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Entbkkd AT THB Chtcago, III. Pobt Omca AS Sbcond Class Mattbr.
nės, atsisakys ir jiuo pareigų mi Dabartinis karalius, gavęs sostą me, kad jis savo ganytojiškoje
ti, bet spruko sau kelią darydami pat rugpiučio 13 d., dabar jau SVARBUS APLINKRAŠTIS.
nisterių pirmininko.
1nuo užmušėjų pirma buvusio ka gromatoje neužgina tikintiems,
revolveriais; ir rezultate trįs nu šiek tiek apstojo.
Vienas Kauno gub. liaudie:
Kaip vienok galutinai išpuls jam 1raliaus Aleksandro, turėjo visame bet ir neragina jų leisti vaikus j šauti — vienas nuo kito per
Valstietis.
mokyklų
inspektorius, aplinkraš
EVOLIUCIJA MASKOLIJOJ. daryti, parodys rinkimai pasiunti- Ipasiduoti užmušėjų norams, o tie valdžios mokykla* ir išreiškia sieksnį ar du tolumo. Išviso duo
(Iš “V.Ž.")
čiu
(gegužės
15 d. 1907 m. No.
nių trečiojon dumon. Jeigu toj vėl rūpinasi ne krašto gerove, tik viltį, kad su DieVo pagelba su ta šeši šūviai: pirmiau >4^ o po
Cholera Maskolijoj siaučia vis
374)
pranešė
mokytojams
ir mo
savo kišenių reikalais. Augščiau- lauksime laikų, kuomet pradinės 5 minutų dar’ du, pasktrtlhis re
labiau ir užima vis didesnius plo durnoj Stolypin turės tiek pasekė
Iš
PLUNGĖS,
kytojoms,
kad
Kauno
direkcijoj
jų, kiek tiki, jis nepaisys kraštuti si kariumenės oficierai prigulėjo mokyklos bus katalikų rankose. gis iš šautuvo. Kad jau iš ke
tis. Ji užėmė jau 12 gubernijų,
Kauno gub.
mokyklų taryba, savo posėdyje
nių reakcijonierių reikalavimų, jei prie sukalbto ant gyvasties kara
“Tas pripažinta J už kurstymą turių šūvių pirmųjų trįs žmonės
j^bnuiai siaučia Volgos paupiuoVideikių
sodžiuje
pražuvo rugsėjo 11 — 13 d. 1906 m.,
gu gi išpuls kitaip, jis su visu pa liaus Aleksandro. Jie tikrai ir žmonių prieš valdžią, nors toje buvo nušauti-užmušti, tuokart
~
-• ->.1
sitrauks nuo vietos ir atiduos urė valdo ir išnaudoja, žinoma, su da gromatoje aiškiai buvo pasakyta, žmonės griebėsi už akmenų ir prieš dvi sanvaiti trobelninkas svarstė klausimus apie leidimą j
^guberniją: pasirodė tripgi SiKazys Vasiliauskis. Atrado jį liaudies mokyklas lietuviškoje
dą kitam. Taigi aišku, jog rinki bartinio karaliaus pritarimu, visą kad žmonės ramiai lauktų geres mėtė policistus.
Tuomet raiti,
Itfijoj miestuose: Omsk, Tomsk
netoli
nuo trobelės krūmuose už kalboje knygų pasiskaitymui vai
kraštą.
Kas
drysta
prieš
juos
nors
mai
dumon
ankštai
rišasi
su
li

nių laikų".
bėgdami per žmonis, dar iššovė
;r Uralsk. Daugiausiai mirčių '
muštą.
Atvažiavo gydytojas ir kams ir žmonėms, o taipgi apie
lupas
atverti,
tuos
nudeda,
kem

kimu paties Stolypino.
Kuo pasibaigs valdžios dery du kartu akmenims į juos krin
jjavo gubernijose: Kazaniaus, Satirinėtojas
; išrėdžtus^ pasirodė įvedimą, tose pat mokyklose dai
ša
į
kalėjimus.
Net
ministeriai
bos su Popiežium, tuo tarpu sun tant.
Rinkimai rinkėjų bent jau atsi
tuaros. Saratovo ir Nižne-Novgoskylė
krutinėję
ir kakle, o galva navimo- kai-kurių lietuviškų dai
dreba
prieš
užmušėjų
gaują.
Du.
ku įspėti.
buvo visoj Maskolijoj, bet kaip
Išpradžių mąstėme, kad • vys
rodo.
pramušta
su
kirvio
pentim, bet nų. — Perkračius visapusiškai
matyt, doresni oficierai bandė ką
kupą išvežus, policija nori tik iš
Garsus parengėjas žydų ir in- jie išpuolė, dar tikrai nežinia, ka
koks
buvo
visų
nusistebėjimas,
minėtus klausimus, mokyklų ta
išsitarti prieš kliką oficierų daly
Pįgentijos skerdynių ir parengė dangi išrinkimas rinkėjų neteip
Naktį j rugpiučio 19 d. sušau šaukti sumišimą ir kazokus par kad marškiniai ir viršutiniai dra ryba nusprendė, jogei leidimas J
vavusių užmušime karaliaus Ajas ię organizatorius ginkluotų svarbus, jie dar, savo galutinia
dyta beteisis Znmidzik, kurį Vil traukti, kad vienkart su jais “hu- bužiai visai buvo tyri ir jokios mokyklų knygynus
lietuviškų
leksandro ir užtai atsirado kalėji
lat", bet čia pasirodė esanti tikt
juodašimčių burių Odesoj, jeneral- me suvažiavime, rinks dūmos at
niaus
kariškasis
apskričio
tiesknygų
ir
dainavimas
mokyklose
nerasta skylės. Pati užklausta,
me. To dar nepakako. Jie liko
gp^matorius Kaulbars, atsižymė- stovus, tai apie išrinktus rinkėjus
mas pasmerkė mirtin už plėši “Rytų laukiniai žmonės”. Vieti ar jos darbo tie marškiniai, pri lietuviškų dainų yra labai pagei
si
nudėti
ir
kunus
jų
išmetė
per
mus ir užmušimuk o taip pat ir nis klebonas tuojaus oficijališkai
H^Mgumu ir kvailumu karėj su negarsina nė užrubežių laikraščiai
pažino kad jos, bet kas užmušė, daujamas dėlto, kad tas gali su
langą ant gatvių. Kalėjimo sar
gaunanti
iš
Maskolijos
platesnius
už sauvališką paūgimą ii Sibi- per pasiuntinį iš Malėtų pareika nežinia. Žmogus buvo darbštus artinti mokyklą su žmonėmis ir
Japonija, ant galo likosi iš Odegyba,
ar
gal
pats
užmušėjai
tų
ofi

lavo antstolio su daktaru susta
10c prašalintas. Jo vietą užėmė telegramus.
ir paliko aštuonis mažus kūdi tokiu budu mokyklos galės pacierų pradėjo šaudyti, kad rody ro.
tymui
atsakančio protokolo. Ar
Rods Stolypin teip sutaisė nau
|tnęs to miesto policijos viršinin
kius. Taip-pat ir kitas buvo bai sekmingiau atlikti apšvietos už)
tųsi, jog nudėtiejie oficierai arba
ją rinkimų tvarką, kad galėtų
kas, jenerolas Novesky.
Sustreikavusieji^ gazo fabriko atvažiavo ir kuomet tas pasi sus atsitikimas. Iš Liepojaus va davinius. — Antra vėl, dainavi
pats nusižudė, arba kad juos nu
Patekusiuose į užrubežius tele- dumon patekti tik jo šalininkai, jo šovė kalėjimo sargyba besisten darbininkai reikalauja sutrum- baigs, dar nežinau.
žiavo plungiškiai žydai su įvai mas mokyklose lietuviškų dainų
Buvęs mietelyje.
pinti darbo dieną iki 8 vai. ir
gramnose buvo kalbama apie su padėtojai, bet gana tankiai ir ge giant pabėgti.
riais pirkiniais; vežimas buvo ga ir papildymas knygynų knygomis
(Iš “V.2.”).
padidinti užmokestį už darbą ant
kilimą jurininkų Juodųjų jūrių ka riausi išrokavimai eina ant niekų,
na sunkus, bijodamies todėl Sa lietuviškoje kalboje neprieštarau
Skrodusi kunus daktarų komisižmonės
juos
teip
kartais
pakrei

20%.
Fabriko® administracija
riškosios laivynės. stovinčios Selantų pakalnės, pasuko ant Ginti- ja, mokyklų tarybos nuomone,
jo apreiškė, jog užmuštiejie oficie
IS ROZALIMO,
sutiko Įvesti 9 vai. darbo dieną
kutopuliuje. Laivynės užveizda pia, kad iš to sutaisytojams ne
liškio, kur prisiėjo važiuoti per caro paliepimams nuo gegužės 1
rai begalėjo pats nusižudyti, jie
Panevėžio pav.
ir padidinti dieninį mokestį už
nenok tuojaus pasiskubino pagar būva nė mažiausios naudos; ypač
Sątaklio malūno tiltą. Buvo tai d. 1905 m. ir nuo balandžio 22 d.
tapo-užmušti. Kadangi gauja, iš
Reakcijai įsigalėjus, kuriam lai naktis. Kaip tik vežimas ufėjo 1906 met., kuriais teista vartoti
darbą ant 10 kap Darbininkai
sinti. kad žinios užrubežiuose iš toki netikėti, pirma nepermatyti
naudojanti kraštą karaliaus užmu
taeiaus nesutiko ir reikalauja vi kui judėjimas jaunuomenės dar ant tilto, vienas kraštutinis bal lietuvių kalba mokyklose.
siplatinusios apie jurininkų maiš- pakreipimai į priešingą tiesų dir
šėjų nekenčiama gyventojų, tai ži
bėjams
pusę
jų
pačių
išmislytų
tie

bininkų tarpe lyg apmirė. Išny kis palūžo, ratai apvirto į van
sus jų reikalavimus išpildyti.
I m neturi nė mažiausio pamato.
Dėlto minėtoji taryba nutarė
nia apie naują jų papildytą žmog
Streiko byla perduota teismo ko buvusioji čia kuopa, kuri la denį, vežimas buvo uždengtas kreiptis prie Vilniaus mokslo ap
Bet rando užgynimams uzrube- sų pasitaiko Maskolijoj,. Kiek
žudystę suerzino visus Serbijos, ne
tyrinėtojui, kuris tugpiučio jo d. vinosi pagal Lietuv. Soc. Dem. drobule, tai viena jauna žydelkė- skričio globčjaus, prašydama jo
‘ $8ose ne daug yra tikinčių: jis ga- ten antai išmislyta tiesų pančiojivien jos sostapilio, gyventojus.
mui
žydų,
o
tuom
tarpu
nesykį
tyrinėjo fabrikos direktorių p. pakraipos; platesnių susirinki lė, žydas ir vežėjas, taip-pat žy teisti į mokyklų knygynus lietu- I užginti net teisingas žinias, jei
Belgrade žmonės užsilaiko nera
pasitaikė,
kad
tas
jų
pančiojiimn
mų
seniai
nebūta.... Buvo das, tapo mirtin užmušti. Malū vių kalboje knygas, o taipgi tei
gu jos jam kokiu nors budu gali
miai. Valdžios, bijodamos žmo Schenfcldą.
išduotas
tiesas
žydai
mokėjo
išnau

manoma šį-tą sutverti, bet “pa nas priklauso Gv. Svarclienei, o sti mokyklose dainuoti, greta su
kenkti, žinios gi apie kereivių
nių sukilimo, sutraukė į miestą
sidarbavus" vienam “raupuotam kelią taiso valsčius. Bet kas da rusų dainomis, ir lietuvių.
ir jurininkų maištus naikina ir doti, teip pakreipti, kad jos visai
daugiau kariumenės. gatvėmis jo
siuvėjui” (visų žinomam šnipui), bar atsakys už tuos užmuštus
teip jau gana sunaikintą užrube priešingus išdavė vaisius — išėjo
It KAUNO.
Mokytojas A. V.
Teip gal atsitikti, dinėja ginkluotų kareivių patroles.
darbas
liko
pertrauktas.
žiuose Maskolijos kreditą. Kad žydų naudai.
Kauno degtukų dviejuose fabri
žmones?
(Iš “V.2.").
Visų garnizonų perdėtlniams pri
Ne kitaip dalykai stovi ir žy
Juodųjų jūrių laivynėj ne viskas bent išdalies, ir renkant trečiosios
(Iš “\’ Ž ")
kuose streikuoja arti 140 žmonių.
sakyta
laikyti
prirengtą
kariumenę,
dų darbininkų tarpe. “Bundie»gerai, ne viskas yra kaip prigulė dūmos atstovus. Jeigu tik žmonės
kad galėtų tuoj aus žmonių sukili Reikalavimai ekonomiški: padi
čių
” skaitoma tik keletas žmo
tų, geriausiai rodo laivynės už- gerai supras valdžios surengta*
dinti užmokestį ant 15 procentų;
IS ZAPYŠKIO,
IŠ LONDONO.
mus suvaldyti.
nių,
o S.-S. (socijalistų-sijonisveizdos padavadijimai. Ji prisakė> pinkles, jie gali jas į niekus pa
mokėti
pusę
algos,
susirgus
ku

Sena
pilės
pav.
Apart
laukiamo
sukilimo
namieSubatoj,
14 d. rugsėjo, vietinė
visiems kariškiems laivams iš por-' versti, nors, žinoma, padaryti tą
riam darbininkai, dykai suteikti tų) kokia pora dešimčių. Nė pirGyvenanti
prie
upės
Nemuno
lietuvių
draugystė
“Aušra” laikė,
je,
užgimė
dar
didesni
Serbijos
to Sebastopoliaus plaukti ant ma. dąbar kur kas sunkiau negu ren
daktaro pagailą, vaistus. Strei miejie, nė antriejie neturi lavini tūli varguoliai maitina savę ir sa salėje “Black Qog”, 101 Bėdinai
nesutikimai
su
Bulgarija.
Matyt
nevrų. Taigi aišku, kad randas kant atstovus abiejų buvusių du
kas, vedamas L. S. t). P., S. D mosi ratelio. Susirinkimų, nors vo šeimynas žvejone. Kaip pe
nesutikimai
tie
ne
menki,
jeigu
Green Road E., visuotiną susi
rnų.
Kiek
trečiojon
dumon
pateks
bijosi laivynės jurininkų maištų ir
P. L. ir “Bundo" organiracijų, kartą per sąvaitę, darbininkų rei reitais metais teip ir šįmet “Var
rinkimą. Susirinko apie 30 pil
* kad pakeltos riaušės neužkrėstų pasiuntinių kairiųjų partijų, tas,ži- abudu kraštai traukia ant rube- eina tvarkoj . Viename fabrike kalams svarstyti irgi nedaroma.
šuviškiai"
iš
upės
Vyslos
atva

vis
daugiau
kariumenės.
nai
užsimokėjusių sąnarių, dau
žiaus
noma,
pąeis
nuo
žmonių
susipra

poetuose stovinčios žemės kariume
vienas skyrius nemetė darbo, čia Žodžiu tariant, visur pailsimas, žiuodami Nemune gaudyt žuvių giausia jaunų, šaunių vyrukų.
timo.
v
nės ir nepadrąsintų gyventojų.
kiek prisidėjo fabrikanto vaišės atšalimas.
Iš. Lietuvos, ir geriausiame at
Dvaruose negirdėti
streikų. atsivežė naujai išmislytus tink- Pirmsėdžio kėdę užėmė Jurgis
Ir Maskolijos gilumose ne vis
— alus ir degtinė, bet tikimasi,
sitikime, ne pateks dumon tiek lie
Vienur darbininkai didžiai rūs klufs, kuriais gali žvejoti plaukda Levinskis. Tikslu susirinkimo
kas eina, kaip priderėtų. Pereitą I
kad ir je streikuos.
buvo rinkimas prezidento. Įstei
tuvių progresyviškesniųjų atstovų,
tauja ant darbdavių, kitur gi, kur mi, viduryj upės iškėlią tinklą.
^Kftvaitę likosi nudėti teipgi keli
(Iš “Ž.*)
Stanislovas
Adomavičia,
gyve

gėjui
draugystės,
Benediktui
kiek jų buvo išvaikytoj durnoj, nes
darbdaviai veda lapės politiką
Štaro tarnai, nors ir ne žymus. Kaip
Audrai
iškeliavus,
draugystė
pa
nantis
Zapyškyj,
užsiėmė
gaudy

sulyg naujos rinkinių tvarkos, čia
(pavyzdžiui, Bagdonavičiai), jie
Įppkiuose apskričiuose buvo kaiIfl VILKAVIŠKIO,
IŠ VILNIAUS.
save siliko be prezidento. Ant šito su
mu
žuvių
ir
tuom
maitino
maskoliai ir dvarponiai turi turėti
patraukia darbininkus į savo pu
^Mečių sukilimai, jų užpuolimai
SuvaL gub.
ber- sirinkimo vienbalsiai tapo išrink
po vieną savo atstovą. Bet ir to
Vilniaus gubernijinis kalėjimas
sę. Streikas, anot tokių darbi ir savo pačią. Šįmet, 13 d.
^■it dvarų. Tie visi apsireiškimai
Neseniai iš vietinio kalėjimo
pati tas draugystės prezidentu Kazi
želio,
S.
Adomavičia
ir
jo
kią rinkimų tvarką žmonės dar ga ketinama žymiai padidinti. Ka
ninkų, — tai “cicilistų” išmislas,
aiškiai rodo, kad valdžia neįli savo pusėn pakreipti. Juk ir lėjimo inspekcija perka gretimai pabėgo kalinis luotas Cesnavičia turįs ryšį su piktomis dvasiomis atėjo į kaimą Rogliškius ir rado mieras Pilėnas.
Kftengia nuraminti žmonių, neįsten
Pradėjo
terp maskolių gali atsirasti geri ir esančiąją žemę su visomis trio- iš šukteliu kaimo.
Iki šiolei draugy stė susirinkda
(tą “apšėietimą" jiems įkvėpė tuos “Varšaviakus".
gia įvesti tvarką, valdymą krašto
Tas atsitiko taip: kameroj sė
prijaučianti lietuviams ir abelnai bomis. Muro namas bus padirb
bartis
ir
muštis;
pati
šoko
gelvo
kas subatos vakarą, nuo nedė
kun. Grinkevičius). Tokiam su
į tikras vėžes.
progresyvesni, žmones. Toki galė tas į kalėjimą moterims, Be to dėjo du vaikinu (česn. ir kitas). pratimu paturėti, dvarininkai bet vyrą, bet abudu tapo užmuS- lios 22 d. nigsėjo nutarta susi
Užrubežiuose platinasi paskalai, tų ir lietuvių ir progreso reikalus dar ketinama statyti vienas na- Vieną naktį jiedu išgriovė sieną
Skruzdė.
rinkti nedėldieniais, nes daugu
davė raštą, išreikšdami, jog, jie ti.
» buk Stolypin jau netvirtai laikosi reprezentuoti.
(mūrą)
ir
abudu
iškeliavo
jieškot
Terp dvarponių mas kalėjimui.
mas sąnarių skųsdavosi, kad sumielai platins “Šaltinį ” “Ned.
ĮĮitt savo vietos. Pakilusiems, uz- gali būt teipgi geresni ir teisin
laisvės.
Lakštingalė.
batomis,
ypač žmonėms vėlai
IŠ KYBARTU,
Skaitymą”, šv. Kazimiero ir K-o
mtojus reakcijai, konsenatyvams gesni, bet tokių, suprantama, Liedirbantiems
ir nuvargusiems lan
Į realinę mokyklą pirmojon
N. N.
išleidimus.
Vilkaviškio pavieto.
BĮįriosi, kad Stolypin todėl neįsten- tuvos dvarponiai ne rinks durnos kliason priimta 28 mokiniai ir įkyti susirinkimai netiktai nepa
(iš -2.:)
Per žolinę, rugpiučio 2 dieną. ranku, bet tankiai visai negali
^-gia nuraminti krašto, kad jis per atstovais.
IS RACKU,
žengiamojon — 34.
Lekcijos
Eitkūnuose
(Prūsų miestelis ša ma.
lr&ug minkšto budo, nesigriebia
Praėjusią sąvaitę buvo gaisras
Lietuvoj, kaip matyt iš laikraš prasidės Rugpiučio 21 d.
Iš JUŽINTOS,
lyj
Kybartų),
Volterio viešbutyj,
1 dar tokio žiaurumo, kaip reakcijo- čių, žmonės nelabai užsiima rinki
Račkuose (Augustavo pav.). Su
“Aušra", nors ir skaito 49 (ant
Zarasų
pav.
susirinko
apstus
Vilkaviškio pa-' surašo) sąnarius, bet pilnai už
nieriai geidžia. Jiems rodosi, kad mais, nes jie per daug laukė nuo
degė
virš
70
namų.
Račkai
yra
Rusų kilmės gyventojai rinks
Gočiunų ir Užudvario darbl- vieto dvarininkų ir jų užvaduo
B*Mypm dar per mažai žmonių išvaikytųjų dūmų, o ant jų apsiri
simokėjusių yra vos tik apie 30.
du savo atstovu V. Dūmon. Iš netoli Suvalkų miesto,, tik 17 ninkai buvo sumanę streikuoti.
tojų skaičius. Buvo užkviesta Iždas draugystės tuotarpu beveik
Mmėia ant kartuvių, kad per ma ko, tai nuo trečiosios nieko gero viso jie išrinks 40 rinkėjų, kurie, verstų nuo jo atstu; Račkuose
Streikas nepavyko, nes iš pat ir keliatas ūkininkų, iš kurių su
žai jų sušaudo. Jie todėl nori, Į nelaukia ir be noro dalyvauja rin
tuščias, nes buvo didelės (ne pa
susivažiavę Vilniun, rinks tuos yra apie 6000 gyventojų.
pradžių atsirado streikalaužių. sirinki man atvyko p. Kaunas ir
|g$d Stolypin, arba visai prasiša- kimuose. Tas žmonių atšalimas du atstovu. Rusų kilmės rinki
gal draugystės turtą) išleidos nu
(Iš “ViŽ”).
Nutarta buvo darbininkų eiti pas Virbalio teisėjas Stankūnas. Jau
nuo ministerių pirmininko vienok gali negeistinus vaisius iš kai padalyta į du skyrių: į mie
pirkimui visokio turinio knygu
poną, bet vienas Užudvario ber tas dalykas, kad ponai dvarinin
do, arba kad bent vidurinius duoti, gali durnoj tik padidinti stelėnus ir į žemvaldžius. Žem
čių.
Iš VEDENIŠKIO,
nas, Jonas Butkis, atsisakė drau kai rinkosi tarties Prusnose ir
Aolijos reikalus atiduotų žiau- skaitlių reakcijonieriškų, valdžiai valdžiai rinks Vilniaus paviete 3
Draugystė “Aušra” butų labai
Vilniaus pav.
ge eiti su kitais; paskui jo atsi pusėtina^ to susirinkimo konspi
niam Darnovui, o pats pasi- pritariančių gaivalų.
dėkinga redakcijoms, išleidėjams
rinkėjus, Vileikos pav. — T, DiRugpiučio 10 d. Videniškiuose sakė ir mergos. Kiti nuėjo pas racija (slaptumas) — daro jį ga
ytų vien ministerių pirmųiinko
ir šiaip vengenčiams, jeigu teik
Atšalus žmonėms ir apsilpnė- snos pav. — 1, Lydos pav. — 1, apvaikščiojo šv. Laurino. Atvy poną, bet dvasia buvo nupuolu
na įdomiu. Ir išties, tie ponai tųsi sušelpti musų knygynėlį sa
ią. Ant tokių išlygų, turbut,
Ašmenos
pav.
—
1,
Sventėnų
pa

