ ir “Lietu
užėmė pušys, eglės.
gos,. bet lyg butų juos likimas
“išgarbina“
draugiečius”
(bu• aukautojai; komiteto darbas —
lo.
Vieni
nuėjo
lošti
kazyromis,
Nežinau ir nežinau.... i’
vos
Ūkininkas
“
,
jau
nebeišdrįsta
Nuo Ardennų kairių (Prancū vusiąją s.-d. frakciją) už pasek priduoti aukas į paskirtą vietą —
sustumęs ir rodės, kad niekada
Kaip aš galiu žinoti? Iš- nieks negalės jų perskirti. Žit kiti, susėdę, su iškaitusiais vei zijoj) per Uralo kairius riet iki mingą streikų kėlimą; na, ir man1 ir tiek. Kitaip darydamas, jisai “cicilikų“ šunybes versti ant S. D.
augščtaus paliepta nieko nežino- kus kiekvieną lekciją paantrinda dais, su nepaprasta gracija leis Sibirijai tęsiasi pušų J karalystė. tenka vienas-kitas prielankus žo- turėjo, kad ne vienus tai kitus su- galvos.
Visgi neprošalį bus truputį pa
vo Danilevičiui, o šis dalinosi dami iš burnos juostas durnų, di Pušų užviešpatautose4 girtose iš dis.... TaČiaus pačiais savo pa- kiršyt. Dėl tos priežasties jisai ir
L
Rinkiko teisę turi?
su juom saldumynais, paišeliais, skutavo apie politiką, treti, vaik sitenka dar šeip-teip beribi ir gyrimais jisai tartum nori da di- žuvo. Pasekmės vaidų tarp soci- aiškinus, kaip atsirado “cicilikai”
I — Turiu.
juodilų, o įkartais net ir ska ščiodami pasieniais, apžiūrinėjo kadugiai. Kitose, vienok, vietose dėsnį šešelį numest ant visų ki- jalistų ir R. š. K., žinoma, nege ir kas jie tokie. Pradžioj vasaros
s — Vadinas rinksi.
tiku. Danilevičiui lengva buvo paveikslėlius, teptus ranka Dani užtinka pušys teipgi galingą prie tų socijalistų. Teip daro visi so- ros, ba sutrukdė aukų plaukimą. 1905 metų L. S. D. P. Suvalkų or
| •- Nežinau, kaip palieps val- gauti rublj, kitą, bet Žitkui vis levičiaus, kuriuose gana mažai šą, bukus; šitie medžiai išrreja iš cijalistų priešai, jausdami neturįi Bet už tai jokiu budu negalima ganizacija, nepasikakindama agita
. džia: palieps rinkti — rinksiu, kas buvo nupirkta ir skatiko prie buvo artizmo.
Vaidų di- cija slaptose kuopose, nutarė eiti
savo tarpo net ir berfens. - Tėmi- užtektinai * tvirtų užmėtinėjimų. kaltint socijalistus.
Hfieps Berinkti — nerinksiu; ži- savęs niekad neturėjo. Teip jie,
— Tik žiūrėkit, kaip puikiai jimai ir tirinėjimai parodė, kad Vokietijos biurokratai, niekindamii džiausiąs kaltininkas pats knyge į minias žmonių ir kur tiktai ga
Wi tamista pats kokie dabar lai- sutikdami, ėjo iš kliasos j klia- nupiešta, — kalbėjo storulis. — giriose nuolatai mainosi augme vokiečius socijalistus, giria pran lės autorius. Tik bereikalo da lima, viešai skelbti revoliucijos žo
žengi ir manai, ar tavo ei- są augštyn, bet daėjus iki šeštai, štai vanduo, rodos ir juda, vėjo nų viešpatystė; mainosi, teip sa cūzus ; Rusijos buržuazija tan jisai veidmainiauja, apgailestauda dį. Parankiausia vieta tam tik
tinka g aidžiai, dairais į vi- Žitkus turėjo mesti mokslą, nes pučiamas, teip rodos.... tik.... kant, dynastija augmenų. Aug kiai pataria rusams soči j ai demo mas aukų sumažėjimą. Lieja aša slui — bažnytkiemiai, kur švento
Pįl puses ir lauki, kuomet miest- tėvai mokėjo iš paskutinos visą eik ir plukdykis. Puikus dar menys, arba medžiai, kurie buvo kratams imti pavyzdį iš “kultū ras vilkas, ėriuką sudraskęs.
mis dienomis susirenka daugybė
užsiklojęs, duos į sprandą. laiką už sūnų, pritruko pinigų bas.... O dangus! Teip ir gy valdovais pereitame šitmetyje, riškų“ ir “išmintingų“ vokiečiųI
S. D., girdi, neduoda atskaitų žmonių; kariumenės 'tenai daž
vybė
kvėpuoja.
...
Toliau,
rodos,
*- Na, o prie kokios partijos ir toliau lavinti jo negalėjo. Iš
pražuvo, sunyko, o jų vietą už s.-d. . Teip ir p. šliupas, girdėjau1 apie aukų suvartojimą. Tai pažiū niausiai nėra; policija menka. Na,
?;«Vhkas priguli?
tai
ir
pakils
pilnas,
pilnas
mėnu

ėmė kiti; vienok ir dabar valdan- Waterburyje, perkūnais svaidyda rėk, p. šliupe, šių metų “Kovą”, ir pradėjo S. D. taisyt tose vieto
stojus Žitkui ir persiskyrus su
S
Partijos, partijos? — išple- Danilevičium,
tiejie augmenys turės po kokiam mas į Lietuvos Socijaldemokratųį ten atrasi atskaitas už pemykš- se prakalbas ir demonstracijas.
paskutiniamjam lis.
akis abivatelis.
Vieni pranašavo autoriui gar laikui atsisakyti valdžios, ir tu Partiją, pagyrė Vokietijos ir Bel• čius metus ir už šių metų pirmą- Kalbėtojas atvykdavo iš kitur,
vis sukesniu, vis neapkenčiameskad žmonės jo nepažintų; tan
Teip, partijos *
niu darėsi mokslas, nes jau ne- bę, kiti augštą urėdą, treti Tai- rės ją pavesti kitiems, turės pa gijos socijalistus. Knygelėje tąį jį pusmetį. Ne teip tankiai at■Sk Saugok Dieve, aš, aš prie buvo jo draugo visados mokau-1 mę ir ilgą gyvenimą.... Kiti vesti kitai augmenų veislei. Teip, patį daro su atskiroms ypatoms> skaitos pasirodo, kaip daugelis kiausia, kiek mokėdami, da už|M^jų nepriguliu, aš toliau nuo čio įkvėpti norą išmokti lekciją, I vadino savę meškomis, bepro- paveizdan, kalba tėmytojai K-‘ir grupomis* paniekinimui parti-1geistą. Bet ar tai visuomet gali- sigrimiruodavo ir persirengdavo.

I

Kova augmenų
karalystėje.

s Feljetonas

Draugas..

fciBTgyą
Per tas demonstracijas liaudis
. pirmu kartu išgirdo viešas kal
bas, nupeikiančias caro valdžią ir
raginančias į kovą su ja; pirmu
kartu pamatė raudonas darbinin
kų vėliavas. Demonstracijos ne
užilgo atsikartojo ir Kauno gub.
Jos padarė neišpasakytai didelį
įspūdį ant žmonių: sujudino, su
kurstė, pasėjo miniose naujas
idėjas.... žmonės su džiaugsmu
klausydavos agitatorių, tankiai
pritardami jiems laike kalbos; go
džiai skaitė čia jau dalinamas prokliamacijas, brošiūrėles ir laikraš
čius. Išgirdę, kad bus kokioje
nors vietoje “socijalistų pamok
slai, būriai pėkščių ir važiuotų
traukdavo tenai". Teip tat liaudis
pasipažino su S. D., arba, kaip
juos savotiškai vadino, “cicilikais ’.
Prakalbos įėjo į madą; nė vienas
beveik susirinkimėlis neapsieidavo
be Jų — atlaidai, vestuvės, laido
tuvės, vakaruškos ir tt. Kalbėjo
jau ir šiaip jauni vyrukai,
kurie nusiklausė šį-tą nuo agita
torių; kalbėjo kas tiktai turėjo
drąsą ir šiokią tokią dovaną žodžio.
(Toliaus bus}.

NAUJI RASTAI
Revoliucija. Jos prasmė, prie
žastys ir pamatas. Parašė J.
Baltrušaitis. Išleista “Tėvynės
Mylėtojų Draugystės”, nr. 15.
Plymouth, Pa.. 1907 m. 44 pusi.

Autorius aiškina čia, kas tai yra revoliucija, evoliucija progre
sas ir reformos, Peržiūri revoliuciją iš gamtiškos ir tikėjimiškos pusės, sulygina su tokiais
gamtoj apsireiškimais kaip: pu
vimas, degimas. Draugijoj mat
būva tie pats apsireiškimai, koki
būva ir gamtoj. Toliau aiškina,
kas tai yra teroras ir karas. Vis
kas čia aiškinama prieinamo),
gražioj kalboj. Knygutė ta nau
dinga, pamokinanti ir verta per
skaitymo.

į

H. Sienkevič. Apsireiškimų
’ komedija. Atsitikimas iš Ameri
koniško gyvenimo. Išguldė Lap
šiauš Vaikas. Antra laida. Chicago, III. 1907 m. 32 pusk
Veikalas tas vienas iš pradinių
garsaus lenkiško • raštininko.
Lietuviško vertimo antroji laida
atmušta be jokių pataisymų, niekuom nesiskiria nuo pirmosios.

IŠTVIRKĖLIS
PARAŠE JONAS VISKOŠKA.

Kodėl?...., Įsimylėjau |
Ji buvo man graži, kita
Ji buvo daug kiltesnėh|ž
Kokią surasti trokštame

dievaitę:
lžb|i....
irjrgaitę, •
tikrai.

Ne, ne! Pati gamta tvarkos nežino!
Ji davė man jausmus tokius gošlius!
Pati būtybė savęs nesužino,
Visata gimdo mulkius ir kvailius!

Ji apsiėjimą aniuolo turėjo, ‘
Veiksmuose visad buyja atsarge.
Sutikom dailei, ji mane mylėjo, Poron suėjom linksmintis drauge.

Pasiutę
Uždaro
dienok
Ramiai

lę kas tas svietas, būvis? kam jo reikia?,
Tikrai pažiūrint, jis — vieni niekai!
Kokią, išties, jis naudą kam suteikia?....
Užgimęs, nors protingas, stips paikai!

Bet štai, Jinai, kiek laiko pragyvenus,
Mane apleido ir išėjo sau. i
Kodėl?.... Todėl, kad buvo nenusenus!
Todėl, kad jai perlėtas aš^puvau.

Jie teip kankina, kaip vilkai avelę:
Silpniems veltui kentėti reik niekus
Bet aš už juos turiu didesnę galę Turiu nepaisymo didžius viekus!

Esmių nedoras gyvulys, teip sakant:
Esmių žaltys, kuomet kiti dori....
Tą pats jaučiu gošlumas tekant —
Terp gero ir manęs niekai stori....

Ji buvo teip jauna, puiki, patogi,
Jog buvo jai meilių pilni kampai:
Meilių, smagių, goslių ir nebeto gi,
Tokių, ką dorai buvo jau kapai....

Iškentęs daugel vylių ir niekybių, —
Mane nėra teip lengva apgalėti
Gali man krauti, kiek turi sunkybių,
(stengsiu aš prieš jas ramiai stovėt.

Vienok gi, kas yr geras, reiktų klausti:
Nė vienas šito neišriš tikrai!
Gali sau protu augštu apsiblausti,
O bet gi neišrodysi gerai!

Kodėl aš jai dariau gerai, širdingai.
Už tai, kad ji darytų man blogai?
Kodėl aš visada elgiaus teisingai,
Kuomet man teko vyliai ir niekai?

Apspangę! nori mane numaryti!
Nežino, jog mirimas tik niekai!
Mirimas gal tik naudą padaryti!Bijot jo gali tik maži vaikai!

Tai pirmas paikšas, kokis vargą kenčia
Jieškodamas neesančios doros!
Paikesnis tas, kurs gerui pasišvenčia,
Belaužydams įstatymus gamtos!

Aš jai buvau peršaltas, ji pasakė....
Peršaltas! man reikėjo būt gošliu!
Peršaltas, nes širdis man meile plakė.
Tokia, ką verčia būt giliai tyliu....

Žmogus didžiuojasi kilta esybe....
Jis mano esąs kuom tai nemažu:
Aš, bet, jaučiu, žmogaus tikra gyvybe,
Stovįs prie gyvulio arti-gražu!

O, apgavyste! kam gimiau teip aklas!
Kodėl teip puikus žmonės paviršium,
Kuomet purvų yr pilnas pilvas, kaklas?
Kuomet niekai yr visko perviršium?

Nelaimė tam, kurs laužo tiesą gyvulystės —
Jis žus! paliks bejausline masa!
Sunku tokiam, kurs skaito prie niekystės
Dalykus duodamus gamtos tiesa !

Kodėl gimiau be tikro atjautimo.
Jog sviete vien gyvena gyvuliai?
Turėdama tokj jausmą pažinimo.
Nebūčiau juk sulūžęs feip giliai.

Gamta man davė tą, kas jai patiko,
Tą aš turiu, ir tas nėra nieku.
Gamta žuvimą man. dorai, paliko,
Iš jos malonėsi užgimiau vaiku....

Ir kas dabar gyvybėj mano liko?
Klejoju lyg beprotis po laukus;
Pražuvo meilė ir dvasia nupliko.
Nepaisau nieko, kas yra, ar bus....

Jei męs, tyčioms, sutversime vežimą,
Ir trauksim jį atgal, spėka,
Bet traukt pirmyn jam duosim paliepimą,
Kam čia išpuls tad blogo nedčka?

Kvaila gyvybė, neverta bojimo!
Ir kas iš to, jei kas galvodams mirs?
Jei kas per amžj dirbs be sustojimo?
Jei buvyj darbo jungą tik patirs?

-J
Jei a
Dievas

tvėrė mane jo išveizda,
O mano gyvastis nėra gera,
Jei pats esmių kitiems biauria paveizda,
Kokiu, sakykit. Dievas tad yra?

Kvaila pasaulė! jos visai nenoriu!
Aš jos kaip priešio savo nemyliu....
Ji daro vieną niekšu, nepadoriu,
O kitą, dorą rodančiu gyliu....

Jei Dievas bei gamta nėra niekingais,
Tai jų sunai-gyvunai yr dorais!
Jei Dievas bei gamta yra teisingais.
Tai jų sunai-gyvunai yr gerais!

Lyčių'traukimas, meilė! koks kiltumas!
Bet, vargše, ją ištirti pabandyk....
Ištirk, koks meilės gryzo yr puikumas!
Kokis porų buvimas, išmėgyk....

Bet. rodos, tas yra gryna tuštybė?
Dievu yra gamta tuščia, akla:
Toj pusėj yr dora, kilta, teisybė.
Kurioj yr turtai, kumščių ištckla!

Bet viską tą, žmogelį, išmėginęs,
Nelik tokiu nieku, kaip aš likau....
Verčiaū jau laimės niekad nepažinęs.
Numirk ramus, teisingai tau sakau.

Gali, žmogau, būt doras, jei tau tinka.
Gali sau būti geras, jei gali!
Man joki doriškumai nepatinka.
Jie vien vaikučiams žaidykla daili'

Tu žiūrai, augštamisli, į merginą,
Kaip, štai, į kokį aniuolą augštai....
O ji pamyli, mat, tave vaikiną.
Pamyli greit, tikrai, jausliai, minkštai....

gera, tu jai; abu laimingi....
kas laukia, nemanyk visai!
šie metai gal bus melagingi,
gal pūstels vėjas šaltasai.

Aš smaugsiu kožnĮ, kurs man kenks sunkumais!
Kitaip gyventi sviete negaliu!
Apie rūkymą. Keli žodžiai no Verčiau baisiausiais džiaugtiesi žiaurumais,
rintiems suprasti teisybę. Vertė Ne kaip daleistis piaut avies peiliu?
P. B. Chicago, III.. 1907 m. 23
pusi.
Žiauri geidimai! teip, yra jie baisus!
Jie yr toki kaip mus gera gamta!
čia aprašytas vodingumas ru- Gamtoj visi gyvūnai ramus, taisys
kymo. r Ar aprašymas sulaikys Juk būva piaunam£ tiesa šventa!
nors vieną rūkorių nuo rūkymo,
galima abejoti. Kaip aprašymai Buk doras, jei gali! aš juom nebusiu:
vodingumo degtinės nesulaiko ją Aš šventas būt nepaisau už niekus!
mėgstančių nuo gėrimo, kaip bai Aš gyvuliu gimiau ir juom supusiu, —
sus aprašymai “pragaro baisybių” Tu buk doru, jei teip esi taikus!
nesulaiko žmonių nuo blo
go, turbut ir šita lietuviškoj kal Gyvūnai yr toki, kaip aš, su kunu.
boj išleista knygutė apie blogas Jie yr iš tos pačios kvailos maitos:
pasekmes rūkymo nesumažys Žmogus, kurs šiądien gyvulystėj b u nu,
rūkorių skaitliaus.
Esmių, kaip gyviai mano paraitos.