jus progresyv* .ųjų gaivalų agita
kę iš Malėtų trįs sargybiniai rai si. Dvarininkas griežtai atsisakė susivažiavo pasiaiškinti viens ki
■Tpin nesutiks, nes pats turėvo išleidimais ir knygutėmis.
cijai, jų vi* / Kauno gub. užima viete — I, Trakų pav. — i; išvi ti iš revolverių užmušė ant vie išpildyti, kas buvo laimėta per
imti atsakymą už darbus kitų
tam, kaip ateityj elgties su dar Knygas ir brošuras meldžiame
so
žemvaldžiai
rusai
rinks
9
rin

kunigai, kurie, turėdami daugiau
tos tris vyrus. Vadovavo uriad- pereituosius streikus. Sugrįžę iš bininkais, kaip čia geriau nulau
ttterių, o nieko daryti negalėsiųsti ant šito antrašo:
laiko ir būdami geresnėse sanly- kėjus. Miestelėnai rusai* rinks ninkas, nes pirmasis iššovė ir lie pono, darbininkai nutarė lig lai
pKad pirmininko urėdas nesu
žus
pastariemsiems
ragus.
Pa

Mr. Casintir Pilėnas,
gose, varo balsuotojus į lenkų dva Vilniaus pav. 1 rinkėją, Vileikos pė sargybiniams šauti. Buvo tas kui nestreikuoti, kadangi visą
ka pats jokios galės, negali
kilus klausimui apie tai, ar nu
rininkų tinklą. Tas pats duodasi pav. — 9, Disnos pav. — 9, Ly apie 4 valandą po pusdienio, ka laiką lietus lija ir karšesnių dar
4 Malvern įRoad, E. E. London.
■minti krašto, apie tai galėjo
mušti pernai “išstreikuotasias"
patėmyti ir Suvalkų gubernijoj. dos pav. — 4, Ašmenos pav. — da žmonės, pasibaigus pamal bų dėl to nėra.
England.
Pilipas.
■tikrinti Vitte. Juk jo prisa
algas,
ypač agitavo už nurausi
Tik pažangesniejie gaivalai pada 5, Sventėnų pav. — 2 ir Trakų doms, pradėjo skirstytis iš baž
(Iš “2.")
ką tiesiok ignoravo gubernamą žydas Saltenšteinas (iš Gut»
rė tarybą su žydais, bet nežinia, pav. — 1; išviso — 31 rinkėją. nyčios. Minėtiejfe policistai, pa
Lietuviškas bažnytinis kliubas,
ir jeneral-gubernatoriai, arkaimio),
vokietys Griblinkis (iš
katra pusė persvers rinkimuose.
kaip
ir seniau, kada buvo ranko
matę
kišenyje
žnegaus
butelką
IS PAPILĖS,
telgėsi visai priešingai negu VitKaukakalnio) ir menkas bajorė
Lenkų laikraščio “Kur. Lit.” degtinės-motiopoliųės, prisiartinę,
se
privatiškų
ypatų, didelių žing
Ypąč
rinkimuose
antrosios
dū

prisakė. Gubernatoriai ir jenelis Gaurilkevičia. Kiti, arba ty
Kauno gub.
Peterburgo korespondentas pra atėmė iš jo ir išgėrė; žmogui
snių
pakėlime
žmonių doros ne
mos
kunigai
buvo
f
šalį
nustumti,
hfubematoriai klausė tik vidaus
15 d. šio mėnesio iš Papilės iš lėjo, arba buvo tam priešingi. padarė: žmonės geria, kaip gėrė,
neša :
rodėsi,
kad
jie
užmokės,
bet
kur
tai
lietuviams
atsiėjo
kovoti
tik
■■isterio prisakymų, o tie gana
Galutinio nutarimo nepriimta ir
“Pasiremiant ant raportų, ku čia, musų policistai prie mokėji važiavo rusas makytojas Mažei
o iššikarštinus, neretai daeina ir
Jpai nesutiko su padavadijimais su dvarponių pinklėmis, todėl tai
ka. Jokio nuostolio papiliečiams nutarta susirinkti dar keletą sy iki peštynių.
riuos Vilniaus
administracija mo nepripratę.
Piskiąųs
jie
ir
visi
atstovai
iš
Lietuvių
apgy

^norais ministerių pirmininko
kių. Tam tikslui išrinkta^ komi
siuntinėja Peterburgan, caro val pradėjo reikalauti degtinės ir iš dėl jo nebus, nes neprijautė nau
17 d. Rugpiučio vietinė Mini
Kada Odesoj jenerolas ventų gubernijų, išėmus Vilniaus
jam mokyklų sutvarkymui. Bu tetas iš trijų dvarininkų (Svidos,
džia pripažino, kad negalima il- kito žmogaus,
'noriko
nuguberniją,
prigulėjo
kairiomsioms
sterija
vidaus dalykų užtvirtino
Karklinių dvaro savininko ir dar
Subars be pamato pasodino kagiaus laikyti Ropp’as Vilniuje. skriaustamjMn atiduoti degtinę, vo tai typas rusų mokytojų, ku
Kazimierą
Pilėną savo tulku
partijoms.
Dabar
gi
pakėlė
vėl
vieno) ir p. Stankūno. Taigi pa
Fjiman jam •tepatinkančias ypatas
Todėl, palikdama tuo tarpu jam o gal pirmasis ir ėjo paskui jų, rie ilgus metus Lietuvoje moky
(Interpreter),
kurio pareiga yra
galvą
kunigai
ir
jie.varo
smarkią
Vitte pareikalavo, kad jos butojaudami, ne tik vietinės kalbos lauksime, ką žada darbininkams
veikimo
laisvę,
valdžia
pradės
atlyginimo
sau.
užaiurėti
visų
Londono
teismų ir
reikalaudama^
B paleistos, Kaulbars atsisakė iš- agitaciją už dvarponių kandida
nesimokino, bet ir kalbančių ne ponai dvarininkai įtaisyti greito ateivių prieplaukų tulkus (Interderybas
su
popiežium
apie
Roptaip,
bet
antrasis
Kaip ten buvo
Otlyti Tittes prisakymą, o vidaus tus. 2monės, tokiu budu, turi jau
kentė. Vieton jo, kaip vėjas pu je ateityje, kol kas gi rengkinepanorėjo atiduot) savasties popreters under the Aliens Act).
P^lykų ministeris visai nesiskubino du tvirtai terp savęs susirišusiu p’o prašalinimą iš Vilniaus.
tė, bus paskirtas irgi rusas, o pa- mės priderančiai atremti naujų
Londonictis.
licistams,
iš
ko,
žipoma,
taip
sa

“Vilniaus administracija užmelokautninkų atpludimą. Panaši
•■remti ministerių pirmininko pri- priešu. Kadangi lietuviai be noro
gelbininkas lietuvis.
kant,
kilo
.hutorkal
tarp
jų,
bar

dalyvauja rinkimuose, agitacijos .tinėja vyskupui Ropp’ui tą, kad
sątarvė
iMtymą.
V. Dūma papiliečiams mažai Suvalkų gub. dvarponių
jis sutvėrė Konstitutiškai - kata nis, o kad policistai buvo jau iš
nesiveda
kaip
reikia,
tai
Tikimuo

buvo
įvykusi
1905
metais,
bet
r Stolypin, tai gerai žinodamas,
se gali žudyti net tuos atstovus, likiškąją partiją, kad jis lenkina plėšę iš žmogaus ir išmaukę, gal terūpi ir jie nesiinteresuoja ja, pernykščių metų streikas, paro LIETUVIU DAILĖS DRAU
ne atsisakys iš gero noro pareigų
ir ne vieną bute!) degtinės, tai nes ji žmonėms jokios geresnės dęs darbininkų galybę, yt vėjas,
GIJA.
vidaus dalykų ministerio, kadangi kokius galėtų turėti; reakcijos pa lietuvius, persekioja kunigus-liebuvo jau gertfk drąsus. Žmonėms yilties negamina: jų nuomonė, V. išardė p. p. agrarijų planus. Tik
tuvius,
paskirdamas
juos
į
len

Pirmoji
lietuvių
dailės paroda
sekėjai
gali
viršų
paimti.
tik tas urėdas daro jį galingu pergi užpykus ant policistų plėši Dūma tai “činauninkų zobovai" tai nemiegokim!
kiškas
parapijas,
o
į
lietuviškas
iškėlė
aikštėn,
kad
ir
męs turime
dėtiniu kitų ministerių; jeigu jam
kų Ir užsistojant už nuskriaustus, pramonėlė.
parapijas
skiria
kunigus
lenkus.
SERBIJA.
artistiškas
spėkas
ir
tai
ncpapratodėl reiktų atsisakyti nuo parei
Musų apylinkėj lietus lijo lig
sargybiniai
buvo
priversti
spruk“
Bo
to
dar
Ropp
’
ą
kaltina
taSerbijoį vėl kįla neramumas.!
gi yidaus ministerio; jis, beabejo-

POLITIŠKOS ŽINIOS.

15 LIETUVOS
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fclRffgVA
stas spėkas. Tiktai ant nelaimės,
musų dailininkai beveik visi ne
gyvena Lietuvoje ir visuomenė
mažai ką apie juos težino.
Gal neviens iš musų tautiečių,
priėjus reikalui, idant atlikti ko
kį nors artistišką darbą& skaitytų
Sau už priedermę kreiptis pas
dailininkus lietuvius, bet kur jų'
jieškosi, kur apie juos sužino
si I....
Patįs lietuviai dailininkai iki
šiolaik taip-pat tarpu savęs jokių
susinešimų beveik neturėjo, nors
bendrų reikalų visada buvo dau
gybė. Apie dvasišką gi ir me
džiagišką savišelpimą tarpu mu
sų artistų, stokuojant reikalingo
tam susibendravimo, iki šibl ne
buvo ką nė svajoti.
Tyrinėjimas musų senobiškos
ir tautiškos dailės ir abelnai
imant, darbas prie pakėlimo mu
sų savotiškos kultūros, be susi
vienijimo darbe jokiu budu iki
šiol negalėjo atsilikti normališkai
ir negalėjo duoti geistinų vaisių.
Daugybė puikių musų artistiš
kų darbų ant visados mums žu
vo, arba tarpe pašalinių ypatų
išsiblaškė tik dėlei to, kad nebu
vo iki šiol jokio autoriteto ar
bendrovės, kuri su meile ir rim
tai rinkimu šių dalykų užsiimtų.
Taigi reikalingumas Lietuvių
dailės draugijos nuo seniai buvo
aiškus.
Dabar gi, po daugelio klinčių,
kada Jau turime valdžios užtvir
tintus įstatymus, kuriuose Drau
gijos tikslas atsako augščiaus pa
minėtiems Lietuvių tautos reika
lams, skubiname įkurti minėtąją
“Lietuvių Dailės Draugiją”, ku
rios gyvavimas ir žydėjimas lai
bai prigulės nuo musų inteligen
tiškos visuomenės.
Prie draugijos galės prigulėti
kiekvienas lietuvis.
| Įsteigiamasis
susirinkimas
“Lietuvių Dailės Draugijos”, at
siliks rugpiučio 25 (rugsėjo 7) d.
bute p. J. Vileišio, Vilniaus gatv.
No. 31, 7 vai. vakare, į kurį vi
sus tautiečius, kuriems brangus
musų kultūros reikalai, kviečia
me. Draugijos įstatymai netru
kus bu apgarsinti, “V. Žin.”.
Įsteigėjai:
Antanas Žmuidinavičiųs,
Mikolas Čarlianis,
Petras Rymša,
Jonas Vileišis.
(Iš “V.2.”)

t PRANEŠIMAS.
Pilietės! Valdžios jau leista įtaisyti lietuvių-moterų susivažia
vimas Kaune. Jis bus 23 ir 24
d. rugsėjo (s. st.) šių metų, ne
dėlioję ir panedėlyje, —- miesto
teatre. — Lietuvės! Męs priva
lome pasirūpinti, idant tasai su
sivažiavimas atneštų musų tautai
naudą. Kiekviena iš musų, kuri
jaučiasi turinti tam tikras spėkas,
privalo prisidėti ar prirengimu
referato, ar prisirengimu prie
svarstymų, ginčų, patarimų ir už
manymų. Susivažiavimo tikslas
— aptarti kai-kuriuos klausimus
iš kultūriškos ir ekonomiškos
moteries veikimo sryties. Užmanytojos apsiėmė prirengti kelis
referatus, būtent: 1) apie visuo
menišką Lietuvos moterų padėji
mą ir Jų kulturiškus uždavinius;
2) apie moterų organizavimąsi. ir
laikraščio išleidimą, 3) apie mo
kyklas, 4) apie profesijonalinį
moterų apšvietimą, 5) apie nami
nę amatininkystę, būtent audejystę ir 6) apie daržovių ir vai
sių pramonę. Bet referatai gali
būti ir kitokio turinio, kad tik
neišeitų iš ribų augščiaus pava
dintų moteries veikimo šakų.
Taip buvo apgarsinta ir pirmame
musų apie susivažiavimo užma
nymą pranešime. Prirengtus re
feratus teiksis autorės atsiųsti ne
vėliaus, kaip trimis dienomis
prieš susivažiavimą. Prisiuntimas už laik būtinai reikalingas,
idant galima butų žinoti, kiek jų
bus, o pagal tai apmąstyti ir su
sivažiavimui pristatyti sutvarky
mo projektą: kokioje eilėje tūri
būti skaitomi referatai, ar nereiks
apriboti kiekvienos autorės skai
tymo laikas ir tt. Posėdin įeiti
galima bus tik su tam tikru bilie
tu. Įėjimo bilietai reikia iš ank
sto užsisakyti. Reikalinga, idant
tos pilietės, kurios atvažiuos
Kaunan, užsisakytų sau bilietus
ne vėliaus, kaip trimis dienomis
prieš susivažiavimą. Paskui bi
lietai bus dalinami vietinėms
Kauno moterims. Vyrai taip-pat
galės dalyvauti posėdžiuose, ga
vę įėjimo bilietus. Bilietų kai
na : moterims 25 kap., vyrams 1
rub. Norėdama palengvinti at
važiavusioms pragyvenimą Kau

ne, yra susitvėrusi tam tikra ko
misija nakvynės butams ir val
gio sujieskoti. Tos komisijos są
nariai su tam tikrais ant kruti
nės.ženklais 22 ir 23 rugsėjo bus
ant gelžkelio stoties ir prieplau
kos, traukiniams ir garlaiviams
ateinant; prie tų ypatų norinčios,
teiksis kreiptis su užklausimais.
Primename, kad vieša kalba,
kaip referatų, taip ir svarstymų
bus tik lietuviška.
Sesers! Tautos labas ir laimė
teparagijia mus pne bendro dar
bo! Kadangi politikos klausimai
iš susivažiavimo programos iš
mesti,' tai partyviškumas negali
stovėti mums ant kelio į tą su
sivažiavimą atvykti.
Referatus siųsti, bilietus užsi
sakyti ir su visokiais apie susi
važiavimą klausimais kreiptis
prašome pas prisiekusiojo advo
kato žmoną, p-nią Celiną Leonie
nę (Kaunas, Puškino gatvė, 39).
Komiteto sąrtiriai: Lebkauskienė, Leonienė, Rabašauskienė,
Voitkeričienė, Norkytė, Petkevi
čaitė, Kobilinskytė ir Daugėlytė.
Clš “L. U.”)

IŠ AMERIKOS.
MUŠIS SU GELEŽINKELIO
1 I ŽENKLINTOJAIS.
fŠaldez, Alaska. šitose aplin
kinėse ženklintojai naujo geležin
kelio turėjo smarkų mūšį su ki
tos! kompanijos geležinkelio tar
nais ir maršalu Husney. Prie to
vienas matuotojas likosi užmuš
tas, o 3 mirtinai pašauti. Mar
šalas mat bandė uždrausti ženk
linti naują kelią, o matuotojai jo
neklausė, kadangi jis neturėjo
tiesos jų darbą stabdyti.

DOVANA UŽ IŠGELBĖJIMĄ.
Kendall, Wis.
Geležinkelio
mašinistas Franklyn, 26 d. rug
sėjo gavo nuo turtingo fabrikan
to Petersono iš Chicagos čekį
ant 10000 dol. ir pažadėjimą tiek
jau už poros dienų atsiųsti. Yra
tai dovana fabrikanto mašinistui
už išgelbėjimą nuo prigėrimo fa-,
brikanto giminaitės.

U
opojįuje, pietinėj Maakolijoj, trjiy, reyoliucijonieriai, persirėdę ofįęierąi^, stengėsi prisi
griebti įKjcariu|nenčJ kazannes.
Kadangi jpos pažino, tai jie pra
dėjo šaudyti į ądicierius, pašovė
mirtinai ipajor*< Novikovą, o kitą
oficierą įftngviąiu. .*
ė t 4 tin •
|| Nuostoliai tvanų padaryti
pietinėj Ispanijoj siekia 4 milijo
nų doliarių ; & nuostoliai gi jų
padaryti
pietinėj Prancūzijoj, kur
Latroba, Pa. Streikuoja Čia
užtvinę
vandens
išnaikino dides
tarnaujanti ant karų West Morenę
dalį
vyno
laukų,
dar didesni.
land Street Railvray Co.

sras, kuris išnaikino dirbtuves
Mayer Shirt Mfg Co. ir Paris
Laundry. Besigelbėdami iš ug
nies, penki vyriškiai ir tris mer
ginos tapo gana sunkiai sužeis
tos. Nuostoliu^ gaisro padarytus
skaito ant 75000 dol.