Ji tau
Rytoj
Rytoj
Rytoj

Tikrai, tas niekai, kas nepaiso brolių,
KIAULĖS RUPI LABIAU NE Jo brolių negabių, žemų vardais,
GU PARAPIJONAI.
Kas turi protą, kartais, dviejų colių.
Nepamenu tikrai, “Žvaigždę” Bet statos žemesnių didžiais vadais.
ar “Lietuvą” beskaitydamas, at
radau, jog Dobrovalės valsčiuj, Aš nors pagedęs, kaip tokius vadina,
‘Lekėčiai, į savo seną koplyčią Vienok tesėčiau keturkoju būt:
gavo kun., Justiną Staugaitį, ir Mane toki jausmai nežemindina j
kad paminėta koplyčia tapo pa Tesėčiau bandoj galviju pražūt.
kelta į parapijinę bažnyčią. Ro
dosi “Žvaigždė” rašė, jog minė Žmogau, kaip tau tas rodos? beprotystė?
tas kun. J. S., jau sutvėręs “Ži Tačiaus aš trokščiau gyvulio geismų,
burėlio” draugystės kuopelę ir į- Nes jie yra dori, ne begėdystė,
rengė knygynėlį. Tos aplinkinės Nes jie neturi teip gošlių jausmų.....
gerai man žinomas.
Žinodams, jog geri bet netur
tingi Lekėčių žmonės, rašiau ku Norėčiau, oi norėčiau, dar nors kartą,
nigui J. S. laišką ir jau kelios Ramybę jausti, kaip mažiuks jaučiau....
sanvaitės siunčiu visus Amerikos Vienok jaunystę, lygiai žodį tartą,
lietuviškus laikraščius. -Laiške Tiktai girdėjau.... ar sapne mačiau....
minėjau, jog jeigu priims, tai
nuolatos prisiuntinėsiu netik A- Svajojau augštus daiktus, kuogražiausius,
merikos laikraščius, bet ir išei Jieškbjau medės, meilės kaip šviesa;
nančius Lietuvoje, visus prenu Nešiojau prote deimantus brangiausius,
meruosiu
“Lekėčių
Žiburie- Kvepėjo vien didybė ir tiesa....
čįams”, o podraug už šimtą ru
blių prisiusiu knygų į tą kny Bet viskas žuvo, žuvo kaip nebuvę...«
gynėlį, žinoma, ne tikėjimiškų Kodėl? Ar klausi dar kodėl? kodėl?...
polemikų, tik ūkiškų ir grynai Et, kam čia judyt, kas seniai pražuvę!
moksliškų.
Atsakymui įdėjau Pražuvo, nes pražuvo! kad — todėl 1
maskolišką markę kunigui; tikė
damas, kad mano pasiūlymas Pasaulėj nieko gero neregėjau,
bus primtas, tuojaus iš “Lietu Daug kartų skaudžiai nuskriaustas buvau,
vos” rėdystės parsitraukiau už Daug blogo dėl gerumo iškentėjau,

Jei nori, drauge, paragaut sunkumų.
Imk mislyt, paisyt visko, ką matai;
Bet jeigu nori vien šventų lengvumų
Nuduok, jog ką girdi — neąupratai.

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

Vienok gamtoj esmių geru gyvunu:
Ji lygiai mane myli, kaip kitus,
Nfcs juk kitiems aš lygus kunu —
Visata myli lygiai juk visus....

Ir štai, visai varguose pražuvau 1
i

'i v .= r. -

;

Laimingas tas. kuris neatsiduoda,
Kuris be meilės elgiasi kaip reik.
Kurs niekad laimę jausti nesiduoda.
Kuriam klejonių, teip tuščių, nereik.
Nors jam nėr žinomi didi augštumai,
Nors jis yr spangas, tikras gyvulys,
Bet jam yra lengvi visi niekumai.
Jį niekad neįgils .švelnus gylys.

Laimingas toks ištvirkęs nejauslumas,
Kurs gal sakyti moterei ramiai:
“Jei tau netinka ynano draugiškumas,
Sugryžk pas tuos, ką meilintis ėmei!”

Pašvęsk save gerovei ir teisybei:
Atmyk, jog Miekas tau neatmokt--.
Pavesk save nepaisymo niekybei,
Žinok, jog jie lengvumais užmokės
Tave už gerą girs kada
Suprask, kaip tai smagu
Kiek tu, pastipęs, Česnių
Tikrai, ar kas tiek daug

numirsi:
bus tau tada!
beištirsi,
sulauks kada?

Beje, atmyk, už gerą ko sulauksi:
Po mirties laukia juk tavęs dangus!
Žinok, už vargą kaip teAai nutrauksi,
Labai malonu tinginiauti buš!

Prastaugė viskas pro ausis, kaip vėjas....
Iš blogo gero nesulauksiu jau,
Jei bent, tą viską mano pranokėjas,
Papratęs kautis, išnauįoŠ geniau. i...

Aš jau pagedęs, buvyj jau numiręs:
Nelaimė mano, mano nenauda....
Tegul tasai, kurs dvasioj nesuiręs.
Tuos biaurumus išaiškina kada!

Aš jau savęs nestengiu suvaldyti,
Į tikrą palaidūną išvirtau t
Nenoriu nieko doriško manyti,
| Linksmybę tik biaurybėse matau.

žmonės! jie mane kankina,
į kalėjimus tamsius....
manęs, spangiai, neišmokina:
kenčiu jų išmistus baisius.

Guy de Maupassant

VAIDULYS

Per mane visą perėjo toks drebulys, ka9

kuone pargriuvau augštieninkas. Nieks negalį®
prasti, neatjautęs pats tos baisios besuomonfl
išgąsties! Protas aptemsta, širdis liaujasi pi*
visas kūnas suęležnėja kaip kempinė.Aš netikiu į šmėklas, tačiaBMTsišl^ .į
viau nelemtai baimei numirėlio,
daugiau per kelias minutas, negu
kusį gyvenimą nuo skausmo virigamtiško^
ties. Jei ji nebūtų prašnekus, tai gal
miręs! Bet ji prašnekėjo; prašnekėjo meiliai• ■
nu balsu, kuris sudilgino mano nervus. R
sakyti, kad aš atsikvošėjau ir atėjau į prot
Aš buvau‘teip išgąsdintas, kad vargiaj^J
ką bedarąs; tik tūlas vidurinis išdidumu
■
kareiviško instituto, privertė mane
valią užlaikyti gerbiamą išveizdą.
I
“Klausyk, tamista, galėtumei pada^;
didelę malonę,” tarė ji.
'
Norėjau atsiliepti, bet negalėjau nė
tarti. Tik neaiškus gergždimas išėjo ii
; gerklės.
v ; 5
Ji sakė toliau: “Ar padarysi? Tamist.
išgelbėti mane, išgydyti mane. Aš kenčiu h
Aš kenčiu, oi! kaip aš kenčiu!” ir jj į
atsisėdo į mano ramstinę krasę, vis žiur&li
manę.
. .
oarna ■
“Padarysi juk, tamista?” tarė ji.
Atsakiau “Teip", linktelėjau, kadlBri
buvau be žado.
6 5
Tąsyk ji atkišo man želviolukščio suka, u
murmėjo:
Ir M
"Sukukuok man plaukus, oi t sušukuok J
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plaukus, tas mane išgydis; jie reikia sušukai
žiūrėk i mano galvą - kaip aš kenčiu, o „uZl
teip peša!”
F
Josios plaukai palaidi, labai ilgi ir juodi. hJ
Prijojęs prie rūmo, išėmiau, iš kišeniaus lai
; šką, kurį turėjau sodininkui, ir nusistebėjau, pa nan rodėsi, driekėsi per užpakalį krasės ir sit3
1 matęs jį užpečėtytu. Buvau tiek suširdęs, jog ke
tinau jau gryžti atgal, neišpildęs savo prižadėjimo,
Kam aš paėmiau šukas, drebėdamas, ir M
bet apgalvojau, kad tuomi parodyčiau neprideran Į paėmiau į savo rankas ilgus, juodus plaukus l -J
tį jauslumą. Stovūs proto mano draugo lengvai į padarė mano odai baisų Šaltą jausmą, hį ]
galėjo priversti jį užpečėtyti konvertą nepastebė | gyvates čiupinėjant, negaliu pasakyti.
|
jus jam to.
Tas jausmas yra tekęs man pirštuose ir
Dvaras buvo apleistas, sakytum, per kokią dvi t zis drebu, atsiminęs.
1
Sušukavau seip-teip jai plaukus. ČiupinėiJ
dešimtį metų. Atkelti vartai puolė nuo bėgimų;
takai buvo užžėlę žole, o lysių gėlių nebegalima į nežinau pats kaip, tas ledines struogas plauki
buvo jau atskirti.
fSukau, mazgiau ir atmazgiau ir pyniau juos, j
Ant trukšmo, kurį padariau belsdamas gar .'.tsiduso, palenkė galvą, tarytum jau laiminJ
siai į langąvėrę, išėjo senis iš artimų durių ir ta pasakė, ‘Ačiū tamistai”, pagriebė šukas man)
rytum pastiro visas nuo nusistebėjimo, pamatę, rankų ir išbėgo pro duris, kurias mačiau atda^.
mane. Paėmęs laišką, jis skaitė jį kelius kartus
Likęs vienas, kelias minutas jaučiau baisų.®
vartė, pasižiurėjo augštyn ir žemyn, įsidėjo laišku smagumą, lyg kad iš miego pabudus slogu®
į kišenių ir ant galo tarė:
.•degus. Ant galo atsikvošėjau; pribėgau prie
“Gerai, "ko gi tamista nori ?"
go ir visu vieku išmušiau langavėres, įleisdatį |
Aš trumpai atsakiau:
kambarin srovę šviesos. Tuojaus šokau prie
“Turi žinoti tik ką perskaitęs savo pono įsa
rių, per kurias toji esybė išėjo. Durys buvo
kymus. Aš noriu įeiti ruman”.
.tarytos ir nepajudinamos!
Jis tarytum nusiminė.
Tąsyk pasiutiškas noras bėgti apėmė m
“Tai tamista nori įeiti į jos kambarį?"
^yg panika, kurią pažista kareiviai mūšiuose.
Aš pradėjau netekti kantrybės.
(griebiau visus tris pakelius laiškų iš atdaro s
“Žinoma; bet ar tai tavo reikalas?” •
čiaus ir niogiau iš kambario, strimagalve n*fį
Jis ėmė mikčioti, susimaišęs:
fau trepais žemyn, atsidūriau lauke, pats nejl
“Ne — tamista, — bet matote — jis nėra Aaip, pamatęs savo arklį už kelių žingsnių, 4 nebuvo atidaromas nuo — nuo — mirimo. Jei ta
balną ir nurukau šuoliais.
mista malonėsi palaukti penkias minutas, tai a»
Sustojau tik ties savo namais Rouene.
eisiu — pažiūrėti — ar —”.
užsidariau kambarin apgalvoti- Valandą laiko stl
Aš pertraukiau jį piktai:
jgiausi pertikrinti save, jog aš buvau auka halinį
“Žiūrėk ve, ką tu nori parodyti savo moniji- į nacijos. Buvau jau betikįs, jog viskas, ką mačij
mais? Tu labai gerai žinai, jog negali įeiti kam jyra matymu, suklydimu mano jausmų, kuoti
barin, jeigu čia yra raktas”.
priėjęs prie lango, iš netyčių dirstelėjau į krutil
Jis nesispyriavo daugiaus.
'Apie knypkius mano unuiformo buvo apsivynios,
[pluoštas juodų plaukų! Drebančiais pirštais!
“Taigi aš tamistai parodysiu kur.”
“Parodyk man trepus ir eik sav. Aš rasi, vieną nurankiojau juos ir numečiau žemėn. v®
pats kur”,
•
Paskui pašaukiau savo tvarkininką, jausdJ®
“Bet — tamista — ištikro — ”.
fnats negalėsiąs tą dieną nueiti pas savo dr|fl
šiuo kartu aš jį nutildžiau, gerai pastūmėjau teipgi norėdamas daugiau pagalvoti, ką jam
šalin ir įėjau naman.
kyti. Pasiunčiau jam laiškus, už kuriuos jis karų
Pirmiausiai perėjau per viryklą, paskui per jviui išdavė raštelį. Klausinėjo jis daugiausiai aa
du kambariu, užimtu tarno su savo pačia, Per manę ir, šgirdęs, jog esu nesveikas—buvau šaulį
didelę salę aš priėjau trepus, kuriais užėjau ir at- , užgautas, — rodėsi dideliai susirupinusių. Al
rytojaus nuėjau pas jį, manydamas pasakyti jai
radau duris įsakytas mano draugo.
Lengvai atidariau jas ir įėjau. Ruimas bu ve teisybę. Jis buvo išėjęs iš vakaro ir negryz
teip tamsus, jog iš pirmo negalėjau nieko atskirti. i Nuėjau antrą sykį dieną, mano draugo vis neb:
Truputį apsistojau; į nosį man smelkėsi nemalo Vvo. Palaukęs savaitę dar ir negavęs žinios
nus, priplėkęs kvapas seniai neapgyventų kam Ijį, pranešiau policijai, kuri ėmė jieškoti, bet
barių. Akims šiek-tiek prasižiurėjus tamsoje, pa Irado nė mažiausio pėdsakio, kur jis yra ir kaip j
mačiau gana aiškiai didelį kambarį netvarkoje, ' oranyko.
Apleistą rūmą visą iš grozdžius, nebuvo niel
lovą be paklodžių, bet su matracais ir priegalviais, «
matyt
nužiurėtino. Jokio ženklo nebuvo, kad t<
ant kurių vieno būvio giliai įsispaudę ženklai lyg
^moteris
butų buvusi slepiama.
kad nuo alkūnės ar galvos, neseniai gulėjusio ten
Po šitų tuščių jieškojimų tolymesnio kėsil
Kėdės visos, tarytum, buvo ne vietoj. Paste
bėjau, jog durys, matyt nuo kamaraitės, buvo ptr- mosi išsižadėta ir aš per penkias dešimtis še į
metus nuo to laiko negirdėjau nieko; nežinau n J
siau atviros.
Pirmiausiai priėjau prie lango, kurį atidariau-, ko daugiau.
įleisti šviesą, bet užkabos langavėrių teip buvo •
užrūdiję, jog negalėjau jų pajudinti. Bandžiau *
net nulaužti su kardu, bet negalėjau. Užėjus man
piktumui dėl tuščio darbo ir man prasižiurėjus gi
na gerai prietamsyje, atsižadėjau vilties gauti dau
Kaip ir daugumas medinių viešnamių, suti
giaus šviesos ir nuėjau prie rašomojo stalo.
;
karnų
uoluotose pakriaušėse, kurių yra daug tej
Atsisėdau į ramstinę krasę ir, nuleidęs viršų
I
baltų
viršutinių
Augštųjų Alpų, Schwarenbacho 11
rašyklos žemyn, atidariau nurodytą stalčių. Jis
buvo pilnas iki viršui. Man reikėjo tik trijų pa eiga siūlė prieigą pailsusiam keleivui, einanči; I
kelių, kuriuos žinojau kaip pažinti, ir pradėjau jų* ėjykla Gemmi. Užeiga būdavo atvira per še I
mėnesius, užlaikoma Jeano Hauserio šeimynos, ’ j
jieškoti.
Įsmeigus akis man beskaitant antrašus, tary vos sniegui pradėjus pulti, už verčiant klonius g
tum lyg išgirdau, ar pajutau kokį šiuršėjimą už-i nulipimui į Loeche besidarant sunkesniu, moti
pakalyj savęs. Manydamas, jog vėjas per langą^ rys, tėvas ir trys sūnus išeidavo, palikdami šen
pajudino užlaidą, nekreipiau atidžios. Bet neilgai ;vedį, Gaspardą Hari su jaunu vedžiu UlricM
trukus, kitas pasijudinimas, vos girdimas pervarė (Kunsi ir Simu, dideliu šunim daboti namus.
Du vyrai ir šuva gyveno iki pavasariui sit>
įdomiai nesmagų šiurpulį per mano kūną. Buvo
teip koktu nusigąsti, kad ir menkiausiai, jog guo- ne sniego kalėjime, nematydami nieko daugia
dojimas savęs neleido man atsigręžti - į užpakalį. fcaip tik Bolmhorno šlaitus, apsupti kaukarų,
Suradau antrą reikalaujamą pakelį ir buvau bede klotų tais pačiais apklodais sniego, kuris spaufi
dąs ranką ant trečiojo, kaip ilgas, skausmingas, namelį, suverstas ant jo stogo, vertė duris ir ui
balsas, pasigirdęs lygiai pro mano petį, privertė manę kimšo langus.
1
pašokti kaip patrakusį iš mano sėdynės ir atsidurti
Buvo tai diena, kurioje Hauserio šeimyna grj
už kelių pėdų, šokdamas, aš atsigręžiau, laikyda žo į Loeche — artinosi žiema ir nulipintas n.
mas ranką ant kardo rankenos ir, ištikro„ jei kardo užilgio ketino būti pavojingu. Trys mulai, a(
nebūčiau turėjęs prie savo šono, bučiau smukęs krauti pundais ir varomi trijų sūnų, ėjo priešakyj^
kaip bailys.
ant ketvirto jojo motina Johanna Hauseriene
Augšta moteriškė, apsirėdžiusi baltai, stovė jos duktė Luiza; paskui jas josios tėvas, sekam s
jo, žiūrėdama į mane iš užpakalio krasės, kurioje dviejų vedžių, lydėjusių šeimyną iki galui ėjyk o
Buvo tai kaip maža procesija. Jie praėjo ezer
aš tik ką buvau sėdėjęs.

Vcrtč J. Laukis.

J
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Užšalusio) padangėj.

bar užšalusį, kuris buvo ties apačia uolų, nusiesusį priešakyje užeigos; paskui ėjo kalnai. Spin^ys saulės šviesos krito per šitą blizganįr užšalusį ti
apšviesdamas jį šalta ir
(epsna; jokio gyvo daikto nebuvo
Jitame didžmaryj kalnų viršūnių, jokio juįįfrn šitoj didžioj,‘neišmatuojamoj vienatvėj, joįio balso šitoj gilumoj tylos. Pamaži jaunasis
Ulrichas Kunsi, ilgoms kojoms augštas šveipaliko užpakalyj savęs tėvą Hauserį ir senį
Spardą Harį ir prisivijo mulą, ant kurio jojo

niu darbu. Ulrichas Kunsi pasiėmė skalbti ir dar
męs ėjome prie jo ir kas čion atsitiko!
XĮTąsa nuo 4-to pusi) *
bą apie namuš, teipgi kirto malkas, kuomet GasVos tik męs priėjome prie tilto, kaip visa
pardas Hari virė ir prižiurinėjo ugnį. Šitie vienodi
fil
Hr
musų kariumenė, pešti ir raiti, kareiviai ir oficie- 100 dol. knygų ir laukiau, kada
vienvaliniai užsiėmimai buvo įvairiuojami tik lorai, puolėsi ant tilto ir stumdydamiesi, rėkdami ir galėsiu pasiųsti j Lekėčius.
šiais kazyroms. Jiedu niekuomet nesibardavo,
Nors praėjo pusė metų, atsa
mindžiodami vienas kitą, skubinosi į kitą pusę.
abudu būdami tykus ir lėti; jie neturėjo nė ma
kymo
negavau. Negaunant atsa
cai PQ3|
Ant tilto pasidarė baisus susigrūdimas; kas pate
« Sutaisė S. M.
žiausio
aštraus
žodelio
terp
savęs
ir
nerodė
jokio
kymo,
nupirktas knygas prisiėjo
ntejaįu i
>Iv or
ko ant tilto krašto, puolė į vandenį, bet niekas to
piktumo ar nekantrumo, kadangi jiedu filizofiškai
neatsakančiai
išmėtyti, nustojau
ir> rn
.
,
nepaisė; žmonės, parblokšdami, mindžiojo vienas
atsidavė
žiemai
ant
kalnų
viršaus.
Kartais
senis
ir
laikraščius
siuntinėjęs.
Dabar
ikos
Kaip per miegus atsimenu, kaip du vyrai išė- kitą, arkliai klupo ir teipogi puolė drauge su jo
Gaspardas, būdamas drąsesniu, ėjo jieškoti stir
gi 34 num. “Žvaigždės”, radau
vežimo, atsargiai nunešė į didelį švie
švie- jančiais ant jųjų.- Ačiū tokiam susigrudimui, per kun.
nų. Kitą syk nušaudavo kokią. Tąsyk būdavo mė manę iš vežinm,
Staugaitj
perstatytą di
liu<
sų kambarį ir paguldė ant Jovos. Tiktai ant ryto tiltą ėjo palengva, ant kito kranto perėjo tik ne
didelė
linksmybė
Užeigoj
“
—
puota
šviežios
mė

moters.
....................................
• K'gali
jaus aš atsipeikėjiu ir gerai supratau, kas deda daugelis žmonių, šiapus buvo dar daugybė, o prie džiausiu lietuvių geradėju, “Sau
‘
5
Jaunesnėj!, pamačiusi j] prisivejant, geiduhn- sos.
šais jau pradėjo siekti mus šautuvais ir patranko lės“ spinduliuose apšvietą, o 36
T0t«- N,
V ieną rytmetį jis išėjo. Gyvsidabris buvo 18 si aplinkui. Atsimerkęs, pamačiau aplink mano
’
žvalgėsi
į
jiJ*
buvo
nedidelė,
balto
veido;
1 kilnoja
mis. Šūviai artinosi prie musų kiekvieną valandė num. “Lietuvos” radau, kad
veidai pieno baltumo ir be galo šviesus plaukai laipsnių žemiau Zėro — saule nebuvo dar užte ovą bestovint apie 10 daktarų: vyriausiasis iš jų
jis, vietoje rūpintis savo parapi
“> liekan
jų atrišo mano ranką, apžiurėjo žaizdą, numazgo lę ir iš miesto, drauge su musų kareiviais, bėgo
jom) apšvietimu ir laime, mano
išrodė, lyg
buvo išbalę nuo gyvenimo šituose kėjus ir medėjas tikėjosi rasti stirną arti Wildsne Per 01
jo, vėl užrišo ir liepė man tyliai gulėti. Aš paju ir prusai. Palei tiltą darėsi baisus dalykai; raite
leduose ir sniege. Pasivijęs gyvulį, ant kurio ji tuebelio. Ulrichas, pasilikęs vienas, gulėjo iki 10
apie statymą puikių triobų, kaip
tau, kad man daug geriaus, ir greitai užmigau. liai, kad padaryti sau kelią, kardais kapojo pėsti
valandai.
Jis
iš
prigimimo
buvo
miegalius,
bet
jojo,
jis
nusitvėrė
ranka
už
paprugos
ir
ėjo
paaryti ma
1 aip prasidėjo mano gyvenimas ligonbutyj. Ne ninkus, o šitie gynėsi nuo jų, badydami pikėmis. architektas plianus daro ir apie
Motina įsakinėjo jam, atkartodama kartų neišdryso atsiduoti miegui, kuomet senis vedys
toli nuo manęs gulėjo senas kareivis Kristupas Eiti galėjo jau tik žingine ir kiekvienoj valandė ciaulininkus uoliai rūpinasi ir
davė
jam
tokį
gerą
pavyzdį
budrumo.
Išlėto
pakarius
nesuskaitomus
mažmožius
žiemos
darbui.
ž°dti0 ii
Cimmer. Mudu greitai susipažinome ir dargi su lėj kas nors krito nuo tilto, o stengdamasis susitu šaukiasi, idant iš Lekėčių paei
Tai buvo pirmutinis apsilikimas jo jten, kur senis sipusryčiavo jis su Simu, kuris daugiausiai savo
sidraugavome. lai buvo labai geras ir linksmas rėti, traukė su savim dar 5 ar 6 žmonis. Tas su nanti žmonės Amerikoje aukautų
'
man
Hari praleido keturioliką žiemų po sniegu užeigoje laiko, dieną ir naktį, praleisdavo gulėdamas pas
pinigus, kadangi kitaip atsieis
žmogus; jis man visuomet buvo labai. geras ir mišimas, šaudymas, riksmas puolančiųjų ir sumin
Schvarenbacho. Ulrichas Kunsi klausėsi, leizda- ugnį.
knista ga
nuolatos rūpinosi savo juokais palinksmyti ir su- džiotųjų, kas kart vis didinosi ir rodėsi baisiaus statymą kiaulėms stubų atidėt.
Kunsi
susirūpino,
išgąsdintas
vienatvės.
Pa

viską
pro
ausis,
vienval
dabodamas
jauną
Tą perskaitęs laikraščiuos, su
čiu baisia
ramyti manę. Kada aš bijojau ko nors gulėdamas negali būti; bet štai, staiga, tarytum, perkūnas
sigedęs
žmogaus
draugystės,
jis
išėjo
jieškoti
Gaspratau,
kodėl kunigas J. Staugai
merginą.
Kartas
nuo
karto
jis
atsakinėjo,
“
Teip,
1 Palengy
<arštyj, kuris pakilo pas mane nuo žaiždos, jis trenkė, tiltas sudrebėjo ir dalis jo nugriuvo į van
pardo,
kuriam
vertėjo
sugryžti
apie
ketvirtą
valan

tis
negalėjo
mah atsakymo,
tamista
Hauseriene",
bet
jo
mintys
buvo
kažin
įurėč ama
tyčia susiraukdavo ir žiūrėdamas į manę geromis, denį drauge su žmonėmis; šimtai nelaimingų nu kad prisiusčiaduot
literatūrą, nes jam,
dą. Sniegas užlygino visą slėnį, užpildamas riakur ir jo rainus veidas nesukruto.
skendo vandenyj, kiti gulėjo sudraskyti. Kasžin
juokiančiomis akimis, sakydamas:
matyt, labiau rupi kiaulės, negu
Jie priėjo Daubės ežerą, kurio ilgas, užšalęs vus, paslėpdamas du ežeru, užklodamas uolas.
— Juozai, ar tu iš galvos išėjai! Ko tu bijai? kas suardė tiltą.
Akys
negalėjo
žiūrėti
per
ledo
tvoskimą.
Jau
paviešis
tiesėsi
nuo
krašto
klonio.
Po
dešinei
ngi aš v
Pamačiusi tai minia, subruzdo ir puolėsi at parapijonų apšvietimas. Nerei
Argi toki vyrai kaip mudu gali numirti ligonbu
kia daugiau nieko tik pinigų, kiti
trys
sąvaitės
praėjo
nuo
to
laiko,
kaip
Ulrichas
smelkėsi augštyn Daubenhornas, rodydamas juo
tyj? Ne, ne! tau nevalia apie tai ir mislyti, nes gal. Nežinodami ką daryti, vargšai šoko ant
buvo
ant
skardo,
nuo
kurio
jis
galėjo
matyti
kai

das, augštas uolas, vainikuojančias jo viršūnę. Aūkas ir si
priešo kaip laukiniai žvėrys ir pradėjo muštis. daiktai pats ateis, “nes paukš
aš supyksiu ir nebekalbėsiu su tavim I
čiai, nė sėja, nė piauna, nė j
tėję pa5 *jyW$ Gemmi, jie pradėjo leistis į Loeche mą Loeche; jam norėjosi jį pamatyti pirma numy' BBet kalbėkite ir šiaip ir teip, o kiekvieną ry Oficierai ir jenerolai raiti šoko nuo tilto į upę, ka
ir staiga atsidarė jiems horizontas Valisinių Al nimo tako linkui Wildstuebelio. Loeche buvo vi tą po daktarų atsilankymui iš musų kambario iš reiviai sekė paskui juos, užmiršę numesti nuo sa kluonus krauja,bet apveizda Die
tikuo k ma
pų. atidalinančių didelius ir mažus slėnius Reino. sas po sniegu ir namų visai nesimatė iš po šito nešdavo po 7 arba 8 lavonus. Vieni mirė nuo vęs maišelius. Visi sušokę j upę, blaškėsi vande vo (pinigais) juos aprūpina”.
suš! įkuoi
Naujokas.
Kaip tik akys užmato, styroje baltos viršūnės be- balto apdangalo. Jis pasuko po dešinei ir priėjo opų, kiti iš karščio, treti nuo peršalimo. Po trijų nyje, baisiai rėkdami ir kabindamiesi vienas už
> 0 F►lauk
taislės, plokščios ar smailios, spindėdamos nuo sau Loemmerno ledyną, eidamas plačiais, tvirtais žing nedėlių mano pelies kaulas pradėjo suaugti, -abi kito; visa upė buvo prigrūsta jaisiais: tik galvos ir
PERSERGĖJIMAS ŽINYCIAF
lės Mischabel su savo dviem kaukurom, galin sniais kalnėno, kirsdamas plieniniu galu savo laz opos beveik užgijo ir aš ėmiau taisytis. Cimmeris rankos buvo matyti pavirš vandens.
juod i, ka
IR NORINTIEMS PIRK
dos
sniegą
ir
žvalgydamasi
savo
stipriomis,
toli
‘ės ii siej
goji VVischhorn, milžinišku Brummeghornu, augšta
Aš labai gerai žinojau vieną vietą upėje, kur
teipgi po truputį taisėsi. Nepoilgo mums pavėlino
TI ŽEME.
matančiomis
akimis,
ar
nepastebės
kur
judantį
kū

nvr^midališka Cervin, užmušikė žmonių ir
ir pyramidališka
'i eiti vaikščioti po ligonbučio sodą. Mudu su Cim- lengvai galima buvo perbristi, norėjau pasakyti
Thorpo
angliškuose laikraš
as, j r kaj
ną
ant
šitos
neišmatuojamos
ledo
juros.
Atėjęs
biauri viliokė Dlut-Blanchc.
meriu vaikščiojome po sodą; bevaikščiojant, aš tai, bet niekas manęs neklausė. Aš su ašaromis čiuose pagarsinta, jog “Žinyčios”
iki
galui
ledyno,
jis
sustojo,
abejodamas,
ar
Gas

ūkus . kur
F Žemiau jų, gilume, ties apačia labai skardžios
pasakojau jam apie savo meilę Katriutės, apie Gul puolinėjau tai prie vieno tai prie kito oficiero,
lyg lq
pakriaušės, stovėjo Loeche. Namai išrodė kaip pardas butų tenlink ėjęs ir, susirūpinęs, ėmė bėg deną, apie tuos gerus laikus, kuomet aš dirbau melsdamas išklausyti manęs, bet visi buvo, ta Dr-stė dera, ar jau padarė sutar
tį ir perka 500 akrų žemės per
žvirgždai smilčių, berti į šitą baisią bedugnę, už ti.
pas jįjį ir ašaros tankiai bėgo iš mano akių. Pa rytum, papaikę ir nesuprato manęs. Ant galo Tiedemaną iš Thorpo, Wis.
Diena baigėsi, sniegas laipsniškai raudo. Sau
tuose ir ;
baigiančią ir uždarančią ėjyklą Gemmi ir atsida
stebėjęs mano ašaras, senas Cimmeris stengėsi, pripuoliau prie kapitono Vidai, kuris išklausė
Nesmagu būt, jeigu lietuviai
sas
ir
šiaurus vėjas putė krištoliniu paviršiui. Ul
rančią žemiau Reino.
kaip galėdamas, manę suraminti ir, idant permai mane:
pirktų
negerą ir pigią žemę, nes
Ciudimėji
richas
šaukė
ir
rėkė.
Jo
balsas
atsiliepė
lyg
mi

' Mulas stovėjo ant krašto vingiuoto takelio, be— Kapitone — pasakiau aš jam, — aš ketu
nyti kalbą, pradėdavo pasakoti apie savę, apie
ant
tokios
bus prastas gyveni
rusioj
tyloj.
Jis
nuskambėjo
per
ledines
bangas
fas plaul
sivingiuojančio šonu kalno žemyn, iki ant galo pa
savo praeitį. Iš ligonbučio aš parašiau laišką Gul ris mėnesius buvau Leipcigo ligonbutyje, nekar mas. Yra šitose aplinkinėse ga-u juos,
ledynų
it
šauksmas
paukščio
jūrių
vilnimis,
galiaus
siekia mažą kaimelį, beveik neužmatomą, prie hpądenui apie viską, kas atsitiko su manim ir laukiau tą maudžiausi šitoje upėje ir žinau vietą, kur ga na puikios, nors brangesnės ženutilo visai. Atsišaukimo nebuvo.
r laimini
čios.
,
atsakymo. Netrukus gavau laišką nuo Katriutės, lima perbristi. Išklausykite mane, pavelykite man mės, po 15 dol. akras, ant kutas tnąn
Jis vėl ėmė eiti. Saulė nusileido. Viršūnės
' “Likite sveiki ir bukite drąsus iki kitų metų,
kurį perskaičiau Cimmeriui. Cimmeris pagyrė ma nuvesti jus tenai.
rios, nusipirkę, lietuviai turėtų
iau atdai
mano draugai”, tarė tėvas Hauseris. Senis Hari kalnų dar vis raudonavo, nors slėnyje buvo teip no Katriutę ir man visą tą dieną buvo gerai ir
— Kur ta vieta? — skubiai paklausė jis ma
užtikrintą gyvenimą ir ateitį.
u baisų i
atkartojo — “Iki kitų metų”. Jie apsikabino vienas tamsu kaip nakčia. Jaunas vyras pradėjo bijotis. linksma.
nęs.
Patarlė juk sako: pigią mėsą šus slogui
- kitą. Žiuponė Hauserienė atkišo savo veidą, jau Jam rodėsi, jog tyla, šaltis, vienatvė šitų žieminių
— Keli šimtai žingsnių nuo tilto.
Pagalios daktaras, apžiūrėjęs mano ranką, pa
nes
ėda.
lu prie ]į
na gi mergina pasekė jos pavyzdį. Ulrichas Kun augštumų įsigavo į pačią jo vėlę ir nori sustab sakė, kad aš galiu tarnauti ir ant rytojaus manę
Jis tuojaus ištraukė kardą ir griaujančiu balsu
Rugsėjo
n d. p. Pocevičius ir
įleisdarj
si. pabučiavęs Luizą. pašnabždėjo į ausį, “Neuž- dyti ar sušaldyti jo kraują, sustirdyti jo kūną ir išsiuntė į pulką. Mus išėjo 15 vyrų.
suriko:
F.
Mikolainis
apžiurėjo žemę
au prie i
r.irški.e apie mus ten“, ji gi atsakė, "Ne“ teip ki padaryti jį ledo žmogum. Jis bėgo, kiek tik galė
— Vyrai, paskui mane!,
Owl
Lumbėr
Co.
Aš geisčiau,
rs buvo i
miai, jog jis turėjo spėti, ką ji pasakė. “Likite jo. linkui užeigos. Gaspardas turėjo pareiti per
Ir męs su kapitonu Vidai pasukome į šalį
kad
lietuviai
ją
pirktų,
nes ją
sveiki”, tarė Jean Hauser vėl; “laikykitės gerai“. laiką jo nebuvimo, manė jis. Jis, be abejonės, nu
nuo tilto; visas batalijonas, matydamas, kad męs
gerai pažįstu. Žemė čia la
pėmd m I* Jis užėjo ptiešakin moterų ir pradėjo leistis. Ne ėjo kitu keliu; jis tikrai turi rasti jį besėdintį prie
Po kelių dienų, apie 10 valandą vakare, męs einame drąsiai, pasekė paskui mudu ir aš greitai bai gera ir geroje vietoje, terp
šiuose,
ugnies
su
negyva
stirna
pas
kojas.
užilgio visi trys išnyko už pirmo pasisukimo ke
pamatėme girioj ugnį, o toli slėnyj matėsi daugy davedžiau juos iki brastai. Aš pirmas įėjau į upę,
atdaro j a
Tuojaus pasirodė ir užeiga. Durnai iš kami- bė laužų. Tai buvo musų kariumenė. Męs priė paskui mane kapitonas Vida! ir visas batalijonas, dviejų gelžkelių ir upe Black Rilio, du gi vedžiai pakreipė savo žingsnius linkui
alve n*/,
no nerūko, Ulrichas ėmė bėgti greičiau ir prasi- jome arčiaus; aš padaviau pulkauninkui savo bi po du. Vanduo, pakilęs nuo lytaus, siekė mams ver. Kelias jau padirbtas į tuos
“ užeigos Sshvvarenbacho.
•ats nežfcU
darė duris, Simas šlaistėsi įam apie kojas, su- lietą. Jis pažiurėjo j bilietą ir paliepė man eiti į iki pečių, bet visgi męs perėjome laimingai ir nie- žemės plotus; geresnės vietos ne
reikia jieškoti. Pocevičia ir Mi
fsniųj, strJie ėjo pamaži, tyliai, greta, išpažindami pil tikdamas jį. Gaspardo nebuvo ten. Išsigandęs, savo rotą. Pulkai buvo taip sumaišyti, kad aš kas neprigėrė.
.r
kolainis
teipgi pritaria, kad butų
Perėję per upę, męs, tylomis ėjome toliaus
nai, jog vasara jau pasibaigė ir dabar per keturis Kunsi dairėsi aplinkui, lyg kad tikėdamasi atras nė vieno nepažinau. Mane apsupi) žmonės su bai
nupirkta
lietuviškai kolionijąi
ueneu CĮ
ti draugą pasislėpusį kur kampe. Paskui jis užku siai išdžiuvusiais veidais, su smailiomis nosimis, per laukus, o užpakalyje dar ilgai buvo girdėti
ar penkis mėnesius jie matis tik viens kitą.
nuo
Owen
Lumber Co. verčiau
ą laiko sti
Galiaus Gaspardas Hari pradėjo pasakoti iš re ugnį, užkaitė viralui puodą ir laukė su vilčia atsikišusiomis ausimis, drabužiai ant jų išveižėjo riksmas, šaudymas ir kardų skambėjimas.
negu
pasiūlytus
“ŽinyČiai“ tuos
uka haliuį
savo prityrimų kitų žiemų. Jis gyveno su Myko- senį išvysti. Kartas nuo karto jis ėjo prie durių teip platus, jog kabojo ant jųjų, tarytum, ant stie
I Va
500
akrų.
Apie
žemės gerumą
XI.
Jlu Kandu, kuris buvo per senas jau mėginti dar laukti. Naktis užkrito, tamsi ir klaidi naktis kal bo. Apie purvus jau nėra ką kalbėti. Kareiviai,
tik
farmeris
gali
žinoti,
o ne mie
>mų, kuo
Įtartą, nes kartais gali kas atsitikti per šitą ilgą nų. Ties kraštu horizonto tamsvas, jaunas mėnu matydami naują atėjūną, šnairavo į manę, tary
stelėnas.
Norintieji
plačiau
dau į krut
Liutcene męs susiėjome su kitomis kariumenės
E- vienatvę. Jiems nenusibosdavo, sakė jis. Reikė- lis leidosi už kalnų.
tum,
norėjo
pasakyti:
“
Šitas,
turbut.
teippat
užsi