IŠ DARBO LAUKO

|| Prancūziškam mokslinčiui,
Toledo, Oh. Streikuoja čia
La
Page pasisekė iš neužvaisin200 MH^žinkelių urėdninkų.
tų jūrių žvaigždžių kiaušinių iš
f Chicago, _ III. Spaustuvėse perinti tikras žvaigždes,daugumas
Hali Printing Co. 'sustreikavo 20 jų išnyko, bet kelios visai gerai
mašinistų. Ketina streikuoti teip išsivystė ir gyvena. Tas yra la
gi tarnaujanti kitose Chicagos bai svarbiu ištirimu. '
spaustuvėse.
|Į Sugrįžęs iš Maskolijos kom
Springfield, UI. Darbai pra panijos agentas, Hamilton Levvis,
dėjo čia eiti geriau. Aplinkinėse pagarsino laikraščiuose, jog Mas
yra diktai kasyklų, kuriose ir iš kolijos randas nedavė daleidimo
kompanijai padirbti po Behringo
kitur pribuvęs gali rasti darbą.
jūrių siaurumos dugnu tunelį ir
per jį nutiestį geležinkeli iš Alaskos į Siberiją.

IŠ VISUR.

| Susirinkime vokiečių 'moks
linčių
Dresdene,
profesorius
Strassbtirgo universiteto, Hergerde, skaito pranešimą apie ty
rinėjimus augštesnių oro sluogsnių ir tų tirinėjimų vaisius. Jis
apreiškė, jog augštyj n — 12
mylių šalčiausias oras yra ties
ekvatorių, o šilčiausias ties žem
galiais: temperatūra oro augštyj
11 — 12 mylių ties ekvatorių yra
148° žemiau zero (Eahrenheito) ;
ties vidurine Europa gi tik 76 —
85° žemiau zero.
Žemesniuose
gi oro sluogsniuose yra atbulai.

|| Maskoliškiejie randui tarnau
janti laikraščiai užtikrina, jog
atkeliavus Maskolijon Amerikos
ministeriui Taftui, bus padarytas
ryšis terp Maskolijos ir Ameri
kos, kadangi Amerikai neužilgio
atsieis su Japonija kariauti. Ži
noma, Maskolijos randas tikisi,
kad Amerikoj už tą susirišimą
bus apsunkyta neprilanki Mas
tą YPATŲ PRIGĖRĖ.
kolijos randui agitacija. Tas
Mobile, Ala. Netoli Jackson, vienok Amerikos randui nefeip
upėj Tombgibee, ant jos vidurio lengva bus padaryti, kaip Masko
apvirto valtis ir joje buvę žmo lijos biurokratai tiki.
nes supuolė į vandenį. Iš jų, 16
metų vaikas, Leslie Norville, ir
Į Keturios kitos maurų gimi
13 negrų prigėrė.
nės Morokkoj priėmė teipgi pran
cūzų išlygas. Netoli Aulita pa
PAPIOVĖ TREJATA VAIKU. sikėlę maurai sumušė dalį sulta*
Buffalo, N. Y. Gyvenanti čia, no kariumenės. 28 kareiviams nu
27 metų Berta Mund, išėjus vy kirto galvas ir paėmė jas su sa
rui darban, papiovė trejatą savo vim pasigirti namieje; paėmė 200
vaikų, iš kurių vyriausiasis turė nelaisvių ir nutraukė Zculano
jo 8 metus, o jauniausiasis 8 mė link.
nesius. Matyt moteris gavo pro
to sumaišymą. Atlikusi savo
Į 24 d. rugsėjo, aplinkinėse
darbą, nuėjo ant geležinkelio sta Kanstancijos, Badene, vokiškasis
cijos. kur tarnauja jos vyras, jam išradėjas, grafas Zeppelin, atliko
pasakė, ką su vaikais padarė.
pasekmingus mėginimus su per
taisytu savo orlaiviu. Orlaivys
NEGRU KOLIONIJA.
lėkė su greitumu 38 mylių valan
Los Angelos, Cal. Susitvėrė doj laiko. Jame buvo 10 žmo
čia kompanija po vadovyste pa nių. Orlaivys išbuvo ore 4 va
storiaus Allenswortho. Minėta landas.
kompanija turi 3 milijonus dolia
|| Ant salos Kubos likosi sua
rių kapitalo. Ji mano pietinėj
Kalifornijoj pirkti 100000 akrų reštuoti trįs jenerolai, kadangi
žeipės ir parengti čia negrų ko- jie, sukurstyti Amerikos kapita
listų, norinčių žvejoti drumsta
lioniją.
me vandenyj, stengėsi ant Ku
EXPLIOZIJOS.
bos revoliuciją sukelti ir tokiu
Gallipolis, Oh. Ant garlaivio budu priversti Amerikos randą
“Blanche M.” expliodavo gazoli- sulaužyti kubiečiams duotą pa
nos rezervoaras. Expliozijos, bu žadėjimą ir visai užimti tą tur
vę ant laivo, 22 žmonės likosi į tingą salą.
Ohio upę išmesti. Iš jų keturi
prigėrė, o dvi ypatos pavojingai
|| Profesorius Joly iš Gencvos,
apdegė.
tiri nedarnas iškastas uolas dirbant
Simplon tunelį, užtiko jose dau
NELAIMĖS ANT GELEŽIN giau, negu kur nors kitur ant že
KELIU.
mės yra, radiaus, medegos turin
Harrisburg, Pa. Vietinio ge čios žingeidžias ypatybes. Reik
ležinkelio trūkis, netoli Duncan- tų todėl manyti, kad gilesniuose
nan, susimušė su tavoriniu. Prie žemės sluogsniuose tos medegos
to 10 pasažierių tapo užmuštų, o yra daugiau negu ant paviršiaus.
daug daugiau likosi sužeistų.
|| Pietinėj Ispanijoj, provinci
Atlanta, Ga. Netoli Alamo, joj Audaliuzijoj, dėl smarkių ir
Ga., susimušė darbininkiškasis ilgai besitraukusių lytų užgimė
geležinkelio trūkis su tavoriniu. dideli tvanai, kurie daug nuosto
Prie to keturi darbininkai likosi lių pridirbo. Tvanuose prigėrė
ant vietos užmušti.
200 žmonių; vanduo užliejjo
daug kaimų ir miestų. Tūkstan
Tehsechapt, Cal. Netoli nuo čiai žmonių neteko pastogės, ka
čia susimušė darbininkiškasis ge dangi jų namus nunešė užtvinę
ležinkelio trūkis su tavoriniu. vandens.
Prie to 8 darbininkai grekonys
likosi užmušti, o 20 yra sužeistų.
|| Prancūzijoj, ant geležinkelio
Tarnaujanti ant abiejų trukių, terp Paryžiaus ir Cherbourgo,
dėl kurių neatsargumo ar apsilei Brcval
tunelyj,
greita
dimo nelaime ta atsitiko, bijoda sis trans-atlantiškasis trūkis, ga
mi atsakymo, pabėgo, jų iki šiol benantis pasažierius I kliasos ant
nepasisekė sugauti.
garlaivio White Star linijos, su
simušė su kitu trukiu. Prie to
GAISRAL
20 pasažierių tapo sužeistų, bet
Louisville, Ky. Siautė čia gai mirtinai sužeistų nėra.

Airiai savo tėviškėj gyvenanti
reikalauja, kad jiems butų sugrą
žinta angtijonains išdalinta že
mė Airijdj, jie nenori jos samdy
ti. Dabar mdt airiai katalikai ne
turi žemės, ji nuo jų likosi an
glijo^ atimta.

Į Prancūzijoj, Herault pau
piuose, siautė audra su debesių
praplyšimais. Upė išsiliejo per
krantus ir užliejo visą klonį terp
Agde ir Florcnce. Agde laivų
dirbtuvės vandens užlietos, teipgi
kaimas Vcnisė’.
U Japotfijoj baisus tvanai daug
nuostolių ir riėlaimių atgabeno.
Aplnkinėsė Kybto, išsiliejusi per
krantus upė Oianashigava užlie
jo laukus ir kaimus. Tvanuose
prigėrė su' viršum 600 ypatų.
JĮ Mieste PcVugioj. Italijoj, pa
slaptį poheistai suareštavo atka
kusį čia giminaitį Anglijos kara
liaus, kunigaikštį Battenbergą,
padarė kratą jo daiktuose ir kišeniuose. Mat policija palaikė jį
vagiliu.
li Persijos valdonui jo urėdninkai ir kariumenės viršininkai pa
davė raštą, išreikšdami, jog jie
su sykiu pasitrauks nuo vietų,
jeigu šachas Persijoj įves konstitucijonališką rėdą.

[Į Pulkas ginkluotų plėšikų, 26
d. rugsėjo, užpuolė ant dvaro ku
nigaikščio Dolgorukowo, Černi
govo gul>ernijoj, viską ten iš
daužė, ko paimti negalėjo ir pas
kui dvarą uždegė.
|| Į Odesą pereitos nedėlios
dieną atėjo žinia, jog maskoliš
koj kariškoj laivynėj Sebastopoliuj susibuntavojo jurininkai ir
užmušė tūlą oficicrų skaitlių.

|| Netoli ..Tobolsko, Siberijoj,
pulkas ginkluotų plėšikų užpuolė
ant pačto vežimo, nušovė pačtilijoną, paėmė 30000 dol. pinigų ir
su jais pasislėpė girioj.
Į| Paryžiaus laikraščiai garsina,
jog vienas prancūziškas moks
linčius surado būdą be vielų toli
siuntinėti elektrišką pajiegą.

&

rėjome progą išgirsti kun. Kau
po pirmą pamokslą. Naujas klobonas barė lietuvius, kad jie negodoja kunigų (Tegu! kunigai
pradeda pats savę guodoti, tąsyk
guodos juos ir žmonės. Be nuo
pelnų nėra guodonės. Red.). Pa
statė kunigus geresniais už aniuolus ir šventuosius (žodžiais jų
garbės ne pakels nieks. Pagyrų
puodas netaukuotas. Red.). Jeigu,
sako, sutiktumėt kunigą ir aniuolą, arba kitą kokį šventąjį, tai
pirma privalote atiduoti garbę
kunigui, o paskui Šventamjam.
Privedė gyvenimą švento Pran
ciškaus, kuris, buk, patikęs kuni
gą ir aniuolą, kunigui pirmiaus
atidavė garbę. Gaila, kad kuni
gėlis nepaaiškino, ką pirma rei
kia pagarbinti, sutikus kunigą ir
Dievą? Sulyg musų kunigų su
teikiamų pamokinimų, reiktų ma
nyti, kad Dievas prieš kunigus tai
tik niekis. Kun.K. pripažino, kad
kunigai daro klaidas, bet užtai,
sakė, nereikia kunigų persekioti
ir apkaltinti, tik melstis, ir pra
šyti dvasios šventos proto ir ap
švietimo. Bet jnusų kunigėliams
Šventoji Dvasia ne duoda nė
proto, nė doros. Turbut ji už ko
kias baisias nuodėmes juos su
visu apleido.
Po dievmaldystai, fv ra pi jos
komitetas, pasiprašęs Dvasios
šventos, nunešė kun. K. suteik
tus vyskupo Scrantono diecezi
jos įstatus, bet kunigėlis pasakė,
kad jis jokių įstatų nežino, ir jo
kio parapijos komiteto nepripa»
žysta. Turbut vyskupų įstatai iš
duoti tik parapijonams! Kunigai
jų ne pripažysta. Gal įstatai be
cenzūros Dvasios šventos?
Skrandžius.

Iš SAN FRANCISCO. CAL.
Sumažėjus , streikams, darbai
čia pradeda eiti geriau. Bet iš
kitur atkeliavusiam darbas sun
ku gauti, nes streikai dar ne visi
pasibaigė: gatvinių karų konduk
toriai jau keturi mėnesiai strei
kuoja ir galo streiko ne matyt.
Lietuvių yra čia pusėtinas bū
relis, yra jų apie 200. Yra ir ke
letas apsivedusių, bet daugume
su vokietėms, amerikonėms ir
lenkėms, nes čia trūksta lietuvai
čių. jos čia ne atkeliauja, nors
darbą ir tai gerą visada galėtų
gauti, nors ir nenorėtų apsivesti:
čia merginos uždirba po 12 dol
sanvaitėj, dirbančios pas siuvė
jus arba prie skalbimo uždirba ir
daugiau. Ir dirbtuvės reikalauja
merginų darbininkių ir gerai už
moka.
Yra čia ir lietuvių vertelgų ir
tai nevedusių: yra barzdaskutys,
keli turi siuvyklas, yra du saliuninkai.
Yra čia lietuviška “Lietuvos
Sūnų Draugovė” ir “S.L.A.* kuo
pa. Mitingai laikomi pn. 923
Buchanan Str. pirmą nedėldienį
kiekvieno mėnesio. Dabar Lietu
vos Sūnų Draugovė ir S. L. A.
kuopa nutarėme parengti balių;
kada jis atsibus, bus pagarsinta.
čianykščiai lietuviai gyvena
sutikime, tik nesijungia į krūvą,
daugumas nesupranta
reikalo
laikytiesi krūvoj, draugauja su
maskoliais ir lenkais, yra ir to
kių,. kurie nenori nė prisi
pažinti lietuviais esą, užkalbinti
lietuviškai, griebiasi lenkiškos
kalbos, kiti gi grabalioja “kazioną” kalbą. Tokius nesuprantan
čius kuom yra sunku pritraukti
prie tautiškų darbų. Ir aukų ko
kiems nors tautiškiems reikalams
iš čia dar, turbut, ne buvo.
Praktikantas.

|| Mieste Oran, Algierijoj (šiau
Iš E. ST. LOULS, ILL.
rinėj Afrikoj), apsireiškė azija
Darbai eina čia gerai, yra čia
tiškasis maras J* buvo čia jau ke
gyvulių
skerdyklos, keletas founturi apsir^imat'maru.
drių,
roll
milių ir kitokių dirbtu
'20 • b”
.
vių.
Visose
dirba ir lietuviai.
|| Chinhose, 'frueste Wuchow,
Darbas
ne
šfcnku
čia gauti ir iš
siautė bdisus ’ gaisras. Ugnyje
kitur
atvažiavę
greitai
čia darbą
pražuvo ioo žmonių.
gauna.
iq.
2
Lietuvių yra čia su viršum 2|| Darbininkai Antwerpo porto,
Belgijoj, ftralošė streiką, jie tu 000 ypatų, bet su mažu išėmimu,
rėjo pasiddoti ftfalonei darbdavių. visi labai tamsus. Ant tokio lie
irt
tuvių skaitliaus yra čia tik dvi
bažnytinės
pašelpinės draugystės.
|| Čekijbf, į s^elix kasyklas įDaugiau
čianykščiai
lietuviai nie
siveržė vintiuo.’ Oloj prigėrė 6
ko neturi. Buvo rods lietuvių
darbininkai.
'
— -ri
politiškasis ukėsų Kliubas. Jis
|| Ant salos Kubos sustreikavo įrengė lietuvišką skaityklą, ki
tiems lietuviams padėjo išsiimti
tarnaujanti ant’ geležinkelių.
popieras. Buvo Čia ir tautiška Simano Daukanto Dr-stė, kuri pri
gulėjo prie S. L. A. Rodosi tos
draugystės galėjo laikytiesi, bet
per nesusipratimą pairo. Knygosyra kur ten bakse sudėtos. Drau
IŠ PITTSTON, PA.
ge su knygoms, dingo ir protas.
j .1 ■ ’
Simano
Daukanto Dr-stė, teisy
Musų lietuviška parapija su
laukė naują kleboną, kun. Kau bė, keliatą doliarių nusiuntė pa
pą, kuris Scrantono lietuviams laikymui revoliucijos ir naudai
gana įkerėjo. 22 d. rugsėjo tu moksląeivių. Daugiau nieko čia-

LIETUVIAI AMERIKOJ
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skaitliaus. Taigi tas skaitlius su’
sideda beveik vien tik iš atkakę
šių iš Lietuvos.
Męs, Amerikon atkJJČ*
tuvos, buvome priversti eit;’
timį šalj. Persikelti ii, mu
verte nevienodos priežasty/ - 1
ni keliavome užsipelnyti sa« <21
nos k?sn|, kiti jieikodami u
nes laisvės; kiti bėgo nno
jaus patekti j kalčjim?. ar
į
■atremtais iš gimtinio krašto
1
Čia susirink?, galėjome
1
krinti, kad tarpe musų y*.,?' i
lis skaitlius tautiečių darbiniLt ’
kliasos, nors yra nemažai ir ’
mokytų, norinčių sėti šiokia“’.,
kių sėklų musų tautos labui
3
nok pasirodo, kad sulygo,’
vienodos, kiekvienas turi
i
koki jrankj ir sau uisi^
duonų. č,a vargstant per diena/ i
mėnesius ir metus, ne viri
-laukiame vienodo likimo. Vį*fj!
šielo tick paskursta, savo
J
venimo sųlygas pataiso, o kifa '
kaip vargo, vargsta iki grabuiT į
jo vargams nėra galo. Ncvj
dėl vargo įpuola j desperacija j.
Iš ELIZABETH, N. J.
joje baigia sunkų ir vargingų „ 1
Darbai eina čia pusėtinai.
venimų, kitas, nors gyvastį
Ateinanti mėnesį bus čia dide laiko, tai vistiek jo vargai nesi,
lis ap vaikščiojimas; parodose da mažina. Ligos, susižeidimai ir
lyvaus visokios tautos ir lietuvius mirtįs, po kurių šeimynos lieka j
nori prie to pritraukti ypač nuo neaprašomoje nelaimėje..,.
seniai čia gyvenančius. Visos
Jeigu paimsime musų gyveni
dirbtuvės tą dieną ne dirbs.
mo sąlygas iš tautiškosios pusė, 1
Terp lietuvių tveriasi vis nau tai pamatysime tą patį. Ant toi
jos organizacijos. Neseniai su kio skaitliaus, kiek mus čia yra, sitvėrė čia Kliubas, pasamdė na skursta vos keli sanvaitiniai laikmą ir pardavinėjo gėrymus. Mat raščiai. Mokyklų, kurios
čia nedėliotus apsunkytas saliu- tų musų jaunąją gentkartę lietunams gėrynių pardavinėjimas, to viškoje kalboje ir dvasioje, tur
dėl mėgstanti gerklę vilgyti, įtai būt, nė nemislijame turėti Už
se Kliubą su gėrymais savo są imti kokioje nors vietoje žemės
nariams. Iš pradžių tas ėjo ge plotus (kaip svetimtaučiai kad
rai, bet paskui sumanesniejie su daro), kur lietuviai galėtų įsteigti
prato gudrybes Kliubo uždėtojų savo kolioniją. mums visiškai ne
ir kaip girdėt, iš jo išstojo. Dar rupi. Yra daugybė kitokių re>
bo dienoj kitas Kliubas turėjo kalingų įstatų, kurias aprašyti
pikninką. tai naujasis, norėdamas trūksta laiko ir vietos; tikiu, kad
anam užbėgti už akių, parengė užteks ir paminėtų.
balių. Rodosi, reiktų gėdytiesi
Ant laimės, vienok jau vra vil
pavidėjimo vieni kitiems, o pri tis, kad gadynė kitaip virsta. Jau
derėtų laikytiesi vienybėj!
tarpe musų gema mintys sutei
Mašinistas.
kiančios mums ginklus atsigyni
mui nuo vargų, jungo. Jau musą
18 DETROIT, MICH.
broliai pradeda vienytis, pradeda
Šitas miestas didžiausias Mi- tverti draugoves, kad galėtume
chigano valstijoj. Dirbtuvių yra tvirciaus susivienyti, o jau vie
visokio skyriaus, jose dirba vy nybėje lengviau ginties nuo škur?
rai ir moterįs. Darbininkui pra do ir priespaudos. Teisingos lu
gyvenimas brangus, nors uždar pos yra ištarusios žodžius: “Vie
biai ne pergeriausi: nes prastam nybėje galybė . Nereikalauju ši
darbininkui, už 10 valandų sun tiems teisingiems žodžiams jieškaus darbo, paprastai moka koti faktų, nes jie kiekvieną per
$1.50, branginus moka tik ten tikrina savo prasme.
kur ne jeib darbininkas gal tesėti
Jau turime kelis šimtus viso
dirbti, arba kur darbas yra tik kių labdaringųjų draugijų. Vie
trumpam laikui. Dabar čia dar- nos iš tų šelpia sergančius ir lai
bai eina vidutiniškai.
doja numirusius savo narius, ki
Lietuviai čia gyvena jau nuo tos steigia skaityklas ir platina
30 metų, bet jų neperdaug yra; mokslo žiburėlį. Kitos rodo dar
gal bus apie 400 ar 500. Labai bininkui taką, kuriuomi eidamas,
blogų pasielgimų tarpe lietuvių galėtų sumažinti savo skurdą,
negirdėti, mažesnių jų klaidų čia dar kitos šelpia jaunuomenę ei
neminėsiu. Tarp savęs jie kaip nančią mokslus.
kada susipyksta, iki šiol nebuvo
\ isos tos draugijos yra nau
kam juos skirstyti į partijas ir dingos ir visi jų mieriai malo
siundyt vienus ant kitų, kaip ki nus ir brangus, r Kiekvienas lietur girdėti yra daroma. O kad tuvys ar lietuvėj be atsikalbėjimiestas didelis ir lietuviai ne visi mo, turi ir privalo rištis į drau
vienoj dalyj gyvena, tai ir ne vi goves ir stengtis jas gaivint ir
si pasipažysta. Lietuviškų dide palaikyti. 1 uri suprasti draugo
lių susirinkimų iki šiol nebuvo, vių naudą ir žinoti, kad draugo
tai nebuvo progos sueiti į pažin vės — organizacijos tai yra rak
tai atrakinanti laimės vartus....
tįApšvietimas tarp čianykščių
Taigi broliai ir seserys, prigu
lietuvių, rodos, ne žemiaus negu lėjimas į draugoves - organizaci
kituose miestuose stovi. Kaip jas yra labai naudingu, vienok
visur, taip ir čia. skaitymais kny naudingiausiu yra prigulėti į Sngų ir laikraščių užsiima maža sivienyjimą Lietuvių Amerikoje.
dalis, bet visgi ant lietuvių skait
Susivienyjimas Lietuvių Ame
liaus, ne mažiausias skaitlius lie rikoje yra tai seniausia, didžiau
tuviškų laikraščių ateina į De sia ir naudingiausia lietuviška
troitą; ateina čia Vienybė Lie- organizacija visoje pasaulėje;
tuvninkų”, 4 ‘ Lietuva”, “Saulė”, Susivien. Lietuvių Amer. nau
“Keleivis”, “ Darbininkų Viltis”, dingiausi mieriai, lengviausi ir
“Katalikas”, '“Žvaigždė”, “Ameri- prieinamiausi įstatai.
kos Lietuvis”, “Kova” ir “ŽariS. L. A. sušelpia mirusių narių
ja”. Kiek egzempliorių katro šeimynas, šelpia moksląeirius,
ateina, tą sunku sužinoti.
kankinius ir kovojančius už tė
PuIkelisVumanesniųjų Lietu vynės laisvę, revoliucijonierius,
vių susitarė su “Clevelando Lie palaiko revoliuciją. Išleidžia nau
tuvių Teatrališka Dainorių Kuo dingas knygas; dabar rengiam*
pa” parengti pirmą tikrai lietu leisti laikraštis, kuris prisidės ne
višką vakarą Detroite, kurs at maža prie skleidimo šviesos, ap~
sibus Subatos vakare, 5 d. spalio švietimo ir pakėlimo lietuvystės
(October), svetainėje Gersa- Amerikoje, Steigiama ūkė su
beck’s Hali, 730 Chene St., prie prieglaudos namu, kuriame ras
Leland St. Clevelandiečių Tear prieglaudą lietuviai negalinti
trališka kuopa atloų komediją p. dirbti.
v. “Lėkė kaip Sakalas, Nutupė
Tad tautiečiai ir tautietės, rakaip Vabalas”. Bus teipgi de- šykitės prie S. L. A., nes pri
kliamacijos, dainos ir tt., bus ba klausymas prie S. L. A. yra jū
lius su lietuviškais šokiais.
sų privalumu, nežiūrint į tikybą
ir pažvalgas, nes S. L. A. yr>
Mockutis.
tautiškas, bepartyviškas.
Malonus skaitytojau! Gal dar
tau ne aiškiai žinomi S. L. A.
BROLIAI IR SESERYS!
Kiek lietuvių Amerikoj yra, mieriai? Jeigu teip, tai pasirū
sunkų įspėti, bet galima saky pink perskaityti įstatus, o be abe-|
ti, bus apie 600,000. Iš čia gi jonės panorėsi tapti nariu teip|
musių ir augusių labai mažą nuo puikios ir prakilnios organizach
šimtį galima pridėti prie šito jos. Jeigu tavo buveinėje nėrt

nykščiai lietuviai nenuveikė. Ką
jie uždirba, tą ir prageria arba,
besivaidydami, suduose užmoka.
Yra čia kelios lietuviškos kar
kiamos (jų,turubut,, niekur netrokšta, kadangi jas lietuviai labiausiai palaiko. Red.) ir vieno
lietuvio Baltrukonio mėsos sanKitus sau reikalingus
krova,
daiktus lietuviai perka pas svetimtaučius. _Jeigu
_ atsirastų šti
prantanti ir šiek tiek pasiturin
ti lietuviai, galėtų čia uždėti
duonkepę,, arba kitokį biznį. Lie
tuviai, jeigu pas savuosius gautų
teip kaip pas svetimtaučius rei
kalingus sau daiktus, be abejo
nės remtų savuosius. Simas Jo
ris užsidėjo šifkorčių agentūrą.
Priderėtų įrengti ir knygų krau
tuvėlė.
Kunigas
Gadeikis
bara
lietuvius užtai, kad jie nesilaiko
vienybės ir už girtuokliavimus,
besišalinimą nuo mokslo. Žada su
rengti kada lietuvišką vakarą su
dainoms ir dekiiamarijoms.
J. Rainis.

loki “ckilikat” paskiaus pastojo
merais Partijos sąnariais ir dabar
kuopadoriausiai darbiu »ja"i revoJiucijonierin eilėse.
■^Kik neteisingas. vartojimas
f
buv,t
s.

’"cicilikai", kurie pirma drovėjos
užtektinai trumpas, alga didelė, kurios iš Širdies trokšta buržuazi valdžios bausmes Ir pe
ras. santaiką stambiosios Ir vidutinės visada paduok Ir senąjį savo adre
|per daug atvirai varyti savo juo valgis ir drabužis geras?
Ne, jai), nebus daugiau** varžoma, Bereikalo ponas advokatauj
buržuazijos su senąją valdžia. Tvė są- Jeigu pats gerai rašyti
idąjį darbą, dabar įgijo drąsą ir ūkininkų bernai dar sunkiaus dir
kapitalas augs, koncėntrousis ir biurokratiją; medalių iš jos
rėsi konservatyviškos (“17 spalių moki, tai adresą duok kitam, geėmė užpuldinėt žmonis, su revol ba ir blogiau* gyvena už dvarų naikins smulkiąją nuosavybę. Tai
US gi
gausi, o nuo žmonių užsipelnysi
junga”) ir liberališkos (konsti- riati mokančiam, parašyti.
veriais rankose reikalaudami pini darbininkus. Bernas amžinas ver neišvengiamas procesas. Kuo jo negražų vardą 1....
tučijonalistai — Demokratai-Kadegų ; pastodavo kelią pakeliavin- gas gaspadoriaus. Nusidirbęs per išsigelbėjimo nei*. Kapitalas da
2) Pinigus geriausiai siųsti per
Netik S. D. darbai, bet ir visas tai) ^partijos, kurių tikslas buvo
giems, padegdavo ir šaudydavo dieną nuo tamsos iki tamsai, ji šiandien mažai vartojamas Lietu revoliucijos judėjimas Lietuvoje
Money
Orderį arba registruotame
sutaikyk biurokratijos interesus su
■ ’^Lneramą h la>k'ticų ta,n
tuos, kurie nepildė jų reikalavi sai nė vakare, tankiai nė švento vos ūkio dirbime;’ žemės įžiurėji- privertė valdžią griebties aršiau
laiške.
Nedėk į laišką smulkių si
buržuazijos interesais; jų devizą
Prie buvusiųjų monopolių mis dienomis, negauna liuosos va mas prastas beveik vistir ir dvari sių įrankių, nes jai grėsė pavo
-taktikom, kitaip |i>ai mo.
dabrinių,
nė auksinių pinigų, nes
buvo — kohątitucijos monarchija.
Us pri,
^J&AParrijos reputaciją. S. daužytojų prisidėjo nauji; susidarė landėlės, nes turi atlikti dar šim ninkai ne ką aftgščiauš stovi už jus visuotino sikilimo. Žmonės
jie
kelionėje
kopertą praplės, iš
Sau jie reikalavo konstitucijos; o
S^^iėjo su tuom kovoti. Do- jų čieli* būriai. Pasidarė pavojinga tus visokių darbų namuose. Pasil- ūkininkus. Darbininkas pigus mie- jau varė plačią partizantišką kovą
sLvir
puls
ir
prapuls.
Geriau, vietoje
biurokratams siūlė užlaikyti mo
U tlub**
sumam-nm- Intos
keliaut,- arba sodžiuje, gyvent, kur šio mažai, doram pasilinksminimui, I stuose ir sodžiuose. Dėlto tiktai su policija, atsisakė klausyt val narchiją. Teip mat skubinosi bur smulkių, įdėk partinių markių už
. Mšcilikus
jie pri- žmonės dejavo ir skundėsi. Bet prie pasiskaitymui naudingos knygos ir išgyvena da šiaip-teip ukinin- džios pastatytų teismų, rinko sa
žuazija pasinaudoti is' ^evoliucijos tą sumą. Pačto 'markes priima
pavo.
prie savo orgam/.'.ciiii : ko kreipties? Kas. apgins? Ne ar laikraščio visai nėra laiko. Nė kai. Jie prastai pavalgo, apsįrėdo, vuosius, ginklavosi.... Da vienas darbų, kurių pati neriHyeikė, o me tiktai vietoje smulkių, kur su
draudė \artoti l‘ar jaugi toji policija, nuo kurios visi Į ne dy vai, kad teip skursdamas, I išsižada daugelio reikalingų daik- žingsnis ir butų atėjęs galutinas tiktai delnais papliauškėjo, Kol dar ma mažesnė už $1.00. Jei suma
omą. burną vi šalinosi. Žinoma, ne. Tad prade bernas neišlavina savo proto nė
kad nenusigyvent ir tai bėdos abiejų pusių susirėmimas. Tą ma bininkai savo krauju nuplovK ke siekia $1.00 ,ar daugiau, tai mar
keršiji,
S'įetmmsi;
’Htna/ai lt da nuskriaustiejie kreipties prie jausmų. P. Šliupas piktinasi iš Įjuos neatleidžia, bet didinasi iš tė visi. V aldžia pasiskubino už- lią konstitucijai. Revoliucija da kių nesiųskite, bet dėkite pinigus
1 didegfrMv kurie ir toliais <aie >0 socijalistų; padavinėja skundus, to, kad Lietuvoje bernukai vai-Į metų i metus. Taigi ūkininkai pa slopint judėjimą, neduodant jam bar sutiko naują priešių — bur^ arba Money < Orderį. Jeigu suma
’ninlttj
vadino, nė --cijali/mo prašymus. Man pačiam besidar kuojasi po kaimus ir kur randa kol kas laikosi, pasidėkavojant že sustiprėt. Baisios represijos įvy žuaziją; reikėjo arba ji pergalei, Kįis $1.25. tai galima dėti $1.00
Jor
danunė prie Partijom ne buojant Suv. gub., įvairiose vieto jaunas lietuvaites — ten jiems turi mam ūkio stoviui, skriauzdami Ba ko musų krašte, bet da baisesnės
■
arba pačiai žūt Proletarijatas, pinigais, o 25c. markėmis. Vie
toAk tai paprastas se buvo įduota tų skundų keli būti viskas valna”. Savo papro- ve ir sa vo darbininkus. Išsiplėtoji- Latvijoje, Maskvoje, ant Kauka neabejodamas, apskelbė kovą biu nok rmirkės turi būti visame svei
daugelį /monin pa de&tkai. Ką gi su jais daryti? čiu jisai mėgina ir šitas "valny- mas pramonės sutraukia į mie- zo ir Sibire. Užmušinėjimas val rokratams ir buržuazijai.
kos, netalipusios viena su kita, nė
s Visų;
*į*|žioi kitus ir dengtis sveti Kiekvienoje vietoje surasti kalti- Į bes” prikišti S. D. Bet plepalas stus ir pabrangina darbininkus; džios tarnų, telegrafo stulpų piauPasekmės žinomos, nebekarto- prie laišk<\nrilipintoė, teip kad męs
i ink
(kaip daro, pa-'ėkim.
ninkus ir nubausti juos, apgint ant tiek menkas, kad neverta akės pakilimas sustiprina didžiuo- stymas, ekspropriacijos — pas mus siu jų. Pereisiu prie kito perijo- galėtume jaK panaudoti savo laiš
Pelnyti
visus žmonis nuo užpuolimų, ant jo ne atsakinėti. Aš tiktai sius žemvaldžius, o ūkininką tas kur kas rėčiaus atsitikdavo.... do — du-tris mėnesius vėliaus. kams. Sulipinta markių nepriima
-liujas.)!
priešas Tuom tarpu revoliucijos judėjimas \ aidžia atgavo pražudytasias pozi me. .Markes priųname tiktai Su
žodfių S. D. perėjo, prie jokia partija neįstengs; ant galo pabrėžiu ištvirkimą sodžiaus jau- viskas žudo; dėlto jis
susiprogreso;
jis
konservatistas.
Ant Lietuvoje anaiptol nebuvo menkas. cijas; judėjimas nurimo. Kodėl vienytų \ alstijų Siaurinės Ameri
uvo nutarta aktiiokai ji tuom nė neprivalo užsiimti, nuomenės, kurį pastebi ir p. šliuv>eni
tokio
luomo
remti
visos
šalies
po Tą pripažino pati valdžia, gruodžio gi tokiame laike darbininkai ne- kos, jokių kitų viešj)atysčių mar
Sllt policija ir L-ik-tuot \al- Partija nėra valdžia ir neturi tų pas. Priežastis jo slepiasi socijalitiką
butų
labai
neišmintinga.
Žiū
 mėnesyje (1905 m.) į vesdama lie permainė savo taktikos sulyg rin- kių nepriimame.
\ jjjgi įstaigas, ypač tas. kurios; įrankių (teismų, kalėjimų, polici- liškose sodžiaus gyvenimo sanlygorėt,
kad
jisai
vienas
iš
visko
pa

tuviškuose pavietuose Suvalkų gu- kimų ? Bene da tikėjosi ką nu
pelną, kad paskubint josi jos, kariumenės), kuriais galėtų se, pirmiausia — skurde žmonių
3) Jeigu isperki Money Orderį,
ibtii iir
sinaudotų,
butų
skriauda
visam
Ibernijos
karės stovį, visą sanvai- veiksią ūmam laike ginklais, su
.
palaikyti
visuomenėje
tvarką.
Ji
ir
trukume
reikalingų
apšvietimo
įaukratą, art* kurio ji stovėjo,
tai
nelaikykie jį pas save, bet privien|a
ypač
darbininkams. tę anksčiau* negu Lenkijoje.
kilimu?.... Teip, jie laukė ir
aįfcij* buvo nuginkluota arba iš gali padaryt tiktai morališką įtek- šaltinių. Labiausiai serga taja iš- progresui,
siųsk
redakcijai, nes Ik- "Orderio"
ir
iŠ daugelio mažų hncstclių; mę ant žmonių (ant kiek tas duo-1 tvirkinto liga darbininkai, nes ken- Kovodamies už laisvę visiems, uz
L. S. D. boykatavo rinkimus į jo sulauksią pagelbos nuo ūkinin redakcija negali pinigų iš pačto
kad užsilaikytų nuo piktų čia didžiausią skurdą,
Kadangi žemę, teisingesnę valdžią, darbi pirmąją durną. Tokį jų pasielgi kų. Pavasarį stipresnis badas pri gauti Pasilaikyk sau tik inažają
jansargiai susispietė <lidestinu»e dasi),
1
pąrtija savo tvarkos jie nemato nė vieno linksmo spin ninkas negali užmiršti savęs. Bu mą p. Šliupas vadina "neišmintin vertė juos maištus daryti; subruz baltąją korčiukę, o didesneją, ūse
jjįgiuose. fo kariumenės s<>nu; pasielgimų,
I
ir
nusprendimų
visai visuomenei dulėlio savo gyvenime, ir neturi tų mulkis, jeigu teip darytų. Ka- gu”, "nesąmane”...; To, atsipra dimai įgijo nematytą iki tol atka li ną prisiųsk redakcijai. "Money
revolverių ir ‘ branktų’ (kar- '
nuovokos, ką daro su savim, kuo-1
ūkininkas k gerumu nenori
mai ir
nė
neužmeta
per
prievartą. Jos
pakliuvo į rcioliitcijonicrių
šant, "kritiko” uzmetinėjimai vi- klumą ir didumą.... Valdančioji < >rderį ' siųskie prastame laiške,
met
padeda
į
šalį
savo
kasdieniĮ
išpildyt
teisingus
savo
berno
reidalykas
rodyt
kelią
žmonėms
ir
I suomet .......
trumpi ir stori; neparodo dvarponija nemažai turėjo išga- registruoti nereikia.
' Su didžiausi a žmonių
nę
darbo
naštą,
tai
įieško
links
^alavinius,
tai
sitas
pnesmasi
idjjggi
kuom negera S. D. taktika, sties dėl tos priežasties.... Vienok
juos
savę
valdyti.
Todėl
pitarinni buvo uždari ta daugi be mokvt
'yt ėdi*°l JV susiprati- kokia butų buvusi geresnė, ir ko- maištas nenuvirto į revoliuciją... .
4) Ant laiško, kuriame užsakai
j>^wpolių". Ui s_\k jų nedaužė. S. D. patarė patiems žmonėms triumo svaiginančiuose gėrymuose, strc,kus kcl,a
ir
pasileidime
mėto
savo
ir
beto
nias
j
’
«
tankiausia
be
Lgj
.
vienu
žodiiu
paniekina
ją
inisds,
knygas
ar kitokius tavorusr nieka
Sukilimo šmėkla praslinko ir iš
Įffibrinėio tiktai tose \ irtose, kur saugot savę ir organizuoti milirirt tbsuvaržytas
spėkas.
Palinkimas
kovos
a
P
lc,diia
Mvo
sodžių
ir
L
r
skaito
visą
dalyką
užbaigtu.
Nė
da
nerašyk
jokių kitų reikalų, kaip
nyko.
Keliuose
fedavo susirinkimas, kad žmonės C’J4- Teip ir darėsi.
ia yra
prie
girtuokliavimo,
peštynių
ir
I
keliauja
į
didelius
miestus
Latvi-Lj
nč
kiti
skaitytojai
gal
neįtikės
Prie progos pridursiu, jog ūki ve korespondenciją, apgarsinimą,
irpasigertų; vėliaus ir kitur. Ne- valsčiuose buvo nutarta išrinkt iš
Amerikoje žymiai apsireiškia pas | i°®»,
Rus,j°s. arba net I popiežiškam p. daktaro neklaidin- ninkais apsivylė ne tik revoliuci- ar ką
kitą, kas su užsa
savo
tarpo
doresnius
vyrus,
apįartį valsčiai per savo sueigas
lietuvius
darbininkus:
savo
ydas
v,sai
I
kltua
k^tus
persikelia.
Va
Pajieškosime
priežasčių,
kytais
tavorais
nesiriša, nes pas
ginkluot
juos
ir
užlaikyt
valsčiaus
jonieriai,
bet
ir
valdžia.
Abi
pu
Įnirdavo panaikint ‘moi’.ojiolius",
jie atsineša iš tėvynės (kitas čia A menkoj, kiek jų skursta! Nepel- kurių dėlei buvo vartojamas boy- sės perdaug jau pasitikėjo niekais; mus tavorų 1 knygųJ siuntiniai
lėšomis,
kad
jie
neštų
policijos
tar