sižinoti,
tegul
atsišaukia
pas
ma

apsivynio 1 jo tik turėti vienval kiekvienam savo darbą, prie
Ulrichas sugryžo, apsišildė rankas ir kojas Ir manys sriovos. Ko jis atlindo, mums ir patiems 1 liekanomis ir pasileidome eiti namo. Terpu grįžnę
šidd
antrašu
:
T.
Kavaliauckas,
pirštais j itam gi nusiblaivinimui jie lošdavo kazyromis, galvojo apie visokius atsitikimus, koji galėjo būti
tančiųjų buvo seržantas Pinto ir Zebede.
nėra ką ėsti!”
Thorp, Wis
mėn.
— Mums pasisekė ir šį kartą — pasakė man
mėtė kaulelius, ar ką kitą veikė praleidimui laiko. Gaspardas galėjo nusilaužti kojy gal įpuolė į kokį
i
Man
gėda
buvo
paprašyti
sav
vietos
palei
tau1
i, jausd
Ulrichas Kunsi klausėsi, nuleidęs akis žemyn, min griovį; paslydo ir gryžtelėjo |čiurnį; ir ten jis žą ir aš trypiau ant vietos, tik štai vienas išdžiu Zebede: — dabar batalijdne mudu paskutiniai
ąvo dr
timis gi sekdamas vingiuotą takelį, nusileidžiantį sniege, pastiręs nuo šalčio, nu\iminęs, pražuvęs, vęs kareivis su smailia nosia, išdžiuvusiu, tarytum, pfalcburgiečiai. Klipfelį uzarai sukapojo.
šaukia pagalbos iš visit savo jieg
aisioj tylumoj aptrauktu oda veidu, pakėlė galvą ir pažiūrėjęs į
— Tu matei jįjį? — paklausiau aš išbalęs.
į kaimą.
\
ps jis kar
— Taip, jis gavo apie 20 smūgių kardais ir
Tuojaus pasirodė užeiga, mažas juodas taškas nakties. Bet kur? Kalnai toki didėli ir toki pa mane, pasakė visiškai lygiu balsu:
pausiai ap
vojingi
šituo
metu,
jog
dešimčiai
ar
videšimčiai
vis
rėkė
: “Zebede! Zebede!“
dideliame sniego debesyj. Pravėrus jiems duris,
— A., tai tu Juozai! O mislinome, kad tavę
uvati. saul
vedžių
imtų
sąvaitę
laiko
surasti
žmogų
ant
šito
Valandėlę
palūkėjęs, jis pridūrė:
Simas, didelis kudlotas šuva, limeno ir šokinėjo
užmušė!
lusiui. A
baisaus
ploto.
—
Graudu
klausyti kaip tavę šaukia kūdi
apie juos.
Tik tuomet aš pažinau vargšą Zebede. Tur
asakyti j
PRIDERYSTE? KENO?
kystės
draugas
ir
jokiu budu negalėti duoti jam
.“Eik šian, sunau“, tarė senis Gaspardas, “jau
but mano nuvargęs veidas sujudino jį, nes jis pa
ir negryž
Įvesti
visą tautą į augščiausį fi
nėrrf moterų pagelbėti mums, turime patys pietus
davė man ranką ir sušuko : — Klipfėl, štai ir pagelbą!
o vi$ neb
ziškų
pajiegų
laipsnį ir palaikyti
Jo žodžiai nuliudino mudu abudu ir mudu
pasigaminti. Skųsk bulves”.
Juozas!
žinios
ją
jose
.yra,
tikrai,
šventa prideAtsisėdęs ant medinio suolo, Hari pradėjo
— Tai tu Juozai! Tai tu nenumirei! — Štai pamislijova apie tėviškę. Aš mislijau apie tai.
i, bet ieSt
rjstė.
Keno?
Negalima
to pas
viralą.
kaip pasveikino manę sugrįžusį į rotą. Vargas ir kaip verks Klipfelio giminės ir man norėjosi verk
kirstyti
tiesomis,
nė
gi
paskatinti
badas pripratino tuos žmones rūpintis tiktai sa ti.
Pirmas rytmetis Ulrichui Kunsi prailgo. Se
Nuopat musų atsitraukimo iš Leipcigo, mane nubaudimais. Argi nėra prideryvim ir savo pilvu. Neveizint į tai. Zebede pasili
nis Hari rūkė ir spiaudė į ugnį, kuomet jaunasis
tbuvo niel
ste kiekvieno piliečio užlaikyti sa
ko vis tokis pat geras; jis pakvietė mane valgyti pradėjo krėsti šaltis ir kaskart vis didinosi. Aš
vyras žiurėjo į blizgantį kalną priešakyje namo.
Ivo, kad t
ve ir savo šeimyną tikroje sveika
drebėjau
dieną
ir
naktj.
Aš
teip
nusilpau,
kad
prie savo katiliuko ir davė man savo šaukštą. Bet
Po pietų jis, išėjęs, surado pėdas nuo vakar die
toje ir pajiegose? Darykime teip
rytmečiais
vos
galėjau
atsikelti
ir
eiti
toliaus.
Ze

aš padėkavojau jam, kadangi mano maiše buvo
nos, bejieskodamas pėdų mulo, ant kurio jojo dvi
visi, o, iš tiesų, netruks ilgai pa
Bnio kėši
daug visko valgomo. Aš atrišau savo maišą ir bede liudijai žiurėjo į manę ir kartais sakydavo:
moterys, priėjęs gi ėjyklą Gemmi, jis atsigulė
kol paregėsim musų tautą sti
Rimtis še
—
Kęsk,
Juozai,
kęsk!
męs
greitai
busime
na

pradėjau vaišinti greta sėdinčius. Reikėjo maty
kniūbsčias ant pilvo ant krašto skardo ir žiurėjo
priausia pasaulėje. Tam reikalin
[težinau n.
ti, su kokiu godumu jie puolėsi prie valgio. O Ze- mie.
į Loeche. Kaimas savo uoliniame šulinyj nebuvo
Šitie žodžiai truputį pastiprindavo mane ir aš ga vien lygsvary stė visame ir nebedei buvo gaila, kad aš dalinu savo išteklių ir jis
dar apverstas' sniegu, kuris jau visur buvo aplin
nuolaidus paisymas gamtos įstaty
traukė manę už skverno ir kukždėjo: “neduok jaučiausi stipresniu.
kui jį. Maži nameliai nuo šitos tolumos išrodė
— Taip, taip, męs greitai busime namie! — mų. Teip greitai, kaip veik jū
jiems, jie suės viską, tau nieko neliks.' Geriaus
kaip ir akmenys laukuose. Jauna mergina buvo
sų sveikata nupuola, turi būti nau
paslėpk!” Bet aš neklausiau jo ir atidaviau viską, Sakau aš. — Aš būtinai turiu daeiti namus.
dabar viename iš tų mažų, pilkų namų.' Bet kuria
dojamas
Trinerio Amerikoniškas
Bet, perėjus kelioms minutoms, aš vėl da
ką turėjau.
me? Ulrichas Kunsi buvo pertoli, idant atskirti
Elixiras
Karčiojo
Vyno. Jis- tei
Už pusvalandžio sutratėjo būgnai stoti į vie riausi silpnesniu ir vos galėjau vilktis. Aš ėjau singai veikia ant gromuliojimo or
vieną nuo kito. Kaip jam norėjosi, kad jis galė
mių, sutrj
tą ; 'tuomet aš vėl pamačiau seržantą Pinto. Pa ir verkiau. Zebede nešė mano maišą,, o kada aš ganų sistemos ir greitai iš jos pra
tų nueiti ten kada ištrukęs. Bet saulė jau užėjo,
daug te]
nepajiegiau eiti, jisai sakė man:
matęs mane, jis pasakė:
už augštos kaukuros Wildstuebelio ir jaunas vy
mbacho t
— Pasiremk ant manęs. Męs kasdien vis ar šalina visokius nercguliariškūmus.
— A, tai tamista išsigelbėjai ? Tai geras daik
ras nuėjo linkui namų.
einftnči:
čiaus namų, Juozai, dar kokia 15 dienų ir busime Jis ne vien padidina sveikatą, atas. Bet Tamista atėjai blogu laiku! Negeras
Gaspardas Hari dar teberūkė. Pamatęs įei
1 per še/
petitą, bet padaro organus stinamie!
karas — kalbėjo jis, liūdnai kraipydamas galvą.
sugronant savo draugą, paragino jį lošti kazyromis ir
mynos, ’
Sitais žodžiais jis pridėdavo man pajiegų ir priais, sugabiais priimti,
Męs
pasileicįQ
mc
eiti
toliaus.
Zebede,.
kaip
ir
muliuoti
valgius.
Jis
atnaujins
vi
klonius ;
jiedu susėdo prieš viens kitą prie stalo. Valandą
aš pradėdavau geriaus žengti, bet tuojaus vėl
pirma,
ėjo
greta
su
manim.
Oras
buvo
biaurus.
są
kraują,
sustiprys
nervus
ir
pa

jie lošė iš teip vadinamo “La Brisųue ; paskui,
niu, mo
nustipdavau ir nebegalėjau daugiaus nė valgyti, nė
Nuolatos
liję
ir
jmums
buvo
sunku
eiti.
Jauniejie
darys
kūną
stipriu.
Nedaleisk
sa

cdami se
pavalgę vakarienę, nuėjo gulti.
gerti, o kojos mano drebėjo per kelius; bet visgi
kareiviai mirė viens po kito badu ir iš pailsimo.
u Ulric
Sekančios dienos buvo tokios jau, kaip šita,
aš nenustojau vilties daeiti iki Pfalcburgui ir sa vo gromulioj imams nusilpnėti; vi
Nuolatinis
ėjimas,
nakvynės
purvuose,
badas,
vasokiuose nusilpnėjimuose pasirū
mus.
giedrios ir šaltos, be sniego. Senis Gaspardas po
kiau patsai sav:
.
Daugelis
mislino:
sariui ši
piečiais ėjo medžioti erelių ir Įeitų retų paukščių, medėjas, radęs pėdsaką stirnų, jis skatino šuof, AJ,aIa*’. baisiai kankino mus.
“Tai vis niekis. Kada tu pamatysi Pfalcbur- pink naudoti Trinerio Ameriko
nišką Elixirą Karčiojo Vyno.
“
reikia
kas
nors
sav
padaryti,
taip
negalima
gy> -daugi
atskriejusių į šitas užšalusias augstumas, kuomet “Jieškok, senuli, jieškok”, ir, nusileido nuo kalno,
go varpnyčias, liga pereis, ten oras geras, o Ka
Aptiekose. Jos. Triner, 799 So.
ukarų, a
Ulrichas nuolatos ėjo žiūrėti į kaimą klonyje. Po savo nenustovinčiomis akimis išžiūrėjo kiekvieną venti I
triutė gydys tave ir tu nė nepatėmysi, kaip pasi
n j c
Ashland Avė., Chicago, III.
Po kelių dięnų aš teip sudžiūvau, jog vos vil taisysi”.
ris $pau
lam jie vėl lošė kazyromis, kauleliais, domino, tai griovį, šaukdamas spengiančiu balsu, kuris nyko
.
M
kau kojas ir, matomai, liesau. 14 d. gruodžio musų
uris ir
Bet štai po vieno pasilsėjimo, kada mums pa
išlosiant, taip pralošant po lyiputj, idant lošiui pri baisioj tylumoj.
*
Apie pietus jis prisėdo, nusiminęs, ir valgė batalijonas ėjo miesto Achen link; visur judėjo liepė eiti toliaus, aš pajutau, kad negaliu pasikelti
duoti akyvumą.
kariumenė
ir
visi
kalbėjo:
myna
nuo žemės.
•• >
Vieną rytmetį, Hari, atsikėlęs anksčiau, pašau pusryčius, duodamas ir vargšui šuniui ką užėsti.
— Mušis bus nepoilgo! neužilgo bus mu
_
Nagi
Juozai,
—
žadino mane Zebede; VAISTAS NUO SURAUKIMO
Užkandęs,
vėl
pradėjo
jieškoti.
kė savo draugą. Praeinantis debesis, šviesus kaip
- KAKTOS.
/
šis!
mulaį
nagi dar pabandyk!
putos, be trukšmo pamaži klojo juos klodu putų.
Nors
labiausia
bus
kakta
Ir tiesa, palei Leipcigą įvyko mušis, bet to
Aš dar kartą pabandžiau atsikelti, bet nepa
>riešakyj
Tas traukėsi per keturias dienas ir per keturias
Nuo liūdnumo suraukta, ■,
kis
mušis,
kad
seržantas
Pinto
sakė:
“
šitas
bus
kar"
jiegiau
ir ėmiau verkti, sakydamas:
įseri nė
(Toliaus
bus.)
naktis. Jie turėjo atkasti duris ir langus ir nu
r
Tuoj
jije išsitaisys,
štesnis už kitus!” Čion mums parsiėjo muštis
m
Aš negaliu!
kasti taką, idant galima butų išeiti iš namo. Snie
.Jei,
kas
“DUgilts” skaitys. *.
vienam priešais tris ir greitai parsiėjo trauktis.
— Stok, — sakė jis.
ui ė k
gas per dvyliką valandų sušalo toks kietas, kaip
“
Dilgėlės
”
(juokų ir satyros
(Praėję šiek tiek laiko upės Pleisa krantu, męs pri
.ėjo ezer
granitas. Jie gyveno kaip kaliniai, neišeidami nė
»
(Toliaus
bus.)
laikraštis,
kuris
bus neužilgio pa*
ėjome prie tilto. Viešpatie, su kokiu džiaugsmu
per slenkstį niekur. Pasidalino jie savo k**®dieninegal
omo
įsi

Laikrodininko atmininiai
Pasak Erkman - Satrianą

APGARSINIMAI,

i

lyej

didintas) jau antri metai, kaip kur nors mainose. Atsišaukite,
bujoja ir dilgina, kas to užsipelno, nes yra svarbus reikalas.
ir kaktas apgina nuo raukšlių. Ka
• 'Jonas šauklys,
štuoja tik 1 dol. per metus. Ad317 N. Gideon St.,
risas:
Philadelphia, Pa“Dilgelės”,
1418 S. 2-nd St., Philadelphia, Pa.
Aš Vincas Balčiūnas pajieškau
Milės Gudaitienės, po tėvais Mi
lė Paulaičiutė. Paeina iš Suval
kų gub,, Kalvarijos pav., Aštrios
Kirsnos gm., ir gimimo Kirsnos.
Jos vyro nėra gyvo, paliko pas
mane du vaiku; jeigu ji neatsi
PIRMAS IŠKILMINGAS
šauks, priverstas busiu vaikus aBALIUS!
Lietuvių Klerkų San junga pa tiduoti j jiavargėlių namus. Jei
rengė Pirmą Iškilmingą Balių, ku kas žino, kur ji būna, ar ji pati,
ris atsibus nedėlioj, 6 d. spalio tegul duoda man žinią antrašu:
V- Balčiūnas,
(Oct.) 1907 m., Freiheit Turner
420 W 4th StrM
Salėje, 3417 - 21 So. Halsted Str.
. J .
.
, MtCarmel, Pa.
Salė bus atidaryta 3 vai. po pietų,
o balius prasidės 4 vai. po pietų.
Pajieškau gerą lietuvę, mokan
Įženga 25 c. ypatai. Visus lietu
čią
gerai kepimo amatą (bakery),
vius ir lietuvaites širdingai už»
galinčią
pirmarankauti, t. y. vesti
kviečiame atsilankyti ant musų ba
darbą
ant
pirmos rankos. Atsiliaus, kuris bus vienas iš puikiau
šaukit
per
laišką
paduodamos sasių balių Chicagoje. Su pagarba,
vo
metus,
kick
metų
tame darbe
vardan,
Sanjungos
Lietuviškų
dirbote
ir
kokio
norite
užmokesKlerkų.
čio.
Jonas Bajorinas, prez.
Joe. Rainis,
A. Masiulis, sekt.
537 Collinsville Av.
E. St. Louis, III.
ANTRAS DIDELIS BALIUS!

Draugysčių reikalai

parengtas Dr-stės Visų Šventų, ku
ris atsibus nedėlioj 13 d. spalio
(Oct.), 1907 m., Freiheit Turner
Salėje, 3417-3421 So. Halsted Str.
Prasidės 4 vai. po pietų. Įženga
porai 25c. Užkviečiame . visus at
silankyti..
Komitetas.

NAUJA DRAUGYSTE!
24 d. rugpiučio šių metų męs,
Chicagos lietuviai, uždėjome naują
Tautišką Draugystę p. v. Vienybė”. Mitingai atsibūva kas mėnesis, paskutiniame nedėldienyje, 2
vai. po pietų, Getz’o Hallėj, pn.
M7 Canalport Avė. Norinti prigulėti j ‘Vienybę” tegul ateina
ant mitingo ir prisirašo pakol dar
yra pigus įstojimas. Įstojimas tik
tai $1.00. Ta pati draugystė pe
reitą mėnesį buvo pagarsinta p. v.
“Lietuvos Brolių”, bet dabar likosi
permainyta jos vardas į “Vieny
bė”, ir inkorporuotas 17 d. rugsė
jo š. m.
Zimont, prez.
S. A. Radavičia,
Prot. raštininkas.

Paj ieškau Marijonos Barzditės
iš Rudiškių, Gruzdžių valse., Tel
šių pav., Kauno gub. Metai kaip
Amerikoj. Turiu svarbų reikalą.
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti
žinią ant adreso:
Juozas Mari jauskis,
5 Stillman Str.,
Boston, Mass.

vidutinio ūgio, tamsiai geltorl
plaukai, smulkaus, balto veido
rauplėta, akys raudonos, ilga, smai
la nosis, ant tiesėsės kojos turi
guzą ant piršto. Kas tokią užtė
my! nusiduodant per mergą (ji
yra ženota su manimi), meldžiu
duoti man žinią, o aš busiu labai
dėkingas.
M, Gustaitis,
851 N. Marshfield Av.
Chicago, III.

Ant pardavimo murini* narna?
Stt lotu, 8 ftimai.l maudyklė ir
lavatorija vidnj- diskas pirmos
kliasos padėjime.^Randasi pn.
326
241h sjj-. ^rekė $2200.00
Atsišaukite pas Joną Bagdžiuną,
1149 S. Oakley avt« Chicago, III.

Iš priežasties iš48žiavimo j ki
tą miestą parsMuodą už prieinamą
prekę bučernč,, lietuvių apgyven
toje vietoje. uEHznto gerai išdirb
tas. Norinti, gali pirkti storą
drauge su na<iftu. Artesnėms ži
nioms kreipkitės adresu:
J. Malinauskas,
3248 Illinois Ct,
’ Chicago, lu.

Pajieškau savo pusseserės Adelės Sipavičiūtės, po vyru Kriščiunienės, ir jos vyro W. Kriščiū
no, paeinančių iš Panevėžio mie
sto. Paskutiniame laike gyveno
Chicagoje.
Teippat
pajieškau
draugų Jono Pietrauskio, Pumpė
nų par., sodž. Pagirdės ir Antano,
Jankevičiaus iš sod. Jurgianų,
Pumpėnų parapijas; abudu bu
vo Kenosha, Wis. Visi paeina iš
Reikalaujame darbininkų - me
Kauno gub., Panevėžio pav. Jie chanikų. Mokestis gera. Atsi
patys ar kas kitas teiksis duoti ži šaukite:
nią ant adreso:
45 La Šalie st. (Room 8)
Julian Kuzminskas,
Ne agentas.
410 Pier Str.,
Merril, Wis.
Reikalaujame anglies mainierių, unijistų į musų mainai Farmersburge, Ind. 17 mailių nuo
SKAITYKIT “SVIETO ATEI Terre Haute, ant Evansville ir
Terre Haute geležinkeliu. Geros
TU
stubos gyvenimui pastoviai dir
bant, ir gražios mainos dirbimui
jose.
Hudson Coal Mining Co.
Fanncrsburg, Ind.

Reikalavimai

Reikalingas geras vaikinas pa
gelbėjimui Likicrių Statemente.
Tur šnekėti angliškai.
L. Rosenzweig,
4713 S. Ashland Av.
Chicago, III.

473 Apie temų ir kitu* evletuą Jų
67 Lietuviškos Pasakos Yvalrloa
Surinko Dr. J. Basanavičius. Daili juv| Ir pabaigų. Pagal Heilperną Fal
ių ir kitu*, sutate* šernas. A p ražo
t. čia telpa 141 labai gražių, juokin
dngų, išmintingų ir žingeidžių paša koa yra žemė, 11 ko Ji susideda, ant
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 81.26 ko laikosi ir kaip sukosi. Kas yra
Drūtai apdaryta........................... 81-5C įaul*, žvaigždės, mėnulis, planeto*. ko^
.neto* ir kitos retai matomo* žvalgi
lės. Su 30 astronomiškų paveikslų.
68 Lietuviškos Pasakos Yyalrlos.
Yra
tai vienatinė knyga ii kurio* žmo
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
nis tikrai gali ap*livie*ti. Chicago,
ii. čia telpa 205 labcl gražių ir juo
75c
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvienų iii. 1896, pu*l- 225........
Ta pati apdaryta ........ ........... 8100
skaitytoj} ir klausytoj} ir labai naudin
gos. Chicago, Iii. 1903, pusi. 330 6125
480 Biologija arba mokslą* api* gy
Drūtai apdaryta.............................. 81-50
vu* daigtu*. Pagal prof. Nusbaumą
1635 Lietuviškas Lemontorius dėl sutaisė šernas. Mokslas kokiu budu
mažų valkelių. Su poteriais, kaukia radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mais ir mlnstranturu. Vilniuje 1863, mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo Ug paukščių,
pusi. . ...................................................
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
1102 Auginimas Ir maitinimas mažų slėliai*. Chicago, III. 1901, puslar
kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chi pių 147...................................................
cago, III. 1907, pusi. 28.................. 10c
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert
vert*
D-ras A. Bacevyčla. Knyga su
69 Lietuviško* Pateko* Yvalrio*.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo
III. čia telpa 202 dar gražesnė* ir nių, medžių ir akmenų paveikslėlių;
juokingoanės pašakne. Chicago, IIL trumpai aiškiai Ir suprantamai ižai t ki
1904, pusi. 333 ............................. 81-25 ną gamtos istoriją ypač tuos dalykus,
Drūtai apdaryta.............................. 81.50 ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai
nesupranta. Chicago, Iii. 1903, pu
slapių
238 .......................
*0e
70 Lietuviškos Pasakos Yvalrloa.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. šio
je knygoje telp kaip Ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččlų
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III
ar IV dalj, turės per visų savo am
žių neišsemiamų pasakų turtą .. 81.25
Drūtai apdaryta.............................. 81-50

76 Maxlm Gorki j. Pasakojimai. Iš
rusų kalbos vertė A. L-ls. Turinys:
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši
ir viena. Chicago, I1L 1906, puslapių
103 .........................................................25c

90 Olitlpa. Graži apysaka iš laikų
savitarpinės karės šiaurinės Amerikos
indijonų. Vertė A. Olševrskls. Antra
pataisyta laida. Chicago, 111. 1906,
pusi. 95...................................................25c

Ją tegul perskaito šią knygą. Ch
įO, III. 1903, pusi. 667 .................. «
Apdaryta gražiuose ir drūtuose ai
mo apdaruose..................................S
641 Geografija arba iem4|b,f$faaZ
maa. Parai Geikle, NalEfiįĮąi/^

<

tas sutaisė Šernas. Bu paNHksiajg, f
Alftklai Ir suprantamai aprėžo
J
žemę, jos pavidalą diduma ir piatu^Į.

jos kainus. Jų vardui, augžt), Tulk^
nūs metančius 1A savęs ugnj; į* koJ(1
sluoksniu susideda žemė, kur ir
joja yra anglių, geležies, aukso, drą
skoa ir kitų gėrybių; kiek marią a^,
rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokia
kuriuose vandenys: sūrus, prėski,
tųs; kokia Juose gyvena gyvūnai ir tt
Žemi aprašyta dalimis: Uskaitytog
visos viežpatystės, karalystės, kusigaikitystės, respublikos ir tt Kiąfc
kurioje žemėje yra gyventojų; koki®
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsią
mimai, pramonės. Išdarbiai ir tiesosg
kokia miestai, su kiek gyventoją f^, *
brikų, pramonių; kur kokia nrai: žal
čiai ar karžčiai, lytus ar giedros; kur
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa,
da yra lygi diena ir naktis, kur saują
per keletą nedėllų nenusileidžia arką
neužteka ir tL Knyga didelė 6x9 coMą
ant geros, standžios popieros spaudy
ta. Chicago, Iii. 1899, pusi. 469. 8240
608 Gamtos pajlegos Ir kaip 1* jų Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
naudotis. Pagal Bitnerj autais* šer daruose. auksinėmis literomis supau.
nas. Svarbios moksliškos vertės kny »,tl paraAal ant nugaros ir iono..
50
ga, su daugybė paveikslų yvairių mo
ši nerijų ir kitokių prietaisų ant išnau
851 Apie turtų iždirbimą
Pirate
dojimo gamtas pajiegų. Chicago, III.
Bebram. Vertė S. M. Veikale* gTij.
1904, pusi.
.......... ..
50c
deuaotis politiškų ekonomiją Kokiai*
627 Kada Ir kokiu būdu gali *vlsm» keliais išsidirba turtai, leaip jie susi,
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wllb. krauna ir kaip atsiliepJ-j ant gyvenimu
draugijos. Chicago, III. 1900, pusiąMeyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. II- plų 139......................... T....................35c

gaudas.
Knygelėje aprašyta svieto
655 istorija abelna.. Dalis pirma
pabaiga. Kas nori daaižlnoti kada ir
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te? Nuo seniausiųjų laikų Chinljos —
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, 2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini,
I1L 1906, pusi. 135 ............................ 35c rnui imperijos Aleksandro Makadoai*
Akojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A,
518 lė kur atsirado musų nsmlnlsi Baceviėei Fu paveikslais, parodau,
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal čiais tų laikų pi ra midus, sienas pylių,
Lunkevyčių sutaisė Šernas.
Bu pa tvlrtynių; typus kunigų ir kareivių.
veikslėliais. Chicago, Iii. 1901, pusla Hieroglifus Akkadų rašto ir tL Chi
pių 73 ................................................... 20c cago, III. 1904, pual. 498 ............8140 .

Pajieškau savo brolio Vlado
Meškos. Važiavo į Ameriką apie
balandžio mėnesį; labai norėčiau
žinoti, ar jisai pribuvęs ar ne.
J
100 Pasaka apie kantri* Aleną Duk
Paeina iš Staniulių, Gruzdžių valViengenčiai! jeigu norite išbėg terį turk* ciesoriaus A n to n lauš, kuri 525 Kaip gyvena augmenys? Pagal - 657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
sčiaus, Telšių pav., Kauno gub.
ti nuo bado ir šalčio per ateinan per 21 metu vaikščiodama po svietą, Lunkevyčių ir kitus sutaisė šernas. rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
Patsai, ar kas kitas tegul duoda
čią žiemą, tai išvažiuokit tuoj j daugybę bėdų ir vargų Iškentėjo. An Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas prieš atradi m# Amerikos Iki 1896 m.
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
man žinią antrašu:
Tai yra, moksliškas magazinas, valstijas: Californią, Oregon ir tra laida, iš lenkiško vertė A. Olšew- apie yvairius musų žemės augalus, jų ką kokio čia tada žmonės gyveno, ko
skis. Chicago, 111. 1902, pusi. 66 ..20c sudėjimą ir atmainas, gyvį ir plėtoji
Vincas Meška.
talpinantis įdomiausius aprašy Washington; ten męs turime už
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki kie žmonės pirmiausia! iš Europos pra
5 Stillman Str.,
mus, kaip tai: raštas grafo L. N. tektinai visokių darbų, kur nėra 114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L. didžiausių Ir tobuliausių. Chicago, Iii. dėjo plaukti { Ameriką kokios karte
Boston, Mass.
Tolstojaus “Mano Religija” ir žiemos, ir darbas nuolatos yra Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai 1901, pusi. 129 .....................................35c buvo, už ką kariavo Ir kokiuose me
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir
kitus romantiškus ir moksliškus, 4000 žmonių, prastų darbininkų. miečių. Žingeidi, norintiems susipa
kiek
kuris gero dėl šios šalies padarė.
Pajieškau savo švogerio Danie apskaitymus, kuriuos skaityda Mokestis nuo $2.50 iki $3.00 ant žinti su buviu |r aanlygoms maskolių 526 Kada Ir kokiu budu svietas su Prie galo knygos telpa Suvienytų
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer.
liaus Jagmino. Paeina iš Kauno mas gali apsišviesti, įgyti supra dienos; amatininkams nuo $400
toją drauge jausti su vargo prislėgtais Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
gub., Raseinių pav., Kaltinėnų pa timą, kurio mums visiems reikia- ant dienos. Kelias iki f lapkri žmonėmis. Chicago, 111. 1904, pusla Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi lingiausia žinoti kiekvienam žmogui
rapijos. 18 metų kaip Amerikoje. , Gera pasekmė apsigarsinto- čio kaštuos po $33.00 vienai ypa- pių 60 .........................
15c ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, III.
1896, pusi. 364 ............................... 81-00
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jo*
Pirmiaus susirašiau, jis gyveno jams!
ai iš Chicagos. Valstijoj WasHTa
pati apdaryta audimu, kietuose ap
Naubuk, Con.; dabar nežinau kur.
ngtono turim 'darbo prie buda- 120 Po priedanga šventlnybte. Isto gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III. daruose, aukso ii taros ant nugaros ir
M. G. Valackas.
1906,
pusi.
140
................................
36c
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė
Jis pats ar kas kitas teiksis duo
šono .................................................. 81-25
Išleistojas. vojimo gelžkelio. Mokestis nuo B. Poeteri. Vertė K. J. Odenoje. 1905,
ti
žinią
ant
adreso:
$2.25 iki $3.00 ant dienos; kelias pual. 100 .............
APVAIKŠČIOJIMAS IR
2464-66 Kensington Av.,
26c
548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
866 Aukos karės Dievui. Parašė Ja
Antanas Metrikis,
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lie nas Gražys, ši knygelė aprašo kokios
BALIUS
Chicago, III. š Chicagos po $14.00. Teip-pat
4600 So. Paulina Str.
urim užtektinai darbo Wiscon- 124 Robinsonas K rus i u*. Graši mo tu vtškon kalbon vertė J. Šernas. Spau- kada buvo karės, kas buvo jų priešoparengtas Leb.-Gv. D. L. K. Vy
Chicago, III.
81 n o ir Michigano valstijose prie rališka pasaka, Antra pertaisyta lai tuvlškon kalbon vertė J. Šernas. Chi sčia, kiek biėdės padarė ir daro žmo
tauto i-mą Div. Raitelių nuo
da. Chicago. III. 1903, pusi. 83 ....25c cago, III. 1907, pusi. 138 .................... 36c nėms ir kas j jus stumia. Chicago, Iii.
girių kirtimo; mokestis nuo $28.00 185 Žmogus neplluėkls. Vertė iš
Brfdgeporto, Chicagoj, atsibus ne
“
LIETUVOS
ŪKININKAS
”
AŠ Jonas Draučikas, pajieškau
dėlioj 29 d. (sept.) 1907 m., Frei
ki $35.00 su pragyvenimu ir guo švediško Nėris. Labai graši apysakė 553 Paėjimas organiško svieto. Pa 1902, pusi. 40...................................... 1Oo
Laikrafttis
skiriama*
Lietuvos
heit Turner Salėj, 3417 So. Hal Kajatono Draučiko, Kauno gub.,
liu, ant mėnesio. Kelionės ka lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi gal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga di
sted Str. Salė bus atdara 2 vai. Šiaulių pav., šenunų vol., Pašc- darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- stus uždedame. Teipgi turime vedė su varginga mergina ir laimin delės moksliškos vertės. Ji aprašo 3252 «. Halsted St., Chicago, IIL
po pietų. Prakalbos prasidės 3 šupių par., Actinų sodos. Iš tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo visokių darbų Chicago j e ir aplin giau gyveno už kitus, apsivedusius su tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam
turtingoms.
fiita apysakėlė užima
• vai. po pietų. Įženga 25c. ypatai. New Britain, Conn. išvažiavo į mas ant gražios popieros, 16 pu kinėj. Prašom ateiti arba atsi kiekvienų jauną vaikiną ar merginą Ir tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giltausius žemės sluogsnius,
sių
ir
mėnesiniu
priedu.
Užkviečiame visus lietuvius ir lie Philadelphia, Pa. ir girdėjau,' kad
šaukti tuojaus laišku, įdedant už mokina žmogiškos doros. Chicago, IIL daug milijoaą metų atgal gyvenusius
Vienatinis laikraštis, kuris tė 2c. markę atsakymui.
1899, pust 23 .....................................10c ant žemės augmenis, vabalus, žvėris,
tuvaites, be skirtumo, atsilankyti. jis koją nusilaužė, o jokios žinios
apie save neduoda. Kas apie jį vynėj daugiausia prasiplatinęs, Adresuokite:
paukščius ir tL Su paveikslais. Chl- T
•
VI
J •
Su guodone.
134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydė cago, III. 1905, pusi. 137 .................. 35c LAIVU A. A1611U OMUS
žino, ar jis pats, jeigu dar gyvas, nes jis suteikia teisingiausias ži lEmmigrant Information Bureau
Komitetas.
iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
tegul maloni pranešti ant žemiaus nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
(Room 8) 128 So. Clark st
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė
566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
to. Amerikos - lietuviai užsirašypaduoto antrašo:
DIDELIS PIKNINKAS!
Kas nori važiuoti j Krajų, te
Chicago, UI.
J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169. rimai. Pagal Hutchlnsonų sutaisė Šer
kite minėta laikraštį arba užrašy
Jonas Draučikas,
Parengtas Kensingtono ir West
gul
perskaito šį surašą, o jame at
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už nas. Su paveikslėliais.
Aprašo se
f 63 Sheffield Str., kite savo gentėms tėvynėj gyve
draudė lietuviams skaityti)............. 50c niausių gadynių yvairius sutvėrimus ras, kada, iš kur, į kur ir koki lai
Pollmano lietuviškų saliuninkų.
New Britain, Conn. nantiems. Lietuvoje metų prekė
Atsibus nedelioj, 29 d. rugsėjo
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka
PINIGŲ PREKE.
200 Akli už akj, dantis už dantį. radimų žmogaus, šiandien tų sutvėri
$1.85, o Amerikoje $3.50. Vienas
(Sept.), 1907, P. Kareckio darže,
štuoja.
Iki 500 rublių, rublis po............ ...62K Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
Pajieškau draugo Jono Kuzo; numeris ant pamatymo 5 centai. Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .52 kiško. Chicago, IU. 1907, pucl 29.. 10c mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
123 st. ir Union Avė., W. Pullman,
nius, kanalus, arba imdami iš žemės
III. Pikninkas prasidės 11 vai. ry paeina iš Kauno gub., Raseinių pa Amerikoje vyriausiu agentu yra: Virt 1000 rublių, rubli* po.......... 51%
šioms dienoms išplauks šitie
anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
M. J. Damijonaitis,
210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
to ir trauksis iki nakčiai. Daržas vieto, Mankunų valse., Arlogos
laivai:
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. dintus kunus, užklotus keliolikos siekChicago, III. dėti 25c. ant pačto kaštų.
bus parengtas labai gražiai, su par., Putrių kaimo. Šią žiemą at 3252 80. Halsted 8t.,
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir B-a Ir M. P-ls. Chicago, III. 1902, pu
spių storio žemės eile. Jie yra šian
daugybe visokių zobovų. Muzika važiavo į Aemeriką. į Jūs pats ar
NORTH GERMAN LLOYD
gerai suvaikščiotų Ir niekur nežūtų, slapių 62 ............................................. 20c
dien išstatyti {vairiuose muzėjuose. iš
kas
kitas
teiksis
duoti
žinią
ant
bus pirmos kliasos, grajys tik lie
tai siųskite per "Lietuvos” redakciją
LINE.
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
adresuodami telp:
tuviškas polkas ir valcus. Visus adreso:
225 Gedaus vėliaus negu niekad. sena yra musų žemė, klek tai milijo
Spalio 11 vai. diena išplauks
A. OLSZEW8KI
Chas. Vidikas,
Komedija viename akte. Pagal lenki nų metų reikėjo pakol ant mirusio
pažystamus, vietinius ir aplinkinius
iš New Yorko j Bremą lai
3262 80. Halsted 8L,
Chicago, III. škų sutaisė K. B-a ir M. P-ls. Chica- 3345 Aubum Avė.,
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
lietuvius ir lietuviškus biznierius,
vas KAISER WILHELM
gp, III. 1902, pusi. 48.......................... 15c kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
Chicago, III.
širdingai užkviečiame atsilankyti.
Parsiduoda bučernč ir grosernė
II. Perplaukia mares su 7
gal storumų ir senumų žemės sluogKomitetas.
North Sidėj, arti bažnyčios, už
dienom.šifkortės preke$38.4O
257 Kun. Gramulos Raitlnyčioje. Ko sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
Pajieškau Ivano Panovo (tikras labai pigią prekę. Nauji barai,
medija viename akte. Parašė kun. Fr. da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin na yra musų žemė ir kaip seniai žmo IO 'Spalio 10 vai. ryto išplauks
maskolius)
; kalba tiktai maskoliš aisbaksis (ice box), vežimas, ark
METINIS BALIUS!
kanti
perstatymui. Chicago, III. 1906, gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900,
iš New Yorko j Bremą lai
Dr-ste Sv. Kazimiero, Nashua, kai; 21 metų senumo, dar grino- lys ir tt. • Naujas, geras namas
pusi. 14................................... ,............10c pusi. 370 ...........................................81-00
vas
Greisenau. Perplaukia
N. H., parengia metinį balių, ku rius, neturi dviejų pryšakinių dan ant ilgo lyso (lease). Biznis yra 27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oria*
Ta
pati
apdaryta
.........................
81-25
mares su 10 dienų, šifkor
ris atsibus 5 d. spalio (October), tų, laibas, 4 pėdų ir 4 colių augš- ciaš (cash), knygučių nėra, sko- son Svett-Marden. Lietu v iš k on kalbon 262 Mlndaugls Lietuvos Karalius.
tės prekė................. $28.40
O. Donnell Hallėj, ant High str. čio. Jis apvogęs šeimyną prasiša ų teipgi nėra. Atsišaukite pas: išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė- Istoriškas paveikslas 5-ae aktuose. 545 Nematomi priešai Ir draugai
jualų žmonių. Labai naudinga kny
Užkviečiame lietuvius ir lietuvai lino. Paėmė 100 dol., naują siutą ?. M. Kaitj, 221 Wabansia avė., ga. Didelio formato. Chicago, 111. Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lie žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šernas.
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
3 Spalio io vai. ryto išplauks iš
tes, iš Nashua ir apielinktų, kuo- ir sidabrinį laikrodėlį (iš lietuvos).
1907 ................................................. 81.50 dirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25c Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
New Yorko j Bremą laivas
dančių visokias ligas pas žmonis, jų
skaitlingiausiai susirinkti ant mu Kas apie jį duos žinią, kur jis bū
82.00
Maža kiandžių (candy) ir ta Apdaryta .............
FRIEDRICH
DER GROSsusekimas,
vystymąsi
ir
tt
Su
pasų baliaus, nes bus tai viens iš na, gaus gerą atlyginimą. Praneš bako krautuvėlė parsiduoda labai
331 Žilė galvon — velnias vuodegon.
veikalėliais,
Chicago,
III.
1905,
pusią35
Gyvenimo
vaizde
M
*£
‘
Susidedanti
SEPerplaukia
mares su io
Komedija vienam akte. Pagal lenki
gražiausių balių. Balius prasidės kite adresu:
pigiai. Atsišaukite pas: P. M.
plų 113 ... .................
30c
iš
devynių
sekančių
gražių
pasakai