-nipečėtydavo” įjuos ir savo nutae.
dar labiaus išsitobulina, ar naujas no
t0 n* ūkininkas, nes jam kotas, gal tuomet S. D. “nesąmo- vieni manė rasę ūkininkuose išva tamente,
o korėsjiondenci jos
jaflnfiešdavo vyriausybei. Bet nystę.
Į įgyja). Prieš nemorališkumą nie-1 pritrūksta
darbininkų
(Dabar Į
kitaip išrodys?
tamente,
apgarsinimai
kitame de— *
S.
D.
aiškino
žodžiu
ir
raštu
"ciduotojus
revoliucijos;
antra
—
at

jogu valdžia, to nežiūrėdama, vėl
žemfea
ko neveiksi moralais (pamokslais).labai skundžiasi Lietuvos
partamente.
o
korespondencijos
ciiikų"
darbus
ir
persekiojo
juos
sidėjo
ant
jų
lojališkumo,
jų
pri

jndivo šinkuot degtinę, tuomet
Dūma, kaip žinome, yra pasek
Norėdamas žmonių dorą jiakelt, I ūkininkai) ir algos 1 ištiek pa
i ! kad
trečiame departamente ir kiekvie
jau arba pati minia, arba būrys ypač užtai, kad savinasi ■ revoliumė
pirinų metų revoliucijos, pa- sirišimo prie monarchijos ir pat nas departamentas yra po priežiū
turi
pirma
juos
f
ištraukt
iš
ekonoĮ
brangsta^
S.
D.
organizuoja
berĮsteigti
valdystės.
Teip
galvodama,
biuro

taikiną išlaistidavo ją. sunaikida- cijonierių vardą. Tokiu budu pa
Taiffi ar neturi lnus su
darbininkais į vieną|sekm* n«P*,n<> j<» pergalėjimo,
<ai nekratija pavedė durnoje sulygina ra kitų ypatų. Tad jeigu jus ant
lentynas ir sumušdavo bonkas. sisekė kiek nuramint juodašim miškos vergijos,
partiją
ir
padeda
jiems iškovot ge- R*urokratija, nors įveikus eilę stip
ių reimai daug vietų ūkininkams, kad vienos jiopieros surašysite keletą
Kai kur daužymai atsikartodavo čius ir nuginkhiot kai kurias jų tiesos ūkininkų bernai kovot uz resnį būvį ir politiškas tiesas ant
sukilimV- ta<iaus neišdrįso valpraštti I po kelis kartus.
savo kimo ir dvasios reikalus?
jie savo balsais atsvertų revoliuci- reikalų, tai ju&ų lai-kas turės lauk
kuopas. 1
'
vietos — tėvynėje, nesikraustant
žnK>nn* «*novia‘u budu Viu, kad
ti pirmame departamente kol tas
Tiktai neilgai teip gerai klojosi. • Juos ėda valdžia nepakeliamais
rei- joniškius miestų atstovus. \ aidžia jį apdirbs ir nusiųs antram, o ten
I “Vilniaus Seimas", kuriame daužmarius
ir
svetimas
šalis.
Bet
’
*
zmon
^.
apsiriko. Ūkininkų atstovai su
[mokesčiais, kareivija, neteisingais,
1 hrvavo diduma ūkininką, kunigų Gruodyje užstojo reakcija. Dau
ir ūkininkai ūkininkams nelygus. |a’a'° konstitucijos. I odėl valvėl laukti kol šis i į apdirbs ir pafa viiBet
gybė
S.
D.
pateko
į
kalėjimus
;
I
teismais,
netikusia
policija,
I ir inteligentų, o S. D. buvo vos
dau- tvėrė pirmoje durnoje žinomą
Tie ką samdo bernus, beveik visi džia ir Pasir*žo
ta.
Pairo ne Į ūkininkai atmena tiktai savo var- linksta prie buržuazijos; o tie ką pun>o nor<: da* konstituciją; ko- "Darbo kuopą" jo vadovyste Ala siųs trečiam. Tokius laiškus neapie trečdalys, tuos darbus užgy- kiti turėjo pasislėpti,
sutbidino, Anikino ir "Žilkino", ir sa galima nė į laiką atsakyti, nė gerai
Ju- gus, o apie samdininkų geresnį
rė ir rekomendavo juos visiems viena Partijos organizacija.
turi mažai žemės ir jiats ją dirba kia J’’ žinonw ^ra‘
Nct P°
sigynidėjimas buvo sustabdytas; besitve- būvį jie nenori nė girdėt. štai be samdininkų pagelbos, duodasi |&ruodz,° i»tatymo, kuosai suteikė vo revoliucijoniškumu toli pralen atlikti; nes pas pirmąjį depart.
| valsčiams.
kė opozicijoniškus miestų gaivalus. likus laiškui, antram nelieka da
menki
i. mubų
Žinoma, didelės naudos iš mo rianti milicija tapo suardyta; gi n-kuomet Lietuvoje iškilo
dažnai patraukti prie darbininkų. Pro^ darbininkams išrinkti duradeda
Dabar biurokratija nebepasitiki vadų. iriausiai ira rašyti kiekklai paslėpti. Likusiejie laisvais bernų streikai, kaip jie ėmė šauk I
nopolių naikinimo išeiti, negalėjo.
Jiems nėra reikalo priešinties ai. ™>n-keletą savo atstovų, rinkimų
"muzikais" ir rinkimų tiesas j vieną reikalą ant atskiros popielėtume
naudojosi daugiauKaip parodė Vilniaus statistika, draugai nebeįstengė kovot į vi- ti: vagims, galvažudžiais, valka- gos padidinimui ir tt, jiems nau- tic>o,n,s
iu vi esas puses-prieš valdžią, "cicilikus” toms, bedieviais išvadino streiki-1 dingiaus net paremti Utie darbi- sia kl,rnčs ir pinigO ari4tokratija trečiąją dūmą žymiai jiems apkar ros. tada kiekvienas reikalas bus
nuo to labai mažai valdžia nukenperduotas tam tikram departao Skar | tėjo. Tas darbas betgi turėjo sa- ir kunigiją, kuri pakėlė galvą, kaip ninkus; ir dvasiškiejie tėveliai pa ninku reikalavimai, ba ir jie tan- (dvarininkai ir stimbesniejie ka pė.
mentui ir visi reikalai tuom patim
gos lu(Toliaus bus).
vq tikslą — grynai revoliucijoniš- tiktai nutilo revoliucijos balsas, dėjo iš sakyklų, gązdindami ber-1 lciai eina į dvarus, pas didesnius |Pta,istai)- Sulyginamai mažas tielaiku liks atlikti greitai ir gerai.
: “Vje^vo ir vidutinn> ir smulkioji
A ką Vienok jame slėpėsi ir keblu O priešai S. D., jau neskaitau nūs "peklos” kančiomis ir monyda- ukinikus arba į miestus uždarbiauuju ši
5) Nieka<la nesiųsk pinigų, nė
ap,e 2C‘
mai; kuriuos iš pradžių mažai kas dvasiškijos, bet ir demokratai ne- mi artymo meile. Tuščiai šneki p. ti. Darbininkas ir mažažemis ūki- buriuaziJa;
ls jiešpraleido progos, kad pasidžiaugti daktare, sakydamas, jog "ukinin- ninkas kartais atsiduria vienodame mesn,uosius sh^nius' Tokiu bu’ REDAKCIJOS ATSAKYMAI. Money Orderio atskyrame laiške
jonatė.
ią pernuo užsakymo, Visada dėk pini■ H Daužai : miniai monopolius, kai iš S. D. nusilpnėjimo ir apšmeižti kai musų yra gaivalas pažangus, padėjime, dėlto jie eina daznai du išanksto buvo galima spėti, jog
Mikolainiui. Sustabdymas at gus ar Money Orderį į tą patį
kur jauni vaikinai pradėjo imti juos, prikišdami jiems juodašim- trokšta valnybės". Jų neva pa vienu keliu. Jie, padėkime, savo|durna bu9 konservatyvi>ka (jei ne
4
žangumas buvo matyties tiktai
ėjo per vėlai, kada numeris buvo laišką kuriame tavorus užsakai.
5 vi$o- , Idegtinę ir gert čia jau ant vietos. čių darbus.
balsais parėmė socijalistų kandiLaikas
parodė
tikrąją
teisybę,
pirmose
revoliucijos
dienose.
Dasustatytas, todėl atsiliepimas su Nes jeigu užsakymas ateis be pi
. Vie- I ibskm atsirado ir tokių, kurie po
tus Kauno gub. ir išrinko tokiu didins revoliucijos pergalėjimo, bet
Užtaigi
nedoyanotina
p.
šliupui,
bar
jie
parodė
nugarą
revoliuciix? laikelias bonkas parsinešdavo namo
budu 5 socijaldemokratus atstovus! greičiaus atmes jos geresniuosius laikyti nebuvo galima. Geriau nigų. męs negalėsime jo' išpildyti,
kad
jisai
dar
ir
dabar
be
jokios
jai
;
tarpe
jų
skaitosi
daugiausia
siai nesiskubinti, rašyti tik gerai vien todėl, kad pinigų nėra, o jei
us, ki— “svečiams priimti". Beto įėjo
Į (kuomet demokratų — nė vie vaisius. Jeigu prie to pridėsime,
kritikos
žiuri
į
panašiu^
S.
D.
pasekėjų
"krikščionių-demokratų
;
I
jog net šitoji dvarininkų ir pini- apsvarsčius, tai ne reikės atšau ateis pinigai be užsakymo, męs .
platina
j. paprotį suvartot pinigus, kurie
ną).
giškų
tūzų durna neturėjo jokių kinėti ir užsičėįdys ne tik ra nežinosime ką su jais daryti, vien
io dar
Mttlavosi monopoliaus kasoje, re- šmeižimus ir juos atkartoja savo jie labiausia paremia visus juodaVienok skaityt mažažemius ūki
dantis,
joliucijos naudai. Tuomet paėmė knygutėje. Jisai daro dar dau- šimtiškus kunigų raštus ir laikra- ninkus gerais socijalistais butų tiesų bent truputį perkeisti valsty šančiam, bet ir redakcijai ir todėl, kad prie jų nėra užsaky
•kurdą.
ritus pagunda daryti sau pelną iš giaus, nes perstato, buk visa S. ščius (“šaltinį” ir "Nedėldienio I visgi klaida.
Savininko dvasia bės tvarką priešais biurokratijos spaustuvei nereikalingas datbas. mo.
monopolių, prisisavinant pinigus. D. P. susidedanti iš tų plėšikų: skaitymą"). Jie trokšta “valny-sI jiems neleidžia kovoti prieš pri- norus, ba tapo įsteigta Valstybės kurio nieks dykai ne atlieka.
6) Visada art savo laiškų pasiJau “laisvės dienose", kuomet su- "Teisybė", iš tos pusės imant, "ei- bės" tiktai sau. Dabar dar, žino-! vatiškąją nuosavybę. Jeigu jie taryba, kuri galėjo atmesti visus
rašvkite
savo pravardę ir adresą.
T. K. Lucifer reiškia šviesos
ftdarė gana skaitlingi būreliai jau cilikai", toki socijaldemokratai yra ma, nėra priežasties jiems visiems remia dabar S .D., balsuodami už ir geriausius dūmos sumanymus,
1 nauNors
ir
tūkstantį kartų būtumėte
nų vyrukų, mėgstančių “paulia- vieninteliais Lietuvoje revoliucijo- atvirai pereiti į reakcijos pusę, juos, tai tuom parodo tiktai pri o paskutinis ir biauriausias torma- nešiotoją. Tai žodis lotyniškas.
m alomumis
rašę,
visada reikia pasirašy-.
nes dar iš revoliucijos jie daug
*6t", jie. naudodamies iš revoliu nieriais!" (3F pusi.).
as Hejautimą dabartinei revoliucijai ir zas liko rankose bepročio despoto Yra tai vardas pirmutinio aniuo- ti pravardę ir adresą kiekviename
Autorius kaltina S. D., kad jie gali pelnyti (žemę, mokesčių su
cijos šauksmo, vaikščiodavo iš
:albėgitikriems revoliucijonieriams. šiaip caro. Jeigu atminsime tiktai šituos lo, kurį Dievas išmetė iš dan laiške, nes męs radę laišką terp
kelia
bernus
prieš
ūkininkus;
jeimažinimą
ir
tt.).
Bet
niekas
neužvienos vietos į kitą ir semdavosi
Apie tai galima rasti
drauar teip, mažažemių didžiuma yra daiktus, — tai bus mums aišku, gaus.
gu
bernai
nekįla,
tai
"socijaldemotikrins,
kad
po
revoliucijos
pergajog dūmai buvo skirta tarnaut ne šventraštyj. Ne vien Dievo var 100 ar 200 laiškų be parašo ir
išhnonopolių pinigus į savo kiše
rint ir
......
1......................
. ,
... dabar progrcsvviška ir savo spėMeldziamas
p. ėjimo jie nesusitars kovot prieš ją ,
.
'. . ,. . ,
,
.........
revoliucijai, bet reakcijai; jog du das visokiose kalbose nevieno adreso, nežinosime keno jis yra ir
nes. Revoliucijos tikslas išnyko, kratai kerštauja". I
iraugo,
.
. ...
.
..
,
komis padės įvykdmti demokrašliupe,
faktais
paremk
savo
užme-Įsu
kunigija,
dvarponija,
biurokrarna
turės ginti tas pačias kliasas. dai skamba, bet ir kitoki žodžiai. negalėsime ai‘•akinio duoti.
liko šlykštus plėšimas.
raugotiškesnę tvarką Lietuvoje. Pakol
Su visokiais reikalais rašydami
timą,
nors
vienu
faktu,
—
kada
ir
tijos
liekanomis
ir
kitais
atžagareikurios
iki šiol daugiaus arba ma Aiškina tą spccijališkas ir gana
• KS. D. Partijoje nerado pritarikas, S. D. nėra reikalo ne tik ko
pas mus visada adresuokite Aeip:
kur
socijaldemokratai
kerštavo
viškąisiais
gaivalais?
Žinome
gežiaus
rėmė
carizmą,
ir
prieš
kuplatus mokslas "Apie išsivysty
us.. u .
voti prieš juos, bet ir šalinties nuo
»o tokie darbai. Patėmijus debemanis, už ką nekįla prieš ukinin- rai pavyzdžius iš Prancūzų revo-1 hj
1
rias
užtai
kilo
pati
revoliucija.
‘
*
A. OLSZEVVSKI, 4
mą kalbų". Trumpas vieno žo
■EŠb’iOjančią įtekmę monopoprigukus? Kitaip išrodo Tamstos žo- liucijos, kurioje valstiečiai po kelis
Tuom tarpu judėjimas augo, kuo džio išaiškinimas nedaug naudos
P. šliupas sako: “socijaldemo| daužimo, ji uždraudė savo są3252 S. Halsted Str., Chicago, III.
nizacidžiai niekingu apkalbėjimu.
kartus kilo “ne prieš .... visus
met visos partijos tarėsi ir spren atgabentų. Nevienodumas Die
kratų “revoliucijos" darbai užtrau
vienok
ams tuom užsiimti ir patarė
P. Daktarui rodosi, jog visiems slegiančią valdžią ; ne prieš mo- kė dragūnus, kazokus, kariškus dė boykotuot ar dalyvaut rinki vo vardo visokiose kalbose rodo,
s to nedaryt. Tuos, kurie
i į Sla
Lietuvos
gyventojams reikia kilti narchiją, bet prieš revoliuciją. Su teismus ir tolygias begėdystes mu muose. Galima buvo tikėtis, jog kad tas vardas atsirado jau vė
plėšė savo naudai pašalinius žmonkoje.
tiktai
prieš
“visus slegiančią vai- kilimas provincijos \ andejos, du sų brangioje tėvynėje Lietuvoje..." neužilgo pakils da stipresnė ban liau, atsidalinus kalbai nuo savo
■», sunku buvo sustabdyt; pertai,
AmeNAUJAS IŠRADIMAS IŠGY
džią
”
.
Bet
kitoje vietoje k jisai kartu atnaujintoji karalių valdžia, Reiškia, kad valdžia areštavo žmo ga, kuri jau galutinai nušluos pradinio kelmo. vardai tikėjimo
“ckilikų" gaujos dar ilgai gana
idžiauDYTI DŽIOVĄ.
pats sau prieštarauja, pagirdamas išnaikinimas komunos
(darbi- nes, lupo nuo jų pinigiškas baus biurokratiją nuo žemės paviršiaus. tvėrėjų, kaip Christaus, Būduos.
uviška
aepasiliovė tuštinę monopolių kaDr.
\Vright.
garsus mokslinčius,
"Draugiečių" streikus už tai, kad ninku valdžios) 1871 m., tai dau- mes,
_________
plakė nagaikomis ir kitaip Teip tikėjosi ne tik revoliucijonie- Mahometo, yra tai ypatų vardai, pagarsino, kad jis išrado naują
•#s» kartais neslėpdami savo tikrų
tūlėje;
jiejie atkreipti buvo prieš dvarpo- giausia vis “pažangus ūkininkų Į juog
taį vis
g p riai, bet ir neutrališkiejie, nedalysu abstraktišku Dievo vardu jie vaistą, kuris, įčiepytas, apsaugoja
p<rių, o kartais prisidengdami
naunius:
“Ponija persigando ir liau- darbai. Vokietijos karalių ir dva- Tcip kalba if valdiios šdpiamjcjic vaujantiejie kovoje žmonės; to bi nieko bendro neturi, vardai ypatų
lusi ir
revoliucijos arba “Partijos" varnuo džiovos ir išgydo džiovą. Męs
dis dvaruose dirbančioji laimėjo siškijos didelę įtekmę politikoje organaj _ “Novoje Vremia” ir jojosi ir pati valdžia neatšaukda nepersikeičia kalbose, nors ir to
tikime,
kad mėginimai, daromi da
sutrumpinimą darbo, pakėlimą ai-Į kaspalaiko ’
labiausią ūki- 1‘Moskovskija Viedomosti". Jeigu ma dūmos po numalšinimo sukili
Laisvė, užstojusi po 30 d. spalio
kius, jeigu jie sunkiai kam iš bar po visą svietą, pasirodys jiaį nartų
geresnį
valgį,
gere- ninkai, tie
sostų ir altorių biurokratija prasiųianonpaujas šu- mų, bet da pagerindama rinkimų tariami, žmonės sudarko. PerManifesto, dar labiaus sujudino gos,
i
sekmingais, vienok jeigu ir nusi
eivitls,
snę
grinčią
ir
drapaną....
"Treramsčiai
.
O
Rusijoje
kas l’eiaLybes, tai visuomet jos tąrnai sten įstatymą.
^®onis. Revoliucijonieriai puolė’ skaitykie Tamista Angliškoj kal sektų, visgi bus reikalinga palaiky
už ta
vietoje jisai barasi, kad “vys- treti metai žmonių kraują ir ne įg4asį suversti atsakomybę ant reSuprantama, jog tokioms aplin boj Whitney’o darbą apie kalbų ti kūną tvirtu. \ ienatinis būdas
a prie darbo iš visų spėkų: da- ėtoje
'
uerius,
kupai a la Ropp, Antanavičiai ir duoda išnaikyt carizmo?
«k>-1voliucijonierių.
Stolypin teippat kybėms esant, da neataušęs po kru išsivystymą, ten rasi išaiškinimą
nesuskaitomas daugybes didepalaikyti kūną sveiku ir tvirtu yra
i natine- ninkai, kareivių rudinėms apsivil-1 teisinasi negalįs duoti ląisvės, kol vinų mūšių, proletarijatas rįžosi ve
Tamstą apeinančio klausimo. To palaikymas gromuliojimo organų
h mažų susirinkimų, platino kiti atviri neprieteliai tėvynės,
giania
neįvyks Rusijoje .ramuiįnas, o da- lyk eiti savo pirmiaus išbandytu trumpai, teip kaip reiškimą sve sveikais ir tvirtais, kad jie pildy
r3Štus, tVėrė organizačijas. Da- prietėliai “valnybės", nedaug ką kę!....
ės ne
ar
nieko
nenukenčia?"
“
Ar
su
‘
Kodėl
jie
tankiausiai
gina
verbar,
esą, reikalirjgi šąudymai ir keliu — keliu revoliucijos, negu lį timų žodžių, išalkinti negalima. tų priderančiai savo užduotį.
tas viskas ėjo atvirai. Žmois, apdegino
kas
jiems
klebonijas
ar
0
naikina
laisvę,
nesunku
su
korimai.
P. daktaras, negražioj sti į valdžios ištiestas žabangas.
Kaip tik apsireiškia nereguliarijau išdalies, prirengti pirmesbažnyčias?
Nei
”
sako
jisai
su
ne
‘
prasti.
Jie
yra
smulkus
sąvininkompanijoj
Tamsia atsidūrei 1.. .. Proletarijato noras kovoti buvo
niais
S.
D.
“
pomokslais",
noriai
škumas
veikimo gromuliojimo or
Jau
buvo
aprašyta;
Bobiliui.
kė su
kai; o tokiems kapitalistiškoje Tamstos sofistai n^tik^įr šlykštus. juo didesnis, kad buržuazija jau antrinti kelis kartus tą patį ne- ganų, teip reikia tuojau vartoti
fcojo po revoliucijos vėliava. Mi- užsiganėdinimu.
Socijaldemokratai bažnyčių ir I tvarkoje bėda gyvent; juos nugy-1 Valdžia po devynius kailius lupa ėmė rodyti savo tikruosius nagus.
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą
|Dios veržte-veržėsi į kovą. Valslinfti
Da neišdžiūvo kraujas ant Mas galima.
Karčiojo Vyno. Vaistas sutvirtįs
teismuose, mokyklose pra klebonijų nedegino, nė nedegins, vendina turčiai, kapitalistai. Kiek- nuo žmonių; jie tyli — negerai;
ėjo daryt naują tvarką. Plačiai Tą "darbą" paliekame p. laisva- vienas žingsnis pirmyn duoda la-lj*c ima priešinties — vėl negerai; kvos gatvių, Kurlandijoje, ant
gromuliojimo organus ir' privers
Kaukazo, da neatsipeikėjo visuo
juos priimti bile vieną valgį ir
11™^° užmanymas (paduotas S. maniams a la Šliupas. Bet jeigu biaus įsivyraut stambiam kapita- jie kalti, ba valdžia da padidina
jm
menė
po pasibaisėtinų visuotinų
jo
nuomone
reikia
kovoti
su
kunilistui.
įsiveržęs
kartą
į
kokią
nors
savo
represijas.
O
prispaudėjai
paversti jį į sveiką kraują, kuris
Į
ginkluotis ir tverti miliciją.
streikų, o jau turtingesnėj i žmonių
- ................ tai jau
' pasiro* • * darbo
’ ’
•— 'visuomet
balti ir teisus.... Šiteip
šaką, jisai suėda mažąjį
kaRanguose ir privatišku budu gija ir’ dvarponiais,
yra pamatu gyvybės ir sveikatos.
ikyl
Vaistas pagelbia visuose atsitiki
! ^kdavosi pinigai ginklams. Mi- do, priešių yra daugiaus kaip vie- pitalą, o jo savininkus paverčia išvadžiojant, galima velnias žino dalis šaukė visa gerkle: “nereikia
mums revoliucijos I nereikia anar
muose, kur reikalinga padidinimas
ptos rengėsi prie ginkluoto suki- na valdžia. Jeigu gerai darė dva- beturčiais, proletarais. Dabar Ru- prie ko prieiti I Reikia tuomet pa
ruose dirbančioji 'liaudis kovoda- sijoje (ir Lietuvoje) kapitalizmas niekint ne tiktai revoliuciją, bet chijos! Salin ginklas 1 ramiu ke
apetito ir sutvirtinimas organų.
liu kovokime" už konstitucijos pa
Užsilaikydamas tvirtu tamista nie-'
rJudėjimas užgavo
kaip geras ma už sutrumpinimą darbo laiko, daro didelį šuolį pirmyn. Revo- ir kiekvienas naudingas, valdžiai
gerinimą I.... “Revoliucija" ir PASARGOS SKAITYTOJAMS.
algos
pakėlimą
ir
teip
toliau,
Liucija,
išplėšusi
valdžią
iš
biuropriešingas
darbas:,
uždraustų
ra