dienų.
Šifkortės
prekė$28.4O
škų sutaisė M. P-is. Chicago, IU. 1902,
George Bamitonis,
7 vai. vakare ir trauksis iki 12
<aitj, 221 ,Wabansia Avė.
čių: Atsisveikinln^rt, Virgis, Kas kal pusi. 31.....................
10c
221 VVabansia Avė.,
nakties. Užkviečia
tas, Gatvės valkoj Paforčio žiedas,
639 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 9 Spalio 2 vai po pietų išplauks
Chięago, III.
Komitetas.
Ant pardavimo Barber Shop’č, Miško sargas, Slghaias, Keleivis, Bū 471 Akyvi apslrelikimal sviete, ant Pr. Siūlelis, Kas nori dasižinoti kaiš Baltimorės į Ęrėmą laivas
geroj vietoj, tarp lietuvių išdirb vio ėsybė. Chicago, 111*1902, pusla kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
Brandenburg.
Perplaukia
15c nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len šių knygelę. Chicago, Iii. 1902. puPajieškau savo draugo Kazimie ta vieta, geri rakandai. Atsišau- piu 99 ...................................
mares
su
12
dienų,
šifkor
• >*<
’m
kiškai parašė Promyk. Pirmų syk) iš slapių 31 ............................................ 10c
ro Kilkaus, Kauno gub., Ukmer cite j “Lietuvos” Rėdystę.
tės prekė................... $26.40
43 Ii gevinimo iietuvlėhų Vėlių bei versta { lietuvišką Labai naudinga
gės pav., Kupiškiu par., Jatkonių
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš
597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
sodos, Meldžiu atsišaukti ant antTuri’’ ant išrandavojimo stubą Basanavičiaus. ŠilMfc kgoję telpa ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir gal Schmehl'i Šernas. Mokslas apie 8 Spalio 3 vai. po pietų išplauks
rašo:
keli šimtai gražių paraku, apie rojų sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie subudavojiiną kūno visokių žvėrių,
iš New Yorko j Bremą lai
su 4 rūmais ir su visais naminiais dangų,
čyščlų, pokl^
giltinę, ma
Aš Jurgis Steckis pajieškau
Kazimieras Vičenas,
vas KRONPRINZ WILHrakandais (furniture).
Noriu, rą cholierų; apie (ĮvašĮas (dūšias) laikosi ir tt Chioago, III. 1894, pu paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir
savo sunaus Antano Steckio,
30c žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
31 Ames Str.,
ELM. Perplaukia mares su
kad
parandavojantis stubą nupirk velnius, jų vaidinti ii M.tt Pasakos slapių 79 ..........................
Kauno gub., Telšių pav., Birakų
vis aprašytas pavieniai su visomis jo
Montello, Mass. tų rakandus. Rakandai visi yra užrašytos tokioje t
7 dienom, šifkortės pre
kokioje bu472 Apslrsiškimal Atmosferoj arba ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę jis
sodos. 6 metai Amerikoj. 3 me
__ Meteorologija. Pagal profesorių Vojei- tveria. Su paveikslais. Chicago, III.
geri. Atiduosiu už pigę prekę. vo girdėto*. Pane.__,,
kė .... v........................$3840
yj"“- pagal tar
tai atgal, * buvo Chicagoj, III. ■ Pajieškau pačios Mortos Gustaimę panėvėžlečtų, ŠUuUJ&b* — pagal kov’ų sutaisė šernas. Aprašo iš ko
Arčiau dasižinokit adresu:
1906, pusi. 313.................................81.00
Jis pats ar kas kitas teiksis duo tienės, po tėvais Pečeniutė. Pa
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa susitveria ore žaibai ir griaustiniai, Apdaryta ......................................... >1^5 >5 Spalių 10 vai. ryto išplauks
Mrs. Blazevicz,
ti žinią ant adreso:
iš New Yorko j Brėmą lai
eina ji iš Suvalkų gub., Vilkaviš 873 — 33rd Str., Chicago, III. gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios
voje — pagal tarmę Puišį; lietuvių; šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
Jurgis Steckis,
vas Kronprinzesin. Cecilie.
600 EthnologIJa arba mokslas apie
kio pav., Pajevonio gm., šilasodo
Dzūkijoj — pagal tarmę’ dzūkų ir tt kitų {vairiausių ore apsireiškimų. Pla
žemės tautas. Pagal D-rų M. Haber527 So. Canal st.,
Perplaukia mares su 7 die
kaimo. Devyni mėnesiai ženota.
Ant pardavimo, iš priežasties Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie- čiai ir labai suprantamai paaiškinta landtų parašė šernas. Su paveiksią
Chicago, III.
Pereitus metus išėjo. Dabar nu išvažiavimo j kitą
nom.
šifkortės prekė $38.40
ro« apdaruose ...» ...................... g1.50 kaip galima sužinoti oro permainas ir
Uola, Yra tai svarbiausia moksliška
miestą, geri Audimo apdaruose
............. 82,00 daug kitų {domių dalykų, Kiekvienas knyga
siduoda kaipo merga, rytinėj 3da- naminiai rakandai
t
apie vi saa musų pasaulės Įmo
V. Jį •
• ■
(furniture).
Pajieškau savo pusbrolių Jono lyj miesto Chicagos, apie parapiją
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo nlų veisles. Ji parodo viau viešpaty*
RED
STAR
LINE.
Parsiduoda pigiai. Artesniam su 63 Karė* laukuo**. (KarMvto at parodomas ant paveikslo, Norintiems
!r Jurgio Grabauskių, Kauno gu šv. Mykolo. Pranešu lietuviams,
sčlų, visų žemės kraštų ir net meilau 12 Spalio 9 vai. ryto įplauks ii
siminimai). Parašė Vževolod Gariin. arčiau susipažinti su oro ypatybėms,
sižinojimui adresas:
šių salelių žmonės ir ju paveikslus.
bernijos, Mankunų vol., Beligalos kad apsisaugotų su ženyboms nuo
New Yorko laivas Zeeland.
Vertė A. Lris, Užimanti pasaka ii verta perskaityti. Chicago, III. 1907,
Peter Okocki,
Aprašo jų kilmes, parvą tikėjimą pa
farap., Milašaičių sodos. Dirba Į tokios. Ji yra 24 metų senumo,
laikų karės maskolių su turkais. Chi pusi. 288
Perplaukia mares 8 dienom.
..75c
pročius, užsiėmimų ir abelnai viską
4501 S. Pauliną St., Chicago, III. cago, IU. 1906, pusi. 81 .
Apdaryta
,|1X0 Kas nori pilnai pažinti žmonių ištari
Prekė šifkortės .

A. Olszevvski

Ant Pardavimo

Knygų Kataliogas
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h
i
k
g

c

t<

d
k

——

.iiii.hiiiiijiii.iiii

11, hhiįii iii i

u

(hllTUH
5 Spal'o 3 vai. po pietų išplauks GELEŽINKELIO TIKIETAI 8 fl venta Veronika apžluosto vald*
Cristul.
iš New Yorko
laivas
VAIKAMS.
KROONLAND. Perplaukia Amerikos, geležinkeliai vaikus 3 iNižu* ramina moteris, kad jo novuckųj.
Krxr-vw.su 8 dienom, šifkor- iki 5 metų veži dykai; nuo 5 iki 10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry
ia metų, imi pusę tikieto, o nuo
žiavoj tmo vietos.
11 Žalnieriai ir šv. Petras prio kalno
12 metų pilną tikietą.
HAMBURG AMERICAN
Golgotos.
Prūsų geležinkeliai veža vaikus 13 Kristus paveda savo motin* JonuL
LINE.
už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki 13 Skaito Kristui myrio dekret* ant
10 Spalio 7 val* |7to i§Plauks ,s
kalno Golgotos.
New Yorko laivas Bluecher. 10 metų ima pusę tikieto, o nuo 14 Žydai ruožtas! kalti Kristų prie kry
10
metų
pilną
tikietą.
t ' perplaukia mares su 10 die
žiaus.
Laivai Linijų NORTH GER- 16 Kristaus kun* ima nuo kryžiaus.
nų. šifkortės prekė .429.80
17 Kristus keliasi i* grabo.
MAN LLOYD, RED STAR ir 18 Kristus
žengia J dangų.
» Spalio 2 vai. po pietų išplauks HAMBURG AMERICAN plau
19 Regykla il*dientalo Betlejau*.
' iš New Yorko laivas KAI- kia stačiai j kontinentą, o laivai 30 Kaip ri*dien išrodo Stainelė, kuS|RIN AUG. VICTORIA. visų kitų linijų plaukia j Angliją,
kurioje Kristus gi m*
Perplaukia mares su 10 die- o iš Anglijos kiti laivai perveža j 21 Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
22 Bažnyčia būdavot* ant grabo šv.
nų. Šifkortės prekė .. $29.80 kontinentą.
P. Marijos.
23 Kaip ši*dlen išrodo Kristaus grat2 Spalio 8:30 vai ryto išplauks
iš New Yorko laivas Preto
24 Kaip llųden Išrodo Kalvarija, kur
rių. Perplaukia mares su 12
Kristus mirė.
dienų. Šifkortės prekė $29.80
26 Ulytėlė po vardu Jėzau* "štai Žmo
3252 So. Htlsted St, Chlago, III.
gų*".
4 Spalio 4 vai. po pietų išplauk?
SERIJA IV.
Susideda II 100 Stereoskopiikų paveik*
iš New Yorko laivas PRE•lėlių bakselyje. Prekė 32.00 už
SIDENT GRANT. Perplatrbaksel|.
kia mares su 10 dienų, šif
šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pakortės prekė . ........ $29.80
velklėlių k* pirmutinėse serijose. Ir

Didžiausias SzifkorčlŲ Ofisas
A. OLSZEWSKIO

Storeoskopai arba Teleskopai,

štai k* Juose galite pamatyti:
101 Besiartinanti audra ant ežero Erte.
CUNARD LINE.
102 New York. Ta vorų krovimas Į dl8 £pa!io 6:30 vai. ryto išplauks
delj oceanlnĮ lai v*.
iš Neiv Yorko laivas Carma1P3 Ncw York. Pilies daržas (Casttlo
Garden).
nia. Perplaukia mares su 7
104 Boston. Ežeras viešame darže.
dienom, šifkortės prrekė
105 Atlantic City, New Jersey. Pama
. .................................... $36.30
ryj
106 Niagara. Patkavinis vandenskri5 Spalio 2 vai. po pietų išplauks
. tys nuo ožinės salos.
(Horse
iš New Yorko laivas COMShoe Pails from Goat laland).
107 Chicago. Auditorium viešbutis Ir
PANIA. Perplaukia mares
Michigan Avenue.
su 6 dienom, šifkortės pre
108 Kaskados fr pokyllnė svetainė. L
. $37-8o
kė
P. Parodos 1904m.
StsreosKopas arba Teleskopas yra tai
109 Moki indljcnas namlcje.
prietalsa
arba
žiūronas
su
padidinan

'2 Spalio 9:30 vai. ryto išplauks
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 110 Moki indijonų gyvenimas,
laivas Etruria. Perplaukia ant
abrosėlio, abrozėlis pavirsta | na- 111 Sioux indijonų Vadas, He-No-Frald.
mares su 8 dienom. Šifkor- turali&k* paveiksi*, kuriame matai čle- 112 Vartininkai iThe Sentlnels) 3,(M1
pėdų augščlo, Yosemlte, Cal.
I tės prekė........... .
$3^-3° las grupas žmonių, triobų. vis* mlaMotina
girių, 63 pėdas apėmlo. Yo
113
st*. plačius laukus, mižkus, daržus ir
semlte Klonyj, Cal.
I Spalio 4:30 vai. ryto išplauks teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
Kolegija. Oxford, Ang
iš Bostono laivas SAXO- toje būtumei ir visk* savo akimi mi 114 Magdelenoe
lljoj.
tytumei.
Teleskopas
paverčia
|
natų
NIA. Perplaukia mares su
rali A k* ėsybę. padidina j| atskirs to 115 Airija. Kllhrney, pilis Ross.
8 dienom.
šifkortės pre žmogus nuo žmogaus Ir išrodo jau ne UG Įėjimas | Muckross Klloštorlų. Al
’-joj.
kė ................
$35-8o
paveikslu, bet tikru atsitikimu.
šiaurinis miestas. Glbraltar
Męs turime dabar ant pardavimo gra 117
113 Berlynas. Bondler lovis Ir Kate
CANADIAN PACIF. R. R. CO. žiausius stereoskoplškus paveikslui
dra.
kaip matote žemiau surašius119 Vokle i Ja. Griuvėsiai viduramžinės
LINE. .
pilies.
12 Spalio 3 vai. po pietų išplauks
SERIJA I.
20 Vokietija. Laivas ap'eidrlantls Koiš Montreal laivas Lake Susideda Ii 12 Stereoskopiikų paveik
blenc'*, ant Rbelno upės.
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už
Erie. Perplaukia mares su
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
punde!].
pusės.
8 dienom.
šifkdrtės pre Štai k* Juose gali pamatyti:
122 Stockholmas Karališkas pslocius.
kė ....................... $37‘8o 1 Stebėtini griovai Yellow-Stone Par 123 Švedija. Ant kelio Į Odde
koi
_
124 Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
4 Spalio 3 vai. po pietų išplauks 2 Kvletklnė paroda, mieste Sarato- 125 Šveicarija. Mount Rlanc žiūrint
iš Montreal laivas EMnuo Cbamoniz.
Bovrery gatvė New York e.
126 Tbun, Šveleartjoj.
. PRESS OF IRELAND. 3 Didysis
vandens puolimas. Yeltow- 127 Žiūrinis kiemas, AI ha m b ra. Grina
Perplaukia mares su 7 die
stone Parke.
da. Išpanljoj.
nom- Šifkortės prekė $37.80
Typižka tabako farma, Kuboje.
128 Katedra Notre Daine, faskada Pa
6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant as
ryžluj, Francuzljoj.
los Havrail.
129 Tullerlnų daržas. Paryžiuje. FrauDOMINION LINE.
7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi
cljoj.
_I2 Spalio 5 vai. ryto išplauks iš
lipinu salų.
130 Paloclal tautų ant upės Selna’os
Montreal laivas Southwark. 8 San Jose gatvė, mieste San Juan.
. Paryžiaus Paroda. 1900m.
Porto Rlco.
Perplaukia mares suNJ die
131 Venas de Milo Louvre, Paryžiuje.
9 Puikiausia pilis mieste Rhetasteta,
Francijoj.
nom šifkortės prekę/ $33.30
Prūsuose.
132 dės Champs Klyseee. Paryžiuje.
...
...............
£>$33-30
kė .
10 Puikiausias Žurandelis Salone de
Fra nei Joj.
Jenets, mieste Vienoje.
133 Didžiosios operos palocius. Pa
ryto
išplauks
iš
Spalio
5
vai.
5
11 Švento Mykolo palocius. Peterbur
ryžluje. Francijoj.
laivas KENSMontreal
ge, Roaijoje.
134 Tvlrtynė Šv. Jono Ir Katedra.Mar
INGTON. Perplaukia ma- 13 švento Petro bažnyčia ir pliaclus
seilles. Francijoj.
Ryme.
135 Laivų užplauks ir ežeras, Vlllefran
res su 8 dienom, šifkortės
che. Francijoj.
prekė
................... $33 30
SERIJA II.
136 Carnlche kelias Ir ežerėlis Vllle
Susideda iš 25 Stersoekopiškų paveik
franche. Francijoj.
slėlių bakselyje. Prekė 75c. už 137 Pajūrinis kraštas Casfno, Moste
WHITE STAR LINE.
baksėti.
Carlo.
3 Spalių 2:30 vai. po pietų iš Štai k* juose gali pamatyti:
138 Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
plauks iš New Yorko lai 1 Gražiausias vandens puolimas, Hatedra, Ryrae, Italijoj.
vas BAČTIC. Perplaukia
* vana Gleo, N. Y.
139 Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pe
mares su 7 dienom, šifkor 2 Grandžių sodas, Floridoje.
tro katedros.
3 Didžiausias pačto budlnkaa, New 140 Didžioji galerija Colona palociujc.
tės prekė.................. $36.30
Yorko.
Ryme, naujoj.
Stebėtinas vandens puolimas, Nia 141 Skliautas Seilinto Severo, Ryme.
10 Spalio 7 vai. ryto išplauks iš
gara Falls, New York,
Italijoj.
New Yorko laivas CEDRIC. 5 Puikiausia svetainė United States
142 Kolose urnas, Ryme, Italijoj.
Perplaukia mares su 8 die
Kotelyje, mieste Saratogo*, N. Y. 143 Neseniai atkastas palocius, Pora
nom. Šifkortės prekė $36.30 6 Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha
pejo, Italijoj.
vanos, Kuboje.
144 Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
jojV Spalio 2:30 vai. po pietų iš 7 Ūkininko namai, Kuboje.
Įplukdymas galvijų mieste Manilės 145 Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj Ita
plauks iš New Yorko laivas 8 ant Filipinų salų.
lijoj.
Celsic. Perplaukia mares su 9 Geležinkelis ant salos Hawail.
146 šėrimas karvelių ant piečiau* San
8 dienom, šifkortės pre 10 Gatvė miesto Manilės, ant salos Fl|
Marco, Venecijoj.
lipinu.
147 Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj.
kė ............................... $36.30
Italijoj.
11 Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus P»
rodos, Franeuzljoje.
148 Mahometonų bažnyčia Omare.
9 Spalio 11:30 vaL ryto išplauks
daržas mieste Frankfort,
149 OceanlnĮ* pakraštis, parodantis ke
iš Bostono laivas Cymric. 12 Paimu
lio užuolankų. Alglere.
Prūsuose/
Perplaukia mares su 8 die 13 Merginos parduoda kvletkas mie 150 Gėrymo fontanas tr gatvė Sename
Kaire, Egipte.
nom. šifkortės prekė $35.80
ste Kopenhagen, Danijoj.
14 Puikiausias kvletkų darželis, mle UI Besimeldžianti dervišai kieme ma
AMERICAN LINE.
hometonų bažnyčios Gamos EI
ste Monte Carlo.
I2 Spalio 9:30 vai. ryto išplauks 15 Rustoenval vandens puolimas, Nor
153 Mahometonų bažnyčia Sultano HaregiJoj.
iš New Yorko laivas St.
san, žiūrint, nuo Ciadello sienų
Opera
avenue
gatvė,
Paryžiuje,
16
Kairo, Egipte.
Louis. Perplaukia mares su
Francus!joj.
153 Pyramldos Ir Arabų Vilija, žiūrint
6 dienom. Šifkortės pre 17 Moterų duelės su kardais.
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Egipte.
18 Moterys prie arbatos.
kė .......................... $37.80
154 Arabija.
Darias iidžluvusiame
19 Motina kudlkĮ prausia.

5 Spalio 9:30 vai. ryto išplauks
L iš New Yorko laivas NEW
YORK. Perplaukia mares
su 6 dienom. Šifkortės pre
kė ...................... $37 80

parodytos prekės yra nuo
N’ew Yorko iki Tilžės. Prekės
l Eydkunus yra 5c. brangesnės
kaip j Tilžę, o j Bajorus 55c. bran
gesnės kaip j Tilžę. Tikietas iš
Chicagos j New Yorką kaštuoja
$16.00, į Bostoną $16.00, j Mont
real $15.00, j Philadelphia $15.50.
VAIKAMS SIFKORTES.
Už vaiką nesenesnj kaip 1 me
to šifkortė ant laivo $2.00. Už
vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor
tė ant laivo kaštuoja pusę to ką
dideliam, o virš 12 metų pilna šif
kortė.
>

80 Kaip labai dideli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.
SERIJA III.
Susideda Iš 25 Stereoskopiikų paveikslėllų Ii Kristau* gyvenimo. Frekė 31.00 už bakself su 22 paveik
slėliu.

Štai k* juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Betlejaus Stainėlėje.
3 Trys Karaliai atlanko gimus) Kri
stų fr dovanas Jam kloja.
8 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktarus Jeruzoliaus bažnyfiloje.
Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandeni | vyn*.
5 Kristus ant kalno kalba priešais
žmonių mini*.
6 Jjjdoėius savo pabučiavimu išduoda
Kristų žydam*.
7 Uimoaa* PageUp
neiti.

155 Įėjimas į paloclų, Blngapore, Indi
joj.
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.
157 Tautiškasis greitasis trūkis, Singa
pore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chinljoj.
159 Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
160 Chlniečių vienbuorlniai laivai Į
plaukoj Hong Konge, Chinijoj.
161 Gražusis kelias Shanghal. Chinijoj
162 Žvilgis ant viešos turgavietės,
- Shangtal, Chinijoj.
16S Tautiška* priešpiečių namas ant

164 Tokyo, Japonijoj.

Iriso gražybė'
laukai
165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp
tiikų lotus kvletkų pilname žy
dėjime.
166 Junltų ilnyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.
167 Tokohama, Japonijoj. Slaučius dlr
bantls lytines kurpes.

169 Paroda ugnag**uių atletų, Tokokarna, Js^oujjoj.
170 Yokohama; .Japonijoj. Kvletkų dar
Am

l!C

ŽJi>

71 Yokohama/■©ocdjojr Altorius, nelama* jaunų gerbėjų Matsun
FrooeeiJ^
„
171

173 Matsurl pokylis, muzikos pastotas
ir lokėjnt Yokohama, Japonijoj.

ii

174 Yokohama, Jaj^mljoj.
Daržovių
pardavinėtoja*^ rodanti* **70
turtų.
’x
175 Japoniški kūdikiai ledinė* ameto
noe šėtroj. Yokohama.
176 Japoniška* žvejys prieplaukoj, To
kohama.
177 Japonlečlų būdas eiti pailsta.
178 Trepsi | Klgomlsų žinyčių, Kyo
to, Japonijoj.
179 Kyoto, Japonijoj- Klgomlsų žlny180 Auksinis pavillonas ant ežero Klnkakujl, arti Kyoto, Japonijoj.
131 Senoviška žlnyčia Fujiyama, ML
Fuji, Japonijoj.
182 Teatro gatvė, ilgio vien* mill*.
Osaka, Japonijoj.
183 Nare, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prio Ka-suga-No-Myla žlny-

84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni

185
186
187

188

nis iuo, aerglantia Nikko žtayčl*
nuo Piktojo.
Hawftliiki mokyklos kūdikiai.
Paimu darias ant kranto Monoloa
upės, Honolulu. Ha*al.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
Hawal.
Hawali*ka moteris, raudanti Peeheai, mažiukę kriaukllnę žiuvai-

189 Chinlečial renkanti ryžius, Hawal.
190 Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af
rikoj.
191 Įplauka ir plankirnti laivų taisymo
dlrbuvė Valparalso, Chlle.
192 Jamaicos Druokbne gatvė. Port
.‘ntonio193 San Franclaco gatvė. Merico City.
194 Didysis pliactas. Mexico City.
195 "Jojimas ftėntmis**.
196 Mano apginėjaa
197 Kalėdų rytas.
198 "Tėve musų, kuris esi danguose *.
199 Pagalvėlių karė.
200 šėrimas kaėlukų.
Teleskopas Ir 100 virė paminėtų pa
veikslėlių ksžtucU* .p................... 83.00
100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo........................... 82.00
25 paveiksianti Jetaua gyveni
•no ................................
8100
*ats vienas teleskopas bo paveikslų
kažtuoja $1 00
«

SERIJA V.
Susidedanti II 12 msižyto gatunko pa
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
už pundel|.
Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, bevelk vLe&tokk paveikslėliai, tai
yra maigyti 14 ykokžų gatunk*. Juose
yra; grasiausių migai*, bažnyčių ir
kitų begotų trinkėsiu paveikslai, taip
gi ir komiški pRvclkžIėliat. ši serija
yra gera tiems, kurie nori pinigus užčėdyti, nes ji kaAtnnja tiktai 35 e., o
joje galima tiek daug pamatyti kaip
Ir serijoje l. <
SERMĄ VI.
12 telo oat rraižyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli.
šitoje serijoje gražiausi paveiksi*
lai. Labai aiškus, yra dtrtti gabiau
sių artistų, branjpns darbo. Į juos
‘turint matai visk* teip aiškiai kaip
iid prieš akis nebūtų jokio paveiksi*
lo, bot tikrai gyva regykla.
Atminkite, kr.d viri parodytos pri
vės yra tik už paveikslėlius, bo Teleįkepo. Pats Teleskppas kaštuoja 81.
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
Jsoklų paveikslėlių turėti, tai vienas
Teleskopas užtenka jiems visiems.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
?avelkslam
Kada turi to’eskor*. tsl
rali Imti paveikslus kokius tik nori ir
-lai tlkr | t* rat| teleskop*- Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
int kitokių reikalų visada adresuokite:
A. OL&ZEVVSKI,
1252 80. Halcted St.,
Chicago, III.
„JONAI KO VERKIT"

dyt *ita

kaip |g« Kova:aka i*k«’ na
ruti „Koki Kovar»ko »aJiaao

Jos. J. Kovarskas
Kampai 25-toi gatves.

Telepboaai Caaal 2330

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, UI.

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
t__________________________________ S
czi—........ 1

Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų 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 sudėtus pinigus ši banka moka 3% ant metų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

—

388 W. 18th ttrssl

1

CHICAGO. ILL.

■1 ...................................

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
DERmTOLOGIJOS MOKSLE.

Dsugybl <xlos Ilgu paeini n no
nelvaMUa užsilaikymo tr utsikr*tbno taipgi ir ano viduriniu lig*.
DanfumM nuit pulkai, lte»
kanai, įlinkima plauku, vilkima
ima. Gydosi pa' netinkančiu!
agentai, kuria tik pinigui litiraiolAa
rfyti,

karont
bent »l
kivonlii. o

ddm

duoiliue diJed atly|rinlin|.

tartjv^JpUakn*,

(lakta-

pas Bus. Adresai
iUTNJDZA. Co ,Cheml»t

\

Pinigų Siuntimas.

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.

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

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

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — Čia juos gausu
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 j krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus j krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausu
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
Šifkortės, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), 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. OLSZEWSKI

Ar kalbi Tamista Angliškai?
Jeigu ne, tai rašyk msma, o męs pa
rodysim tamistai ksip lamista gali iš
mokti angliAkaf trumpsme laike nssidamas mokyklos, bo |okh| knygų ir mokytolau*. Tamista išmoksi gerai angli
škai teip trumpame laike, kad nuste
binai savo draugu* — Tamista gali
gauti geresnį darbą, jeigu kalbi šio
krašto kalbą; męs pagelbės! m e tatnistai įgyti gereasį darbą. Atsiųsk 3c
markę informacijai..

Banka. 1 ■ --------

3252 So. Halsted St.,
LIETUVOS” AGENTAI.

Juozas šilkas,
Vietinis agentas, Chicagoje.
Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello st.

Chicago, III

W*«tvll1e, IFLWatsrbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St V. & Kralvenaa.

..

Mtaorovillo, Pa.
Naw Britaln, Conn.
Juos** Rans*aau*ka&
M. J. Cheponla,
21 Pleasant St
Sprtngfiald, IIL
JI Ktombanskaa,
T Mlllrov
Brooklyn, N. Y.
Wsr
a
artar,
Mase.
■. Froomse,
73 Grand St
12 Karlam 3L
A. Dfržulaltls,
155 Metropolitan Av. Antanas Bernotas.

Nsw York, N. Y.
A. Le*niewskls,
144 E. Houston St

GHbartom, Pa.
JL Ambraavičlua.
Box 4>
Baitlmors, Md.
L. Gairlls,
2018 N. Washta*ton, St
Scranton,
Pa.
Se. Boston^ Mas*.
Jonas Želvi*,
711 W. Lombard St Jos. Petrikis.
1514 Rons Ava.
Nik. Gendrolius,
224 Attens st. j. Luis,
26 So. Green St
Naw Havsn, Conn.
J. Diemedis,
521 Columbia Av.
NsMMric. N. J.
K. Btažaitis,
217 Fen
Wm. J. Moran,
V. Ambrasevičta,
178 Ferry St
S. E. cor. Sharp and Cnmden Str.
Mt Carmel, Pa.
Jonas Banį*,
‘
Btj
r,
Brooklyn, N. Y.
Philadelphia, Pa.
Stan. Rinkevičius,
73 Grand St M. A. Ignotas,
E. 8t Louis, III.
1038 So. 2-nd St
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THE WEST SIDE TRUST & SMIHDS BANK

Skaitykit ką kalba •

DR. LANDĖS

12 U IR HALSTED GATVES - VIRŠININKAI

Taria diditaasig praktiką tarpe lietuvių

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. Tauplnlmą (ččdijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Ui sudėtus
pinigus mokame 3%.

DR. L. LANDĖS
140 E. 22nd St. N«w York, N. Y.
daktaru asabiSka1

PIRK FARMA KOL PIGI!
Valstijoje Michigan prie portąvo Manistee miesto,
prie gerų geležinkelių, ažerų ir upių, žemės prekė nuo
$6 iki $15 už akrų. Žemė vaisinga ir lengva išdirbimui.
Valstijoje >Texas $15 už akrą. Žemė lygi, be kel
mų, galima visur Arti.
Kitą metą žemės prekės pasidvejos, todėl pirk šią
dien, kol pigi.
!’
Už neįgyventą žemę , įmokėsi mažą dalį iš viršaus,
o likusius ant ilgų, lengvų išmokesčių.
Už įgyventas farmas įmokėsi 4 dalį, o likusius ant
lengvų išmokesčių.
Rašyk mums kada nori važiuoti farmų apžiūrėti,
o mus agentas lauks. Arba atvažiuokit stačiai į musų
offisą bile pėtnyčią, o musų agentas paims jus su savim.

A. Olszewskis,

Jeigu esi Jaunas, senas ar vlduramtia
Mąa padarėme speclali.kumą begydydami y pa ti
ška s, nervilkas ir chronišku vyrų ligų per 20 metų.
T* teka medicinos tapo musų gyvenimo studija.
Sergantiems neduodame suvtliujantį nusprendi
mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame
pilną ir {iuiliekantį išgydymą: musų prekės žemo*.
I ŽIIUIIC VVDII0 kenčiančiu*nuo jaunysto*išdyJAUrlUo VTnUo kūmų, pilnai išgydomi.
VVD AMO
4Dm.t kurie jaučia, kad jų pajiega
V T nAInO nyksta, suteikiame galutiną išgydymą.
lAgydome greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, vaHcocele, inkstų ir pū
slės ligas, reumatirmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ilgu, raudonąją gyslą, votis,
puidldinusiu giles ir visu odos ligas.
š TI1 III V
męs rašome pacijentams y pališkei ir jų pačių kalboje ir niekados
Al InlNK neišdubdame jų pulapčių.
Męs pristotoms visu gyduole* musų pacijentams ir išsiunčiame į visą svietą.
Prašyk dykai Išpildymo Blanko*, jeigu negali pats pribūti mųsų o f įsa n.
Jojo išaiškintos Įvairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

a‘š

- VISOKIU žiedų, laikrodėliu, lenciugėlų, špilkų, laikrodžių, britvų, armonikų,
koncertinkų, klometų, ak ripkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fonografų, auk
sinių plunksnų, dnikuojsmų mašinėlių, eloktrikinių įtampų, liot. knygų Ir tt.
LIETUVIAI NESIDUOKIT l6NAUDOTI SAV^S VISOKIEMS APGAVIKAMS.
Visokį po y vairiom firmtį vardais garsinasi ir apgaudinėja lietuvius. Todėl rei
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės paa M. J. Damljonaitj pridus
dami už2centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA No. 7 ir busite aprūpinti
gerais-teisingais daiktais.
Vinatinė lietuvi Aka prekystė Amerikoj*, kurį ISsiunėla visokius daiktu* apat*luojant p*r laiškus, Į visus Am*rik*s Ir Canados mi*stus Ir mi*stillus. Adresas:

ROOM 604 L.

O uodo! i na* Collins Institutas!
Ligos silpnybės, kurios ilgai mane vargino ir piruilau rašiau, o
atsiuntėt vaisius nuo: vidurių ligos, strėnų skaudėjimo ir širdies didelio
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau
džių mėnesinių su baltomsioaiK, jau likausi ligydyka.
Jog neturėjau viltie* išgyti, nors ne vieną gydytoja buvau lankius o
nepagelbėjo, bet Jus Institutas su savo gerais'vaistai* ir augštu mokslu,
padarėt mane sveika, tai siunčiu didžiausius dėkavojimus ir niekad Jus
neužmiriiu, kožnam, pažystamam Ju* vardą perstatyslu, kad laike ligos ži
notų kur rasti tikrą pagalbą.
■rt. J. Miliauskene šlflį Goodale St., Columbus, O.