kada negausi džiovą. Gaunamas
flP ir blogas gyvenimo puses,
“anarchija" tai buvo proletarija
sir*-L-r|
aklio revoliuęijos dvasia, bet pa- tai kodėl ne valia to paties kratijos nagų, paves ją buržuazi štų skaitymas, mokslo platinimas,
i) Kada reikalauji permainyti aptiekose. Jos. Triner, 799 So.
abt-JU ididino ir Skaitlius norinčių pasi- daryti ir pas ūkininkus dir- jai. Laisvė konkurencijos ir iš šelpimas badaujančių.... žodžiu, tas; priduota kova, tai jo įrankis.
adresą, dėl siuntinėjimo laikraščio, Ashland avė. Chicago, III
(vienintelės laisvės, viskas kas tiktai gali. užtraukti O ramus konstitucijos kelias reiškė
<iudoti iš. bendro sumišimo. Tie bandai liaudžiai? Ar čia darbas |naudojimo

^KJB
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(Tąsa nuo
pusi.) A
Jos balsas buvo truputį drebantis, apsiėjimas
Jauna tnolerib nešnekėjo 'daugiau. Ji kvėpavo jos buvo suvaržytas ir akys nedrąsios. Vienok ji,
ponis, ypač “T. M. Dr tės , (W
Pastebėjau, jog ji nuo apdaro pažvelgė vardą
įrertęs galvą. į užpakalį, gėrė degtinę vienu ilgu
lėtai ir cftfeavd kartais. Staiga ji pakilo.
ri, nebagė, nieko neveikdamaJ
tarytum,
užmiršo
viską!
greitu
‘
dirstelėjimu
savo
akies,
kaip
paukštis
spar

“Einu’ gutti ir veliju tamistai labos nakties”,
mauku, kaip ištroškęs geria vandenį po ilgam be- |
Kaip aš džiaugiausi! Kokios tai diploma persidirbimo’ jau x cik
nu
kad
pagauna
musę.
Keletas
keleivių
praėjo
gimui. Per tris sąvaites jis išgėrė visą alkoholį, i
ji ir paspaudė man ranką.
vertėtų paimti inicija^f
pro mus, pastebėdami ją. Bet išrodė labai užimta tarė Aš
žmojaupjog kitą vakarą jai reiks imti veži tės tos moterys!
ką turėjo, šitas, gi nuolatinis girtumas tik padidino j
Atvažiavome
į
vietą
beveik
už
valandos
laiko.
savo skaitymu. Pabaigus, padėjo laikraštį sale sa mas, kuris* vežĄ iš Bastijos į Ajaccio per kalnus, ir.
įo baimę, kuri vis ėjo didyn.
1
Didelis dragūnas hėrkulinio sudėjimo stovėjo prie tiems “mažuterTams",
.
>
Išvaizdinta nuomonė, padidinta mėnesiu pa- vęs.
reikia
važiuoti
'visą
naktį.
šakyje
vežimų ir mojo skepečiuke, išvydęs vežimą tiems šviesos. Taigi visi
Aš linktelėjau Ir tariau jai, “Ar nemalonėtu“Labą naktį, madame", atsakiau ir nuėjau į
feikos, įsisėdo ir įaugo į pačią jo esybę. Jis vaik-<
atvažiuojant.
Nespėjo vežimas sustoti, kaip jau gai darbininkų! Atiduokite um
Iščiojo po užeigą, kaip žvėris po klėtką — kartkar mete, tamsta, pavelyti man pažiūrėti į savo laik savo kambarį.
na žmona puolėsi su pasiilgimu jam į glėbį ir pabu
’
čiais pridėdamas ausį prie durių, kad paklausyti, raštį?”
. Sekančiai nakčiai paėmiau visas tris vietas ve- čiavo jį mažiausiai dvidešimtį kartų,-šaukdama: 1 darbininkui, kurio draugais save
“
Su
noru
”
,
atsakė
ji.
vadinate, didžiausią ir svarbiau. I
_ __ tris
_ sau vienam.
Pribuvome
j Bastiją
ar Gaspardas nėra ten, ir koliodamas jį per sieną.
žime; viskas
Pribuvome
į Bastiją
“Ar sveikas? Kaip norėjau atvykti pas tavę!" šią patarnavimą: pastatykite1S
“Leiskite man tuo tarpu pasiųlyti tamistai šitą ant rytojaus
. -i— vešiai po pietų. Savo
<savn bendrakeleivės
•Nespės jis užmigti, kaip balsas jį prikelia ir jis
Mano valiza buvo jau išimta ir aš kiūtinau ant kojų, keldami protiškai, 0
šokte pašoka ant kojų. Ant galo vieną naktį jis sansagą poemų”.
nė akių nebuvau matęs nuo vakar vakaro. Rink
“
Dėkui.
Ar
užimančios?
”
sau,
kuomet ji sušuko:
da nereiks šaukti ir vesti tą'^3
įgavo kiek drąsos — ir povaliai, su baime prisėli
damas pundus, rengiausi užimti savo vietą vežime
“
O, Monsiur, juk gi nenueisi, nepasakęs man bininką—jis patF drąsiai
Aš
kaip
ir
nustebau
prie
šito
klausimo.
Neno prie durių ir atidarė jas. Pūkštelėjimas ledinio
ir prisitaisyti kelionėn. Tik, belipant man į se
keliu pirmžengystės.
oro sutiko jį, šaldydamas jo gyslas, ir jis greitai tankiai išgirsti klausiant, ar knyga poėzijoš uži ną laužą - -vežimą, kuris neužilgo ketino išva sudiev!”
“Tamista”, pramurmėjau, “bučiau nereikalin
Vėl užtrenkė jas ir užstūmė klingį, nepastebėjęs, manti. Vienok atsakiau:
B. K. Balevičia.
inoti, priėjo konduktorius ir paklausė, ar aš negar
“Daugiau negu tiek. Kerėjančios, puikios ir
gu”
jog Simas išėjo laukan.
lėčiau
duoti
vieną
kertę
žmonai?
Paskui ji atsisuko į savo vyrą: “Mano mielas,
Drebėdamas, užmetė malkų ant ugnies ir at neišpasakytai artistiškos".
“Kokiai žmonai ?” .beveik aštriai paklausiau.
padėka
vok šitam ponui. Jis buvo neišpasakytai
“
Na,
tai
pavelykite
pažiūrėti
”
.
sisėdo sušilti. Jis krūptelėjo: kažinkas sutren
“Žmonai oficiero, kuri važiuoja į Ajaccio", at
man geras visą kelionę. Jis davė man nck. vietą
Ji paėmė knygą, atidarė ją ir vertė lapus su
kė į duris. Jis suriko:
sakė konduktorius.
“Salin eik". Ir ilgas, graudus kliksmas atsi tulu nuostebumu, kas reiškė, jog ji nebuvo pratusi
“O, gerai, gali pasakyti žmonai, jog aš jai duo vežime, kurią buvo nusisamdęs sau. Didžiausia
mano laimė buvo sutikti tokį smagų draugą”.
liepė jam. Ulricho keli likučiai proto apleido jį skaityti poeziją.
r
siu vietą noriai".
Vienu
tarpu
tarytum
ją
užėmė,
toliaus
ji
nu

Jos vyras atkišo savo ranką ir dėkavojo man
ir jis tapo suparaližiuotas baimės, sukdamasi aplink,
Konduktorius nuėjo ir už kelių minutų sugrykad surasti kur kampą pasislėpti. Šuva laukė, bė sišypsojo, bet visai kitaip kaip skaitydama savo žo su jauna moteriške, kuri, sakė, miegojusi visą iš širdies.
— Chicagoje. užmanius
Jauna žmona žiurėjo j manę įdomiai .... Aš
giodamas apie namą, vienval unkštė ir draskė na laikraštį.
dieną. Ji. persiprašė už paėmimą vietos ir gražiai
ButkeGčiui.
susitvėrė draugystė®
“Ar tamistai patinka?" paklausiau urnai.
gi, turbūt, išrodžiau labai paikai.
gais sienas.
padėkavojo,
įlipus.
vardu
/
‘
Lietuviška*.
LigonbuticJ^K
“
Siek-tiek
”
,
atsakė
ji,
“
bet
aš
myliu
geriaus
Ulrichas pakėlė sunkią, medinę šėpą, pilną
Vežimas buvo kaipir skrynia sandariai užda
mit
riu
šios
draugystės
yra — pj.
ką
nors
linksmo,
ką
nors
labai
linksmo.
Nė
kiek
indų ir su viršžmogiška išgale užstatė ją ant du
* , Ten mudu
roma, įleido šviesą tik; per duris.
statyti
ir
įrengti
ligonbutį
vy. K
nėšiu
sentimentališka".
rių, kaipo barikadą, sukraudamas gi viską, kas
buvome vieni du viduj, Šviežia,
šviežia, stipri kvapsnis
du
“
Lithuanian
Hospital
”
.
Ir teip męs įėjome į kalbą. Dasižinojau, jog
buvo likę: matracus, kėdės, suolą, jis uždarė lan
kvepiančių žolių smelkėsi per nuleistą langą. Bu
Pirmsėdziu šios draugystės Ugus, lyg kad prie apgulimo. Šuva unkštė ilgu, že ji yra pati kapitono dragūnų, stovinčių Ajaccio’je vo tai toji stipri kvapsnis, kurią Koriskos sala, tar
Męs turėjome pietus draugo, namuose ir pie po išrinktas gerai visiemi žino ®
mu balsu, ant ko jaunas žmogus atsiliepė tolygiais ir jog keliauja pas savo vyrą. Man dinktelėjo, tum, skleidžia apie save visą teip toli, kad mariio^dienos
balsais. Siteip ėjo
------- i ir naktys,
' .
1vienam iš ulau”- jog ji nepaiso apie jį; jog ji gal myli jį, bet tam ninkai, dar beveik žemės nematę, pažysta ją. tus buvo gana linksmi. Po pietų, vienas svečių, mas Joseph J. Elias, county d®
C<x)k commissioncrius. Žemė^E
ko draskant ir kramtant sieną bei kaukiant, ant tikru rezerviniu budu, kaip moteris kad gali dar Kvapsnis ta teip yra persiedanti, kaip kvapsnus senas draugas, tarė man:
ram vidui mėgzdžiojant jo visus judėjimus, de vis mylėti vyrą, kurį ji sykį mylėjo, bet kuris ne ūkas, ar drėgnumas žaliuojančios žemės, prisigė
“Klausyk, eime pasivaikščioti į Champs - Ely- pastatymui ligonbučio sutkrėtj^®
ant kertės \Vestcrn avė. ir 4G-U*®
dant ausį prie sienos ir atsakinėjant kaukimams pasiekė saiko jos vilčių ir norų, buvusių pas ją pir
ręs kvepalo, kurį saulė ištraukė iš jo ir žėrė pra sees".
mose
dienose
jų
susižadėjimo.
W S
Aš sutikau ir mudu išėjova, palengva žingsniuo gatvių.
baisiais nežmogiškais šauksmais.
Jis kvietė ją iš garnizono į garnizoną per dau einančiam vėjui.
Ant galo Ulrichas negirdėjo jokio balso ir atsi
Pirmas ofiicijališkasįs susirii-^K
Aš sugryžau prie kalbos apie Paryžių ir ji dami ilga vaikštykla po medžiais, mažai dar tebegulė, teip buvo pavargęs, kad jis užmigo. Pabu gybę mažų, nuošalių miestelių, kurių vienas nuo
apsidengusiais lapais. , Be to maišyto ir vienvali- kimas direktorių atsibuvo 30 d.®
bodesnis už kitą, ir dabar jis kviečia ją ant šitos vėl pradėjo klausytis su dideliu atsidėjimu.
dęs, jis neatsiminė nieko.
Sutemus visai. Aš negalėjau jau nieko maty nio klegesio, kurį daro Paryžius, beveik nesigirdė rugpiučio pu. 4552 South Ash-®’
salos, kuri turi būti tikrai baisi! Ne! gyvenimas
land Avė.
ti, nė baltos dėmės, kuri neseniai prieštai rodė vie jo jokio balso, šviežias vejalis putė mums į vei
Ilga žiema praėjo — ėjykla vėl atsidarė ir tikrai nevisai smagus kiekvienam! Ji nesulyginaPirmas gi viešas visuotina* sn- ■
dus
ir
legijonas
žvaigždžių
sklaidė
po
juodą
dan

tą mano draugės burnos. Tik vežėjo žibintis ap
išsirengė
vėl
eiti
mažojon
užeimai
labiau
norėtų
pasilikti
pas
savo
tėvus
Lyone,
sirinkimas
atsibus 4 dieną spagų
aukso
dulkes.
Hauserio šeimyna i
kur ji kiekvieną pažysta. Dabar gi ji priversta švietė ketvertą arklių, besikepurnėjančių skardum
lių.
8
tą
vai.
vakare, pn.
Mano
draugas
man
tarė:
gon.
Priėjus kalno viršų, dvi moterys ant mulo šne bastytis į Korsiką. Karės ministeris ištikro nela keliu. Kartais šniokštimas srauto, krintančio uoGross avė., salėje l'mversity of 1
“
Nežinau
kodėl,
bet
čion
aš
geriau
atsikvepiu
kėjo apie du vyru, kuriuos tikėjo rasti ten, ir ste bai mandagus buvo jos vyrui, kuris vienok turėjoi lomis žemyn, siekė keleivius, susimaišęs su garsu negu kur kitur. Tarytum mano mąstįs išsiplečia. t Im ago Settlemeut. Ant to sa-W
tolimo avinio skambalo, tik toli musų užpakalyj.
bėjosi, dėlko jų vienas neatėjo pasitikti jų, kadangi puikų atsižymėjimą tarnystėje. • ~
Dabar aš palengva atkišau savo koją ir susidu- Kaikada kaipir švieselė plykstclėja mapo vėlėj, ku sirinkimo visi nzkvicčiami, kis BToliaus ėmėme šnekėti apie vietas, kur jai ge
ėjykla jau kelios dienos kaip atvira. Neužilgo pa
nori daugiais ir arčiaus susipa- K
riau su jos koja, kurios ji neatitraukė. Valandą ri verčia mane tikėti, vieną sekundą, jog dieviška
matė jie namą, apklotą sniegu. Durys ir langai riau patiktų gyventi.
žinti
su viri^ minėta draugyste «'■
paslaptis daiktų čia jau taps surasta. Paskui lan
“Kaip tamistai patinka Paryžius?" užklausiau.. laukiau, nesijudindamas. Paskui su sykiu permai gas užsidaro. Viskas pabaigta...."
buvo uždarinėti. Durnai rukeno per kaminą, už
jos darbais.
“Kaip patinka Paryžius?* sušuko ji, “ar ga nau taktiką ir prašnekėjau meiliu balsu apie saldu
tikrindami tėvą Hauserį. Bet priėjus arčiau, jie
Kartas nuo karto matėme du šešėliu beslen
pamatė pas duris .grobią gyvulio, mėsoms nutęs limas daiktas, idant tamista manęs to klaustum?” mą draugiškumo ir tikros meilės. Negaudamas kant išilgai tankumynų; praėjome pro suolą, ant
— “Aušrps” draugystės Chi- r
toms nuo kaulų kokių laukinių paukščių. Visi žiū Ir ji pradėjo šnekėti apie Paryžių su tokiu užsi atsakymo, pratiesiau savo ranką ir švelniai pasie kurio du žmonės, susėdę greta, darė tik vieną juo cagos kuopos mėnesinis susinu- I
rėjosi į jį. “Tai Simas”, tarė motina ir pašaukė, degimu, su tokiu entuziazmu ir tokiu neišpasakytu kiau jos ranką. Jijė nesijudino.
kimas atsiims sekantį, nedeldie- ■
Be perstojimo šnekėdamas švelniai, palenkiau 1 dą tašką.
“Gaspard!" Riksmas atsiliepė iš vidaus, spen į pasiilgimu, jog aš tariau sau: “Čion yra užgava
nį, tai yra 6 d. Spalių, 2% /ai.
Mano draugas pramurmėjo:
savo galvą artyn prie jos gaivos, kuone paliesda
giantis, žiaurus riksmas, kuris skambėjo kaip ir rnui styga!”
po
pietų, Ereihei Turner salėje,.
“Nelaimingi daiktai! Jie neįkvepia man paJi karštai mylėjo Paryžių iš tolo su įdomiu go mas jos ausį ir veidą. Galėjau girdėti jos širdį
šauksmas kokio kankinamo gyvulio. Tėvas Haumažoje
ant' viršaus, po numena'
sibiaurėjimo, tik didelį pasigailėjimą. Terp visų
seris paantrino, “Gaspard!” Kitas graudus riks dumu ir aistrum pasigėrėjimu kaimiškės ar nekan- plakant garsiai ir greitai: pasilenkdamas pirmyn,
3417
—
3421
South Halsted Str.
paslapčių žmogaus gyvenimo yra viena, kurią aš
trum sukvailėjimu klėtkinio paukščio, kuris per iš lengvo pasiekiau jos kaktą savo lupomis, tikė
mas, panašus pirmam atsiliepė.
Susirinkimas
tas labai svarbus!
išgilinau; musų dideliu besikankinimu šitame gy
Trys vyrai bandė atidaryti duris. Durys nė dieną žiuri į girią per langą, kuriame jis pakabin jau tvirtai, kad ji nesipriešins; teip buvau per
čia
bus
galutiniai
išdirbtas pr>|
venime yra tas, kad męs amžinai ėsame vieni —
sitikrinęs, kaip kažin ką.
spakt nesijudino. Jie pasiėmė iš tvarto *ilgą balkį, tas.
gramas
visos
sistemos
prelekci*
Bet ji urnai sukruto, lyg kad iš miego pabu visi musų pasistengimai ir visi musų darbai pa jų ateinančios žiemos.
Ji ėmė manęs klausinėti, miksėdama iš karš
kurį jie vartodavo kaipo buomą. Su visa pajio
deda tik išvengtu šitos vienatvės. <»§iticdu mylėga jie vertė duris. Medis sutruko, pratarpės su tumo; jai norėjosi dasižinoti viską į penkias minu- dus su tokiu smarkumu, kad mane kuone nutren
Todėl visi seni sąnariai, teip 1
tiniai ten ant suolo po plynu dangum stengiasi,
kė
į
kitą
galą
vežimo.
Paskui,
pirma
negu
aš
spė

lūžo į daugelį šmotų ir garsus kliksmas pasklido tas. Ji žinojo vardą kiekvienos žymesnės ypatos
norinti
prisirašyti, maloniai u|
jau ką suprasti, mąstyti ar galvoti, apturėjau pen kaip ir męs stengiamėsi — kaip ir visi sutvėrimai kviečiami atsilankyti kuo.-kai^
po namą; jie rado susispaudusį už šėpos žmogų. ir daugelio kitų, kurių aš nebuvau nė girdėjęs.
stengiasi — atsikratyti nuo apvienėjimo bent ant
“Kaip p. Gounod?" šaukė ji, o p. Sardou? O! kias ar šešias baisias žandines ir visą lietų smarkių
Jis turėjo ilgus, žilus plaukus, kurie driekėsi jam
minutos ar mažiaus; jie gyvena ir gyvens visuo tingiausiai. . Skaitlingam susirin-.
ant pečių ir gauruotą, žilą barzdą, drabužiai gi kaip aš myliu pono Sardou komedijas! kokios jos smūgių jos kumščios, tvojančios mane iš visų pu
kime galinta bus plačiausiai ap
met vieni; ir męs teipjau.
dryksojo ant jo laibo kūno nuskurę. Nė vienas skaisčios ir linksmos! Kiekvieną sykį, kaip pa sių ; negalėjau jų išvengti, negalėdamas nieko ma
svarstyti musų reikalus: rengia-1
Kitas supranta Šitą maž-daug aiškiai.
nepažino jo, kol Luiza Hauseriutė nepasakė dre matau kurią, tai paskui sapnuoju per aštuonias tyti per tamsą, kurioje šitoji riaušė įvyko.
mas prelekcijas, teippat ir reiki- j
Tūlą laiką aš kenčiau šitą biaurų skausmą su
__
_
Iškėliau rankas,
bandydamas nutverti už
ją
bančiu balsu, “Maman, juk tai Ulrichas”, ir jie dienas! Aš skaičiau teipgi vieną pono Daudeto
lūs tų vargšų studentų ir studen- |
pratimo, atradimo balsios vienatvės, kur aš gyvevisi pripažino, jog tai buvo jis, nors su pražilu knygą, kuri man neišpasakytai patiko; “Sapho”. rankos, bet kur tau. Galiaus, nežinodamas ką da- ,
čių, kurie Šaukiasi pagelbos žo
■ nu. ir aš žinau, jog nieks negali nuo jos atsikratysiais plaukais. Jie įėjo, lytėjosi jo, bet jis neat Ar tamista žinai ją? Ar p. Daudet padorus žmo ryti, užsisukau, smeigdamas galvą į kampą pa- t
džiais : “sprogstam iš bado.:.,
‘ ti — nieks. Girdi? Ką męs nemėgintume, ką męA.
sakė nė žodžio ir jie nugabeno jį į Loeche, kur gus? Ar tamista matei jį? Op. Zola — ką ta sosčių ir palikdamas tik nugarą jos įnirtusiam už- 1
duokit pagelbą”.
atsitiko su mista apie jį manai? Kad tamista žinotum, kaip puolimui. Ji, tarytum, suprato iš smūgių balso,> tnedarytume, koks nebūtų skurdas musų širdžių.
daktaras pripažino jį bepročiu. Kas
F"
--- -----r___ , nieks nedažinojo.. Mažoji Luiza aš verkiau “Diegimo”! Kaip tai yra baisu! Tas mano nusimrningą manevrą, tuojaus liovėsi mane• .šauksmas musų lupų, susikabinimas musų rankų,
— Ant relių Rock Island gele
_ seniu
Gaspardu,
męs vis esame vieni. Aš išvedžiau tave pasivaik žinkelio, netoli 69 gatvės, likosi
pasimirė tą vasarą nuo paliegio, kurį daktaras pri- kuone apsargino mane. . Ten viskas vieni joukai. tvojus. Už valandėlės ji pasitraukė į savo kampą,
Aš teipgi skaičiau veikalą pono Bourgeto: “Žanrus kur atsisėdo ir verkė, raudodama su didžiausiu su ščioti šiąnakt, kad neiti j savo namus, kadangi da geležinkelio mašinos sutriuškintas
skaitė šaltam orui kalnų viršaus.
bar aš kenčiu baisią vienatvę savo namuose. Bet jungiantis vagonus šėnių nusta
mįslys". Aš turiu giminaitę, kuri dėl knygos ne sigraudinimu kuone visą valandą.
Aš atslinkau atgal į savo sėdynę dideliai nusi- kas iš to gero man? Aš kalbu į tave, tu klausai tytojas Victor Ingraham. Ne-'
teko galvos teip, jog parašė ponui Bourgetui apie
manęs ir męs abudu vieni, viens šalia kito, bet vie dėlios dien|, priešais 40 Avė., fi-i
tai! Man ji perdaug poetiška; <*š
aš geriau myliu minęs ir baisiai sugėdintas. Norėjau ką sakyti jai,
kosi trūkio pervažiuotas 25 metų
ką nors linksmesnio. O
< ar pažįsti tamista poną bet ką galėjau sakyti? Perprašyti butų didžiau- ni. Ar supranti?
“Palaiminti yra vargingiejie dvasioj”, sako šėnių nustatytojas Albert Sakr.
1.
Rocheforšia
kvailysta.
Ir
ką
kits
mano
vietoj
butų
pasaCoqueliną? — p. Damala? p. _______
,
.....
Keliavau aš į Turiną per Korsiką. Nicėjoje, Grevin?
’
L ‘
Ilgainiui ji pradėjo verkti
■ tą? Sako, kad jis be galo juokaunas! O gi ponas Į kęs? 2Nieko.
ver ti mažiau su
.u Šventraštis. Jie turi iliuziją laimės. Jie neatjau
sėdau ant garlaivio į Bastiją ir, išplaukus gerokai
retkartiniais pasigaikščiojimais, kurie man smelkte čia musų vienatvinio skurdo, jie nesinešioja teip
— Namuose pn. 182 Dearb m
. de Cassagnac; jis, tarytum, vis grumiasi.
į mares, aš pastebėjau jauną žmoną mandagios ir
smelkė į širdį. Norėjau raminti ją, priglausti kaip kaip aš po gyvenimą su kitokiu susidurimu kaip bandė nusižudyti neseniai tifl
malonios išveizdos, sėdint ant dėmio ir stebianties
nelaimingą kūdikį, melsti jos< atleidimo klupsčias. alkūnių, su kitokiais džiaugsmais, kaip saumyliš- apsigyvenusi 25 metų nežinoma
kas pasikakinimas supratimo, matymo, spėjimo ir pravardės moteriškė. Ji savo gfl
į keleivius kaip ir aš.
Bet ncišdrysau.
Tariau sau, “Oh, čia yra kas kita .
neturi kentėjimo amžinai nuo žinios apie mus nie venime atsuko gazą, bet jo k\aToksai
padėjimas
yra
baisiai
nepakenčiamas!
Į valandą laiko josios klausimai beveik išsi
Atsisėdau priešais ją ir pradėjau ją tyrinėti,
kuomet nepasibaigiantį apvienėjimą.
Palengva
aš
nusiraminau
ir
abudu
sėdėjome
pą užuodė namų savininkė ir sa
baigė ir aš, užganėdinęs jos žingeidumą kuoįdo•stengdamasi, kaip ir vienas ir kitas tokiose apystoGal manai, kad aš paiktelėjau kiek — ar ne? policija išvertė gyvenimo duris,
miausiu budu, maniau, jog dabar man kaleina šne kertėse tylus, be pasijudinimo, kuomet vežimas dar
vose padarytų, susekti jos amžį, stovį, žodžiu sa
Klausyk. Nuo to laiko, kaip aš pajutau vie ir rado jau be žado gulinčią mo
kėti.' Pradėjau pasakoti jai pasakas apie Paryžiaus dėjo sau, tik kaikada apsistodamas permainyti ar
kant, kas ji yra tokia. Patęmijau įvairius dalykus
natvę
savo buvimo, matosi man, jog aš kasdien teriškę. Nugabeno ją j Pa>>ažmonis, apie augštąją draugiją, o ji klausėsi, au klius. Šviesiems spinduliams tvarto žiburio ap
apie jos veidą ir sudėjimą, išlinkimą čiurnies, iški
puolu
gilyn į tamsią skrynią, kurios šonų aš ne vant ligonbutj.
sis atstačius iš tikros širdies. Na, ji turėjo įgyti švietus mus, abudu skubinome užsimerkti, idant
lumą krutinės, sukirpimą drabužių, pavidalą ran
galiu
rasti,
kurios galo aš nežinau ir kuri gal ne
ypatingą nuomonę apie augštasias moteris Pary nepamatyti viens kito veido.
kos, kuri išreiškia -delikatnumą žąsto, ir išvyzdį
Ir vėl važiuojame; ir vis kvepiantis kvepalais turi jokio. Einu ten vienas, neturiu apie save nė
— Iš Chieago upės pereitos
žiaus !
nosies, kuris parodo paeigą daug teisingiau negu
jokios
gyvos
ypatos,
atliekančios
tą
pačią
liūdną
oras
Korsikos
kalnų
glosto
musų
veidus
ir
lupas
nedėlios dieną išgriebė kūną 4°
Aš jai pasakojau vien tik abejotinus atsitiki
jeib koksai paliudijimas apie gimimą, apie kurį vi
kelionę.
Toji
skrynia
—
tai
gyvenimas.
Kartais
svaigina
mus
kaip
vynas.
K
ir
metų vyriškio. Jo kišeniuose ra
mus, slaptus susirinkimus, umus pergalėjimus ir
suomet reikia abejoti.
“Socchristi!" maniau «sau, “kokia tai butų bu aš girdžiu klegėjimus, balsus, riksmus. Bailiai ei-1 do akmenų, o rankos buvo antį
aštrius apveikimus. Kartkarčiais ji klausė, “Argi
Stengiausi sugaudyti balsą jos žosmės, geriaus
ištikro teip yra tame sviete, apie kurį tamista^ par-. vus smagi kcliohė, — jei mano draugė nebūtų nu prie tų maištrių garsų. Bet aš niekuomet ne nugaros su virve surištos ir gal*
prisigriebti prie vidaus jos budo ir palinkimų jos
žinau tikrai, iš kur jie ateina; aš niekuomet ne va sudaužyta. Matyt jis kokią
tokijT kvaila!”
sakoj i?“
širdies. Balsas žosmės ir maži, neįmatomi šešė
sutinku nė vieno, niekuomet, neatrandu kitos ran piktadarių tapo paskandytas.
Bet
diena
povaliai
aušo,
diena
palša
anksty

j
Aš, niekadėjiškai nusišypsojęs, sakiau, “Parliai kalbos atidengia akylam tėmytojui stebėtiną
kos šitoje tamsoje, kuri mane apsiaučia. Ar su
vos
aušros.
Aš
dyrstclėjau
į
savo
kaimynę;
ji,
ta

bleau!” Tai tik žemesnysis buržuazų luomas,
audinį vėlės, kadangi sanlydumas terp mąsties ir
— Namuose pn. 8 ant kertes.
veda siaurą ir monotonišką gyvenimą, atsižiūrėda rytum, miegojo. Galiaus užtekėjo saulė iš už kal pranti ?
organo, kuris ją išreiškia, visuomet yra tobulas,
Kiti žmonės kartais pažysta šitą baisią kan- Ganai str. kelnorėj atsitiko smar
mas į dorybę, už kurią nieks nesuteikia garbės!” nų, apšviesdama didelę, mėlyną užtaką, apsuptą
nors netankiai lengvai susekamas. Šiteip aš tėki expliozija, kuri labai išgandi
Ir paskui stengiausi pakaičiui ironiškomis, fi- milžiniškais kalnais, užviršintais granitu. Ant čią. De Musset yra parašęs —.
mijau į savo kaimynę su atsidėjimu, jieškodamas
kranto
šitos
užtakos,
vis
dar
pasinėrusios
šešėly

Kas
ateina?
Kas
šaukia
manęs?
Niekas.
no namų gyventojus, bet ant lai
kokių nors ženklų ir analyzuodamas jos stosnį, ma lozofiškomis ir išgiriančiomis kalbomis paliesti vi je, galėjau matyti sidabrinį žėrėjimą balto miesto,
Aš
esiu
vienas.
Pirmą
valandą
muša.
mės. viskas tik ant baimės ir pa_į
nydamas, jog tas suteiks man kokį apreiškimą ską, kas gera ir dora.
sibaigė.
‘ j
susispietusio prie vandens krašto.
O
vienatvė!
O
skurdas!
Aš išjuokiau tuos vargingus sutvėrimus, kurie
apie ją.
Nepoilgatn moteris pabudo ir atvėrė akis, ku
ti
Bet
jam
yra
tik
praeinanti
abejonė,
o
ne
Ji atidarė nedidelį krepšiuką ir išėmė laikraštj. duodasi pasenti nepažinę nieko, kas yra saldaus rios buvo raudonos; paskui prasiskyrė jos lupos
krūmas, kaip man. Jis buvo poetas; jis apgyven
Aš patryniau delnais. “Oho", maniau, “pasa ir opaus, niekuomet neparagavę gardžių smagumų, nuo žiovalio, lyg kad, tarytum, ji miegojo ilgą lai
dino gyvenimą svajonėms, sapnais. Jis ištikrųjų “LIETUVIAI! AR GERAIS!
kyk man, ką tu skaitai, o aš pasakysiu tau, ką vogtų bučkių ir tai dėlto vien, jog tiems sutvėri
KELIAIS ŽENGIAME
Į
niekuomet nebuvo vienas. Aš gi esiu vienas.
mams lemta buvo ištekėti už kokio gero vyro, ką.
PRIEKYN?”
j
tu manai".
7
Pasižiurėjus,
užraudo
ir
paklausė
nedrąsiai,
Gustavas Flaubert, vienas iš didžiausiųjų ne
T pradėjo nuo svarbiausio
... straipsnio
1 .
. su is- kurio moterystės sandėlis leido jiems irtis iki my
(Tąsą).
]
Ir
laimėlių
šio svieto, kadangi jis buvo viens iš di
“
Ar
męs
veik
busime
ten?"
vyzdžiu mažo smagumą ir pasikakinimo. Vardą riui, nepažinojus geriausio gyvenimo.
Ir šitie socijalistų pameg
i
“Teip, tamista, greičiau negu už valandos”, džiausiųjų žiburių, parašė draugui šitą nusiminin- tojai,
teipgi vadino save “civili-’
laikraščio gąlėjau perskaityti aiškiai: L’Echo de
Paskui išpasakojau visokius anekdotus ir sle
gą pasakymą! “Męs visi esame tirlaukyj”. Nė
Parų". Išvydau save mutinyj. Ji skaito laikraštį piamas meiles, kurios, užtikrinau ją, buvo žino atsakiau.
kais". Žmonėms, žinoma, sunku
“Labai alsus dalykas praleisti naktį kelionėje”, viens nesupranta kito!
Sshollo. Diablel Tai ji garbintoja Schollo? Ji mos visam svietui. Ir, kaipo paantrinimas, išėjo
buvo atskirti, kurie yra,tikri par
Ne, nė viens nesupranta kito; ką jis nemany tijos agitatoriai, o.’ kurie tiktai
ėmė šypsotis: a, prancūzė! Matyt nešventa, mie pasakos atsargiai išgiriančios smagumus, gauna- tarė ji, žiūrėdama į tolį.
“Teip”, pritariau, “įskaudina visą”.
tų, ką jis nesakytų, ką jis nesistengtų. Ar žemė liuosnoriai; ir visus laikė tais pa
la mergina! Labai gerai. Garbintoja Schollo —• mus nuo slepiamos meilės, ar vogtų jausmų, it
“
Ypatingai
po
susikivirČyjimų
”
.
žino, kas dedasi ant žvaigždžių, išmėtytų, kaip ki
f teip, ir myli prancūzų dvasią, musų mandagumą ir' vaisius prie kelio, ir užmirštamų tuojaus, para“
Teip,
tikrai
”
.
birkštys dausose teip toli, jog męs marume tik čiais.
sūrį, net truputį pipirus. Geras ženklas! Ir aš1 gavus.
Be abejo, pirmutiniai “cicilp
“Ar tai Ajaccio priešakyje mus?”
skaistumą kaikurių, nesuskaitoma gi armija kitų savindavosi S. D-ų vardą n' ■
maniau, dabar prie galutino ištyrimo.
Užėjo naktis — tyki ir šilta naktis. Didelis
nyksta begališkume — teip arti, jog jos padaro pikto noro, tiktai iš nežinot
“Teip, tamista”.
Nuėjau, atsisėdau arti jos ir, nuduodamas aky-■ laivas, drebėdamas nuo trenksmo savo mašinų,
“
Norėčiau,
kad
butume
jau
vietoj
”
.
gal
visumą, kaip kūno molekulai?
ir daugelis jų nieko bendro | ■
1
plaukė
vandeniu,
kuomet
viršui
mėlynas
dangus,
vumą, pradėjau skaityti sansagą eilių “La Chanson
“
Suprantu
tą
”
,
atsakiau.
it
baisus
skliautas,
buvo
apšviestas
žvaigždžių
ug

rėjo su vėlesniais juodašim ■
. d’amour”, Felikso Franko, kurią pirkau išva
t Toliau* bus.)
Įducmfw cmfvvy shrdl shrdlu shrdlu shrdlushr drd
nimis.
žiuodamas.