. .u «x

Išgydyta nuo
sunkios mo
teriškos li
gos, sugedi
mo gumbo,
vidurių, di
džio strėnų
ir sprando
skaudėjimo
ir nervų sukliarimo. Džiaugiasi sveika
ir laiminga.
Agneika Gacnikene

CHICAGO, ILL. U. B. A.

40 DEARBORN ET.

Iszgydau in 5 dienas

____

V______________ ______________________________

IIVBHOCELE
(t , nagao '"t* gvstas)

jimu*. nusllpaėjitną nervų, Ujrdrocely arba vyrų lyuškos 11<m. Tukinę ganiae ofertea tei
kiame visiems tiems kurie boro gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir Išdavė
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog aš turiu viealatalį bodą ee kario pagalba aat visados
Jus ISgydy siu

240 Ohio Str., John»lowu, Pa.

Nsasteklte už neišgydymą. tiktai už išgydymą.•

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

■OTEUrtKAS LIGAS.

Dr.O.C.HEINE

PRIVATlŠKAS VYRU LIGAS.

DENTISTAS

A* išgydė u k lėk vieną greitai aat
visados ir didžiausioj paslapty).

braukia dantį* be skausmo, išgvdo Skorbuta,
Neuralgija, sudeda nauju* vieton ilpuolusių. pri
pildo iškirmijusiu* auksu, sidabru, amalgamų.
Valandos: Šiokioms dienom* nuo 8 rvto iki 1S.
nuo 1 iki B vak. Nedėliotus: nuo 9 r. Iki 5 rak.

KRAUK) UŽNUOOYJttfUS.

DOVANAI!

OFFISĄ 8--Kam pas 81-mos Ir
South Halstod Gatvių ::::::

ir agentūra literatūros ant “North Side” ChicagoJ.
čion galima gauti mokilUkų. svietiškų ir dvasiIkų.knygų, rašančių, ikaplierių, abrozHių, viso*kių laikraičių. Amerikos ir Europos ir popierų
gromatom*. Teipgi uilaikau visokio teroro: juodylp, paltelių, plunksnų.drukųotamų mašinukių,
britvų, stereoekopų ir daugelio kitų daiktų. Konimirikite atsilankyti, o busite aiganMintL

C H I CA G O, ILL.

Or. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street,

Petras M. Kaltis

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Mačuli kur begi?
Bėga į valstiją IVasbinutoa. ne* ten yra daug
darbo Ir ušdatbiai geri, o pas Dom. Milių galima
užeiti ir gauti visokias geras rodąs; betogali gauti
kalta alų ir kitokių geriausių gėrimu ir rusk Intų.
Jo Karčiams yra vo* du bloku nuo Union stotiea.

Aš turiu savo nuosavybėje receptą brandintinam
Vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio aš tei
ravausi atlankydama* senąją šalį. Aš iinaa iš
patyrimo kad vaistas padirbtas pagal šitą receptą
yra šiądien geriausiu silpniems, nerviškiems ir
besveikačiam* vyram*. Aš iinaa dėlto, kad ji*
man sugrąžino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu, nerviškumu ir abelna nesveikata ir tt. Aš
pirma to išmėginau specialistus ir įvairiu* vaistu*
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi ži
nau, kad daugeli* kitę, sirgusių ta arba kita liga
nuo pers įdirbimo, jaunystė* paklydimų, prasižen
gimų ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgį,
sunykimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto
guvumo, štoko, ambicijos, Imurknyb^, nedrąsu
mo. skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir
tt.. kurie rašė man. teipglAigydv, kaip ir aš pat*.
Žinodama*., kaip sunkti išsigydyti šitoje šalyje,
ai užaimauiau pagelbėti kitiem, ir kožnam reikalaojančiam tokio vaisto parakusiam pas mane, aš
pasiųsiu jiuorašą šito recepto ir reikalingu* pata
rimus užpečėtvtame laiške dykai. Receptą gali
sutaisyti geroje a pliekoje už mažu* pinigus. Klau
syk mano rodo* ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirta* Ir
laimingas. Al už savo patarnavimą reikalauju
ŠOc tau pasveikus. Niekuomet aš nereikalauju
daugiau už šitą mažą sumą ir tereikalauju jos kol
tu visiškai nepasitaisysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Aš ne
siunčiu nieko apmokės t in ir neturiu jokio snmislo
išgauti pinigus ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o Jei tu rasi mane neteisinga, taftiesiog
gali mane apskelbti per šitą laikraštį.
Rašyk šiądien, kadangi šita žinia gal neatsikar
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visu*
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 60c
kol nepasveiksi. Adresas:
C. Bentson, P. H. Box 655, Chicago, III.

Patentuota* repuliatoriu*. auauke užsukama*
ir nustatoma*, vyrtlka*
ar moteriška* 18K auk
suota*, dvigubi •‘HuntIng ' lukital, gražiaHškvnetkuotaa. Tikrai ge
rai laiką rodo. Viaur
vartojama a geležin
kelio tarnu knip*t*itoisingai laika rodan.
tie; gva rantuota a ant
25 metu, nitą laikrodėlį pasiųsime C O.D. aut
kiekvieno adreso, su pavelyjlmu lSegzamia.u>tt
Jeigu bu* toks kaip raMme užsimokėk ezpre»ui
$5.75 ir atvežimo kattu* ir paimk laikrodėlį, jei
ne. nemokėk nė vieno cento. Atmink, kad už tokį
pat laikrodėlį kitur mokėsi *35 00. Prie laikrodėlio
pridedame 1 ik auksintą labai gružų lenciūgėlį su
Kompasu dykai.

Ratilai kur tu begi?

900 Central Bank Bldg., Chicago

“Standard Saloon”
1S3 VVashingtoa «t.,

Seattle, Waah.

Kozminsky & Yondorf,
Bankieriai.
Męs skolijame Pinigus ant turtanyblų Ir Jei
ta rengiesi t arte n jr bę pirkti, męs sa džiaugsmu
prigelbėsiine, paskolindami tau dalį pirkinio pi'
nigų. Greita* veikimas. Lengvo* lilygos. Agen*
tai apmokami dosniai.

Ant 17 Akmena
Railroad
Laikrodėlis

Excelsior VVatch Co.
a

v
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Dr. A.L. Graiczunas
3202

H,l,ted St- chi“«o-IU-

džią ruslą oč’iščeną
Gydo visokias ligų be skirtumo: Vyarielką, cigarus net riškas Moteriška* Ir Vaikų. PriėmiišHavanos, oišsigė- į mo valandos kasdien ir nedėliomis. Nuo
rus gauni žmogus vai. 8 ryto iki 9 vai. vakaro.
puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jau
Telefonas Yards 7399
negaliu ilgiau su tamista kalbėti. Lik ——————————
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi
f
TT’TTT TO
puikia salę vestuvėms, ^mitingams ir pa- I IT*
J
f\ t J Į j Į
klauso kiekvieno, o ypač už vertėjąsusi- *** •
” • .
- -ukalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose 3255 80. Halsted St.,
Chicago, III.
reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų
Gydo visokias Hga
fl moterų, vaiku ir
Gydo
ligas
miestų gali gauti geriausią nakvyng.
vyru. Teipgi turi didelę praktika Ir
gydo peaekmingai visokias limpančias
Chicago, III. užslaenejustas ir paslaptingas vyru 113321 Auburn Avo.,

Petras Szlakis,

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18th St

CHICAGO, ILL

Teicfonuoti galima ii kiekvienos a pliekos.

Serą Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Alai l» greitai drukuoja. Iltaroe Ir vtea mašinukė padaryta ii gvriaunio plieno. Prekė Uk |6.*O.
Uilaikaa kitokiu IMnrbiu meilauki* keliu gatunkn ir daugy be nau
dingu vi toki u daiktu. Kai nor aptarė* katalogu tegul prliluačin u* Sn.
merkį ir teisinga adnsa, o aptarė* M puslapiu dideli l<o meto N AFJA
KATULOGA DYKAII Kuriame yra iimtais vikokiu daiktu, ea virt da
įimtai eitkiu paveikslu ir 14 kario matysit J< g mano tavom* pirmoo
kliasos, preke* p t g La sM* kaip kitur, žtoruykam. Agentam ir Prrloelam
parduoda visokius tavom* labai pigiai, duoda dideli rabato adaeanokit:

Z

WILKEWICH

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 nerviszkas ir Į nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes, I
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

gas.

Daro operacijas pasekmingai.

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

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

Union Stock Yards, Chicago

Veda Abelną Bankinį Biznį

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas

--------------- VIRŠININKAI--------------S. R. Flynn, prezidentas
J. A. Spoor, vice-preztdenta*
T. J. Fitzgerald. kasienu*
„ a „
--------------- DIREKTORIAI---------------P. A. Valentine
Loui* F. Swift
Nelaon Morn*
Jame* H, Aahby
J. A. Spoor
Arthur G. Leonard
Fredenck S. Win*ton
S. R. Flynn
Šernu*I Cozzen*

III
III
I | B
Iii
g | I
1 '■ I
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PASARGA. Banks atdara nuo 9 iki 4. Seredoms nuo 9 Iki 6. Sukatoms nuo 9 Iki 9.

* Išdavimas bankčsklų. Tauplnimas pinigų. Apsaugos skrynelės.^

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
Karuaas, Amerikonlszkas
Wetiawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženk tėti u s,
Kepures ir dėl Marszalku
parėdus.

Atsakanti Akušerka
3246 S. Halsted St.

Chicago, III.

Telophonaa Yards 7S5S
Duoda visokią rodą Ir geriausia pagalbą mote
rim* Jų ligose. Pasekmingai atlieka darbą prie
gimdymo ir dailuti atsakančiai po
ir gyvenimą* Olė*ewakio aame, S24SS. M*M*L

GuodotMneoiS'Kunigam* iszdir*
b* -Kapas, Arnotai*, Dalmstikas, A1H* HlMlas kwi*usbainytiniua parodu* Vmoki darbą atlieka artisfis/kai'in laiką.

t
t
Į
į

Norėdamos goodotinos Dr te*,
arba guodottai Kunigai, kad Jutu

į
|

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautele, paveskite ii tikrai
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dlriaton St,

d Chicago, III.

MMmmMBimmRMi

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW
Chamter of Commerce Bldg., Ros m 709
8. E. Cemet La Šalie and Wa*hington Street*

CHICAGO, ILL.

Mare Laukiene

nesuauK>a ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas,
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsendinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia
gėdinga, nenm odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio iszrdiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskurdusias dal‘St prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir
teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
Gnodotinoms tautiukoms ir baž
nytinėm* Draugystėms ivzlirba:-

TELEPHONE M AI N 3642

Lietuvy* advokatu, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimlna1 iškas, visuose teismuose (suduos*).
Gyv. 81128. Maisteli 81, arti 31 mos gaMa
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112 GRANO ST., BROOKLYN, N. T,

73 JDearborn Street.

Nugi pas Petrą
Szlaki, nes labai iš- r\

Telefonas Yards 5011

At»il*nkafrti*m» i Instituto offisą i teipgi prigimto), lietuviško j kal
tei f*riauslal viską Išreikšti] visada rasit Instituto Direktorių [Vateva]
suteikiant reikalingas rodąs ir pagelbą sveikatai. kasdiMi: nuo 10 ryto
iki 1 vai. po ptet. Nuo 2 po ptet iki 5 vai. vakaro.
šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

SkTipke koncertiniu. K Marmate, Triake Ir daugybe visokiu
musikaldku instrumentu. Geru bsiegor+t.u auksininke, visokie
Žiedu, Lenciūgėliu, geru Bntvu. Albumudri fotografijų, Revol>
veriu, Strielbu. F.lektrlkiniu Llampūkio. Robi siu Literų, Adre>

Darba gvarantuoja. ::

Ri

140 W«t 34 tk Street, New Yerk, N. Y.

Dabar.laikas naudokites.visi!

dantis bk jokio

Brangintinas Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI

CHICAGO, ILL.

SKAUDKJIMO, INSTATO NAUJUS,

R21 Wab*nela Avo. ,
Chicago, III.
(Sale Lietui tiko* Bažnyčioj).

Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

The Collins New York Medical Institute

GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

Traukia

Box 196, Tercio, Colo.

Visi susižinojimai, ir norint būti išgydytu, turi būti
adresuojama šiuom adresu:

VISOKIOS PATARMES

Vienatinė Lietuviška Sankrova

Jonu Trebeckas

11

g“

l*i<ySaa (*luOa*
PLAUČIAI

Inkiriai sir
gęs plaučių
Bloga, skau
smu ir gėli
mu galvos,
rheumatizmu, ir visi
šku nupuo
limu ant pajiegų.

Atsišaukiant į šitą Institutą pagelbos sveikatai,
kad išgydyt, geriausia savo prigimtoj (lietuviškoj)
kalboj, aprašyt jausmus ir ligos praeitį ir dabartinį
stovį nesveikumų: ką skauda, arba kokia liga, kaip
senįai sergi, ar gydeisi pirmiau kur, kiek turite me
tų, vyras ar moteris, vedęs ar ne ir tą viską kas,
mislini, kenkia ir vargina, liga bei nesveikumai
viską aprašant atidžiai ir teisingai.

Sergantieji* dnealta, bronchitu
arba džiova išgydomi galutinai
naujausia mano metodą per įma
kliną O s a 11 a o ga*ų.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras
3252 So. Halsted sU Oiszewskio name.

VALANDOS:

Garbingu The Collins New York Medical Institutą*!
Prašau priimt širdinga padekavonę (ja galit pagarsint) ui pagelba
sveikatai. Kad metus sirgau ir daug visokių daktarų perleidau bęt nepagel
bėjo ir tik labiau puoliau ant sveikatos. Po visokio gydymo, atsišaukiau
pas Jumis įprašant ligą: skaudėjimą krutinės ir pečių, rankų ir kojų ir ki
tas dalis kūno, nusilpnėjimą, dirbimą,—tai per Jus išmintingą gydymą
ir gerus vaistus, kuriuos man prisiuntė! ir suvartojau, pasilikau visai svei
ka*, už tai nužemintai dėkavoju. Gaila, kad iš kart prie Jus neatsišau
kiau.
Su guodone
M. Fortūnas,
110 Park Btr., Butte, Mont.

DR. JOS. LISTER & CO.,

Jame yra iimtsl visokių daiktų, psveisISIIai ir jų prekės kaip tai:

A. J. Zimontas (lietuvys)

Iš daugelio padekavonių, pagal linkėjimą*'tų, kurie buvo
varginami ligoms, o pasiliko pilnai išgydyti, čia patalpiname
pripažinimus:

Męs Tave išlydysime.

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

VISIEMS DOVANAI:

Rodijama visiems, kilrie varginami yra ligoms bei ne
sveikumais o nieks juos neįstenge išgyditi, kad kreiptųsi į
šita Institutą, tai apturės teisingus grynus gerus vaistus
ir pagelbą sveikatai; su vaistais drauge reikalingus pa
mokinimus per laiška lietuviško] kalboj, kaip reikia apsi
eit, teipat išaiškinimus apie ligą.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

R00A DYKAI!

R«al Estate Dap’t.

THE COLLINS NEWY0RK MEDICAL IN
STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam
daktarų specijalistų patyrimai turi didelę praktiką
ir pažinimą gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus
ar’vardo nebūtų, o ypatingai su geriausia pasekmee ir pasišventimu išgydo užsendintas ligas bei nesveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.
Tas Institutas kasdien apturi didelę dau
gybe nuo išgyditų padekavonių iš visų kraštų
Amerikos.

S. R. Flynn, prezidentas.
Ir* N. Morris, vice-prezidentas,
Chu. F. Hoerr, kasierius,
C N. Stanton, kaalsnaaa pagelb.
DIREKTORIAI
r
Ir* N. Morris
L H. Hsymann
Nelson Morris
J. A.
S. R. Flynn
Charte* F. Hoerr
Arthur G. Leonard
BANKOS VALANDOS
Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų
Panadšlyj nuo 9 ryto Ud S vakare
SubatoJ nuo 9 ryto Iki 1J pietų
SubatoJ nuo 9 po pšetų Iki 8 vak.

Nuo S0 metugydau tiktai vyrulis**. Gydau
tiktai vyru*. Bet ir ISgydau ft»oa. ISgrdau
košaa atšitlklnta llg°e, katra* tiktai pasiduo
da gydymai. Jėlgu liga nebeišgydoma, neąpsarau nė gydyt. J*ign negali būti išgydy
ta*, paaakau apie tąatvlral. O Jeigu galf bo
ti išgydyta*, a* tave lSgydy*lu. Kenkia ka*
tavo ■ veikalai, pasakyk ar parašyk man.
Gvdau Ilgus p<:slf», inkstų, kraujo ir odo*;
DŪsilpnėjlm|atmintie*. Telp-gl ir austojlmą
vyriito* pajlego* ir apėmimo ananljo* ir Lt.
Gydau be skausmo ir neatitraukdama* nuo
darbo, per metu* gydau tūkstančio* žmonių,
gimtu* operacijų perleidžia per mėnesį.

Reikia atminti, kad viena* atsilankymas į offisą Ir pasiteiravimą*
daugiau gelbsti negu SO laiikų, rašytų pacljento.

CHICAGO

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, apaudinamos ma
šinėlės spaudini m o, knygų vedimo, aritfnetikos, skaitymo, rašymo, spellnimo,
istorijos, geografijos ir lt.
Specijališkos inslrukci|os angliškos kalbos
tiems, kurie pradeda mokytis t| kalbą
ir kurie nori joje išsilavinti.
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
geras vietas. K lianos atdaros dienomis
ir vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Katatiogas dykai.

W. H. Harmon Ir W. I. Tinus.
PrinclpalaL

Shlllsr Bldg., 10fi Randolph Strost,
CHICAGO, ILL.
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užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atrasi
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikina
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbcgimai 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,

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
MeS d°rn ir isžgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syfili,
1
Qra.l?-Z^US,
patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas VYRU
LIGAS, v įsos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jaunu !r Pusa^iniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, pef
susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, pasi
rodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 1G
ryto iki 4po 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 Wcst n&dlSOn <Sto haymaucet^katse builmng ChlC4l£Ot III
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