VIETINES ŽINIOS,

Vienatve

Atsitikimas

Laikrodininko atminimai

•— Meldžiu, — ir Žitkus atida koks mums, anuose laikuose, bu prie vienybės, jPrię laisvės, augš>
tų buvęs didžiausiu nusižemini čiausio siekio ąmg^ijos!
odamas, prie pirmutinės pro- rė duris.
'dU Lodamas,
“Ap^vieos” dr-stčs
Prieš jį stovėjo apie penkių mu. Darbas yra viskuom žino
eros> sušauk būrelį savo brolių,
, Komitetas.
mano
progui,
todėl
priimkite
dešimčių
metų
senelis,
peršlapęs,
aiškink
jiems
mierius
ir
sutver£<
«
ama
poziciją......... Rytoj visi į dar
fcUiopą S. L. A.
Vertč J. Laukis.
..
Dar krepšiu prie šono. Nusiėmė kc- bą!.;
I
Sutaisė
S.
M.
AR ŠIUOŠMET NEBUS?
■ tr p
Danilevičius nieko neatsakė.
i tesi prie purę ir puolėsi bučiuoti ranką,
Laike
pereįtos ir šios sanvaitartą ^IU
Apie dešimtą valandą Žitkaus
kuopoms bet vietoj paprasto pasididžiavi
Iki nakčiai jis išvaikščiojo penkiasdešimts ki
tės
apturėjau
kelis,laiškus su už
jieškj
namuose visi miegojo. Svečių
Jūsų mo, sutiko jį meilus žodžiai.
,
lometrų
kalnų; buvo pertoli nuo užeigos, kad
—
Aš
negaliu,
Viešpatie,
aš
negaliu!
jąviemai
klausimais:
ar
ir
šią
žiemą,
kaip
si drj
kambaryje,
minkštam
patale,
gu

—
Blogas
oras
kelionei.
...
pareiti
namon,
ir perdaug pavargęs, kad eiti to
rietėviena gėle dan
Aš nusitvėriau jam už rankos. Ašaros
kad pernai, tversiu vakarinę mo
lėjo
Danilevičius
niekaip
negalė

cit* tU
—
Oi
blogas,
blogas....
Teip
nešti
liau, todėl išsikasė duobę sniege ir atsigulė Jon su
tiškame vainike!
jo per jo įdubusius veidus. Jis pabandė
įiaiis Musų
damas sutikti likti pas Žitkų kyklą lietuviams. Jeigu tversiu, ’manę, bet pats buvo silpnas ir nužengęs kelis žing- 1šunim po užkluodalu, kurį atsinešė su savim.
ais save
S. Jokubynas, žmogų ir kepa iki kaului.
tai kada ir kur, nes jie norėtų snius, turėjo vėl paguldyti manę ant žemės. Tada Ten jie silsėjosi, žmogus ir gyvulys, šildydami
Varbi|ly.
skerdžium, negalėjo užmigti.
— Meldžiu toliau.
ykit© ji
— Aš... .pas Žitkų busiu sker pasimokinti vakarais....
— Kur-gi, aš toks šlapias....
viens kito kūną, bet pergelti iki gyvam kaului.
aš nutvėriau jį už skverno ir ėmiau rėkti:
Manydamas, jog klausimas įai, o
džiumi!
Kaip jam ne sarmata
— Vaikučiai, — sušuko Žitkus,
Ulrichas negalėjo miegoti. Jo mintys buvo pil
— Zebede, nepalik manęs!
i tą (
— ar nerasite drapanų senelį buvo proponuoti man tokį darbą! steigimo vakarinių mokyklų ap
Kapitonas Vidai priėjo prie mus ir liūdnai pa nos vaizdų, o kūnas drebėjo nuo šalčio. ' Diena
Argi jis manės nepažįsta ir ne eina nemažą bufj mųsų jaunuo žiūrėjęs j manę, pasakė:
švito, kaip jis atsikėlė su pastyrusiomis kojomis,
pervilkti.
menės, pasiryžau parašyti apie
Palauk truputį, brolau, už pusadynio šituom su galva pilna rupesties, su širdžia plakančia teip
Už pusvalandžio sėdėjo elge žino, kas aš?
v i čią.
Tokios ir joms panašios mii> tai kelis žodžius viešai.
keliu važiuos musų vežimai, jie paims tavę. Bet garsiai, jog jis girdėjo, tarytum, dundėjimus apie
ta apvilktas sausais drabužiais,
Teip, be abejonės, — pasinau as supratau, kad jisai tiktai ramina manę ir pri save . Su sykiu jis pajuto lyg kad bemirštąs
tys
skrajojo
senio,
pražilusio,
jo

pavalgindytas drauge su visais
Ęn reikia valstiečiams.. Šutai- 1prieš kaminą, prikišęs prie pat kiam darbai netinkančio Danile doti ilgais žieminais vakarais, traukęs prie savęs Zebedę, idant atsisveikinti su nuo šalčio šitoje vienatvėje ir baimė šitos minties
idant šį, bei tą pramokti — yra juom paskutinį kartą, aš pakukždėjau jamjam:
gyta pagal rusišką.. Išleido L V. ugnies šaltas, išparpusias kojas, vičiaus.
pakėlė energiją ir sužadino jo jiegas. Jis niogė
Anksti sukilo visi, su nauja puikiu ir išmintingu dalyku. Į(Lietuvių Valstiečių Sanjun- nuo. kurių kilo balzganos garas.
— Pabučiuok už manę Katriutę; pasakyk jai, linkui užeigos, Simas gi sekė paskui, šokinėdamas
steigimas vakarinių mokyklų lai kad aš numiriau, bučiuodamas ją ir kad tu par ant trijų kojų.
p). 1907 m. 23 pusi.
Nors Žitkus manė, kad šelpimas spėka pasirengė į darbą, tik su
ke . žiemos tun rūpėti ne tik nešei jai tą paskutinį pabučiavimą!
sėdus
prie
pusryčių
nuėjo
Žitkus
Buvo ketvirta valanda, kaip jie parėjo į
elgetų pavieniui yra jų palaikyČia aprašyti svarbiausi Lietu, mu, bet visados, pasirodžius el- prikelti seną draugą Danilevičių. tiems, kurie nori nors truputėlį
— Gerai, — verkdamas, šakė jis, — gerai, aš Schvvarenbachą. Namas buvo tuščias ir šaltas.
mi valstiečių reikalai — laisvė ir1 getai, nedrįsdavo atsakyti. Jis
Nusišypsojo grįždamas atgal pramokti, bet visiems apšviestes- jai pasakysiu šitai mano Juozuti!
Ulrichas sukurė ugnį, užvalgė ir užsnūdo — buvo
is D
xefr.č Aiškinama, kokiu budu mėgdavo klausyti jų bijografijų, prie stalo, kadangi kambaryje nė niems tėvynainiams, kuriuos ap
Aš
negalėjau
paleisti
jį!
jis
paguldė
mane
ant
teip nuvargęs, kad negalėjo susilaikyti nuo miego.
ra«g)(stė
eina ateitis musų tautos ir gero žemės, palengva atkabino mano rankas ir skubiai, Miegojo jis ilgą valandą sunkiu miegu. Staiga
.
Danilevičiaus,
nė
jo
šikšninės
Lietuvos
valstiečiai
gali
tą
atpaveiksluose ilgų fantastiškų pa
nbutįs”;
vė darbininkų. Vakarinės moky neatsižiurėdamas, pasileido vytis jau toli nuėju-! balsas, riksmas ar vardas išblaškė jį iš miegų.
liekti su durnos pagelba. Kokia sakų, kurias jie pasakodavo jami tarbos nebuvo.
turi būt durna, kaip jos atstovai su tokiu širdingumu, su tokiu
Visa diena . lijo, bet Dani klos yra vienaitinis kelias,kuriuom sius draugus. Tie ėjo tolyn, o ašx ilgai lydėjau “Ulrich”, šaukė. Ar tai buvo sapnas, ar viens iš
eidama,gali šiek tiek prasilanvinti juos akimis ir ašaros, kaip žirniai, byrėjo ;>cr ma tų neramių garsų, ateinančių pas tuos, kurie pro
levičius
negrįžo ir negrįžo.
turi būt renkami.
gabumu, kad, rodos, geriausias
jaunuomenė, dirbanti dienos lai no veidą. Štai jau paskutiniai •kareivi;i uryko to netenka?. Ne, — jis klausėsi gerai — šitas
Galas.
oratorius nemokėtų įpiltį tiek ko
ystės
ke. Kitos tautos plačiai naudo už krūmų. Aš užsimerkiau ir, tarytum, užmigau. spengiantis riksmas ėjo jam per ausis — perėmė
| Jhvaka apie carą Mikitą. Iš miškų nuodų į tuos paprastus žo
11' žinoleido L. V. S. (Lietuvių Valstie- j
jasi vakarinėmis mokykloms, — Po valandos aš atsipeikėjau ir su pasistebėjimu jį visą iki pačių galų nervų jo pirštų galuose.
džius, kiek jų įpila pirmas pa
>unty of
,
pas mus yra kitaip: męs vis tik išgirdau užimą ir skambėjimą ginklų, tarytum
;
Sanjunga).. 1907 m. 46 pusi. puolęs elgeta.
Tikrai šaukė jį, jį, “Ulrichą” — šauksmas bu
NUO MOTERŲ “APŠVIETOS* kalbame
1
Žemė
apie stoką apšvietos. jojo visas pulkas. Ir tiesa, tuojaus pamačiau ant vo arti namo. — Jis negalėjo ilgiau abejoti. Atr— Buvo.... buvo ir viskas
- DR-STĖS.
apie tamsumą musų jaunuomė
Yra tai satyra ir tai satyra po praėjo.....
ir 46 tos
Pereitą žiemą susitvėrė Chica- nes.... Bet musų kalbos ir ai kelio kareivius su vežimais ir patrankomis. Už• darydamas duris, jis suriko, kiek tik jo plaučiai
etiška Autorius išveda, jog nė
pakalyje važiavo kelioliką vežimų su ligoniais.• tesėjo, “Gaspard". Nė atsakymo, nė balso, nė
— Tai vis nenuoseklumas dar goj moterų draugystė “Apšviemanavimai nedaug tebegelbės Aš, kiek pajiegdamas, pradėjau rėkti:
geriausias caras negali Maskolišnabždėjimo, nieko. Buvo naktis. Pasikėlė vėk
susi
ta" iš keliolikos draugių, bet musų jaunuomenei, kuri yra teip
be.
?
nieko gero suteikti, nes ge — Nuo dalies teip, bet....
—
Paimkite
mane!
Paimkite
mane!
jas, ledinis vėjas, kuris nepalieka jokio gyvo
vo
apart keletos susirinkimų, sutei neišpasakytai tamsi, teip mažai
riausias jo darbus stabdo jo tar — Nelaimės....
Bet
niekas
neklausė
mano
rėkimo,
visi
jojo
daikto ant šitų užšalusių, apleistų augštumų. Jis
th j
kimo vardo draugystei, apkalbė išsivysčiusi, kaip nė viena kitos
nai. Išgelbėti Maskoliją iš ne
ne  — Et, kokios nelaimės!
sale su trenksmu ir skaudėjimu. Taip prajojo! putė srautais daugiau mirtinais ir naikinančiais, j
bis- jimo smulkesnių dalykų, nieko
tautos jaunuomenė. Milžiniška
tinas su- - laimių gali vien pats jos žmones. ki gyviau atsiliepė elgeta, - pa- svarbesnio nenuveikta. Iš pra dalis musų lietuviškos jaunuo pro mane apie 10000 vyrų, o aš jau nepajiegiau negu karštiejie vėjai tirlaukio. Ulrichas vėl su
daugiaus rėkti. Ant galo pasirodė paskutinės šuko, “Gaspard! Gaspard! Gaspard!” Viską* .
| fttoę valdžią j savo rankas.
Kal- džių laukta pasidauginimo drau
prastai teip žmonės sako,
menės neturi nė mažiausio supra eilės; aš jau mačiau, kad nieko nepadarysiu ir buvo tylu ant kalnų.
>n. 4(>jo
tinamas velnias, kaltinama laimė, gių, paskui prasidėjo vasarinis limo apie svarbiausias ir papras
Vienu pasišokėjimu jis atsidūrė užeigoj, už
ersity of
kaltinamas likimas, o žmogus, bū sezonas; sąnarių suvis mažam čiausius dalykus, kuriuos žinoti gailei verkiau. Užpakalyje važiavo 5 ar 6 patran
kos, užkinkytos gerais arkliais, o šalimis jojo sidarė duris, užtraukė užlaidas ir virto ant kėdės
it to su
damas didžiausia priežasčia ne skaitliui susirenkant, negalima bu vertėtų kiekvienam žmogui; dau
kareivai su kardais rankose. Palei vieną patran persitikrinęs, jog tai jo draugas šaukė jį, jo vėlei
imi, kas
pasisekimų, visados lieka tei vo nieko svarbesnio pradėt. Bet gybė jau suaugusių l>ernelių —
ką jojo augštas, sudžiūvęs, rudas kareivis su kry apleidžiant jo kūną. Jis buvo teip persitikrinęs,
J su; ipadabar, pasibaigus vasarai ir su net gėda sakyti — negali iki de
sus ....
žium ant krutinės ir aš staiga pažinau, jog tai
jog jis gyvas ir kvėpuoja. | Senis
ugysi Ic< ir
Malkos kamine visai sudegė ir grįžus visoms draugėms prie kas šimties suskaitliuoti be ... pagal Cimmeris, mano draugas iš Leipcigo ligonbu kaip ir tame,
»/ • ? J
.......... * J'“ j. •••“’
Parašė Br. Vargšas.
.....
1
.
iiaspardas Han kentėjo kančias per dvi (fieni ir
rausvai apšviestas kambarys nuo dieninių užsiėmimų, melst ūme imos pirštų; iŠ šimto ypatų, im
cio. Jisai jojo, netemydamas manęs, o mano sir- tris naktis viename iš tų gilių riavų, kur apj aki
spindulių aptemo.Laikrodis iš visas ant šio susirinkimo pribūti, ant apskritai, mažiausia 70, o gal
dis pradėjo taip smarkiai plakti, gerklę taip su- (nantis baltis pavojingesnis ir baisesnis negu tam
tės fhi-| | — 0, o.... Truputį atmenu tą mušė aštūonias.
nes šis susirinkimas bus svar ir 80 ypatų nemoka arba skaity
spaudė, jog išpradžiu negalėjau nieko ištarti. O ,sumas urvo, — jis kentėjo dvi dieni ir tris naktis
• susiirinpravardę, bet žiūrėkit, .... pas
— Vaikučiai, uždegkite žiburį, besnis už tuos, kokius dr-stė tu ti. arba rašyti. — taigi neturi to
jis tuom tarpu jau prajojo pro mane ir jojo to- ir jo paskutinė mintis buvo apie Ulrichą. p Taigi
nedeįdieaar.c tiek svečių. . . . esrnu labai man rodos, kad jau bus laikas rėjo, arba ir turės. Nieks nesta
rakto,
kuriuom
galėtų
atrakinti
liaus; tada aš, pastatęs visas savo pajiegas, suri jo atsiliuosavusi vėlė atklydo į užeigą ir šaukė
2% vąl.
užimtas.... Ką gi tamista pasa prie vąkariehės.
to namo, neišdirl>ęs pirma pliano. duris žinyčios ir pasisemti iš jos
kau:
tokiu įdomiu ir baisiu balsu, kokiu vėlės mirusių
er s^lėjej
kysi?
Uždegtas žiburys apšvietė ne o męs dar jo, gerai apdirbto, ne naudingų sau žinių.
— Kristupai! Kristupai!
aplanko vėles gyvų. Ji rėkė savo paskutinį at
numeriu f ■$: ’ — Atvažiavau pas draugą, bet didelį, bet patogų kambarį, ne turime. Pirmiausia draugystę
Ir jis, neveizint ant ūžimo ir ginklų trinkė- sisveikinimą. savo paskutinį* išmetinėjimą^ savo
I’irmačimsiąs ir svarbiausias
sted Str. i.
jeigu jis manęs nepažysta, tai turtingai bet gražiai įrengtą. Ant turime pastatyti ant tvirto pama
svarbus G
neturiu ko ilgiau čia laukti, — sienų kaip kur buvo mažesni ir to, kad ir smarkiausios audros mieris vakarinių mokyklų yra: jirao, išgirdo mane, atsigrįžo ir pamatęs mane paskutinį keiksmą žmogui, kuris nejieškojo savo
b tas prol
draugo iki jį suras ir Llrichas jautė, jog ji buvo
su tais žodžiais atsisuko Žitkus didesni paveikslai, peizažai, žan neįstengtų josios pakrutinti, sis suteikti musų jaunuomenei tąt (X) medžiu, labai nustebo!
— Kristupai! — surikau aš — paimk mane! ten — arti jo, už sienos, už durių, kurias jis tik
raktą žinyčios, tai yra — nemo
prelękcilj
ir išėjo.
rai. Elgeta greit apmetė akimis griauti, kaip jau ir pradžioj te
išmokyti nors skaityti,•
' Jisai prijojo, pažiurėjo į mane ir pabalo.
ką užtrenkė. Ji blaškėsi ir skraidė kaip mkštis
— Paprastas, visai paprastas sienas ir jo akys sustojo urnai ko patirt. Draugystės pamatas. kančius
1
—
Tai
tu
Čia,
mielas
Juozai!
—
sušuko
jis,
rašyti
ir
skaitliuot.
Jeigu
vaka

ai, tdip ?
plazdendamas sparnais į šviečiantį langą. | Jauną
atseikimas. Rastas skatikas ne ant vieno iš paveikslų.
tai yra geras sutaisymas konsti
rinė
mokykla
nieko
daugiau
1
nušokęs
nuo
arklio.
miai n f
žmogų apėmė baimė. Jis norėjo bė| ii, bet
dalaus, — svarstė, eidamas, Žit — Žitkus,.... — sušnibždėjo tucijos. Iki šiol vis pastigda
Jis paėmė mane ant rankų kaip vaiką, rėkda neišdryso pasijudinti. Dvasia nesitraukė < ieną ir
apart to neatliktų, tai ir tada
kuoskait-^ kus.
elgeta ir dar gėriau norėdamas vo pasikalbėjimais, bet laikas
kareiviams, jojantiems prie paskutinio ve naktį, kol kūnas senio gulėjo ncpalaidotas i šven,
1 susirin-l ■ Metai ėjo, ne griaudami laiki prisižiūrėti jaunam, gerai pažį prieiti jau prie svarbesnio, laikas jau butų milžiniška nauda, ir ta- mas
da
apsimokėtų
triūsas
ir
moky

žimo.
usia aptą žemę.
nės laimės Danilevičiaus, nė dar- stamam veidui, priėjo arčiau.
pradėt aktyviškesnį darbą.
— Sustokite! Palaukite!
tojaus ir mokinio. — Pereitą
: rengiaŽitkaus, kuęis visomis pajieSu užtekėjimu saulės Kunsi šiek tieki įgavg
— Ką-gi teip žiūrite į paveik
Ant šio susirinkimo prireng- žiemą jau gana vėlai, nes- po
Ir pabučiavęs manę, jis paguldė į vežimą ir
ir neika- I jomis kovojo su praktiško gyvedrąsos.
Jis parengė sau pusryčius ir padarė: šuniui
slą, argi jis jums butų pažįsta kime kiekviena kuo naudingiau Naujų Metų, sutvėrėme Chicago- padėjo man maišą po galva. Jis nusivilko nuo
ir studen- Bį pirm išlygomis, turėdamas savo
sius įnešimus, kad susirinkus, ga je tokią vakarinę mokyklą. Nors savęs dagi ir ploščių ir užklojo mane, .-akydamas: lakato — paskui atsidrėbė nerangiai į k rasę' su su
elboS žo f“*sieki u — ištraukti žemę iš skolų mas?
spausta širdžia. atsiminęs Gaspardą ten ant šalčio.
— Teip, gerai pažįstamas, — lėtume apkalbėti. Išrinksime tam mažai laiko tebuvo ir daug nega
— Na, sudiev, reikia skubinti^, vytis savuo
bado.;.
Atėjus nakčiai, naujos baimės apėmė jį. Ji$ vaik
ir važiuoti ten ir dirbti Arti ir atsidūsėjęs, tąrė elgeta, — lai tikrą komitetą, jam galėsime pa
lima buvo nuveikti, ypač kad ne sius !
ščiojo po tamsiai apšviestą viryklą, žingsijiuodaSėti, piauti ir kulti vienu žo- mingiausias valandas pergyvenau vesti jų sutvarkymą.
Štai ir viskas, ką aš atsimenu; po to aš ap mas iš vieno galo kambario į kitą ir klausydamas
kurie lankėsi labai nereguliarišdžiu sakant, būti savistoviu.
su juom ir norėčiau Žitkų dar
Turint sutaisytą konstituciją, kai, vienok pastovesnio jie pasi alpau. Tarytum per miegus aš girdėjau riksmą, riksmo, kuris turėtų išblaškyti šitą tylą, jis jau
!and
K Laikas ir darbas darė savo. kartą pa.... ma....tyti.
galėsime
užsiimti platesne agita naudojo nemažai tokiu trumpu šaudymą, kamandieravimą, mačiau dideles pušis....
•ės,
I Žemė tapo nuo skolos paliuosuotėsi tokiu apvienėjusiu, šitas vargšas žmogus I —
Žitkus
atsitraukė
žingsni
atgal
cija,
galėsime
perstatinėt aiškiaus laiku: ne vienas išmoko ir rašy
nuskintai
Vieną dieną į pustrečio mėnesio po to, aš labiau apvienėjusiu, negu kam apvienėjus teko būt;
ta, pastatyti nauji namai ir kūtės ir dar kartą pažiūrėjęs į raukšlėm
draugystės mierius, bei pradėt šį- ti ir skaityti ir kitų dalykų — ir pabudau gerame patale, šviesiame kambaryje ir,
lių rlusta- E — visi laukai siūbavo sunkiomis
jis vienas šitame tirlaukyj sniego, vienas už: dviejų
tą
veidą,
žilus
plaukus
ir
barz

tą daugiaus veikti. Taigi, drau džiaugėsi paskui, galėdamas pats dirstelėjęs į mažus apsnigtus langelius, pamislinau
am. : Ne- k; varpoms.
tūkstančių metrų nuo žmonių, nuo gyvasties, kuri
gės, nepaisydamos gana sarkas savo ranka parašyti laišką savo patsai sav: “žiema”. Po valandėlės, atsigrįžęs, aš
) Avp., li-| h Atėjo lytingas ruduo. Dideli dą, sušuko:
dega ir plasnoja — viens užšalusioj padangėj.
— Danilevičius! tiškų užmėtinėjimų iš vienos pu seneliams, ar draugams Lietuvo pamačiau besėdinčią palei pečiu išbalusią merginą
» 25 metų
lašai lytaus, blaškomi vČjų, ka
Beprotiškas noras paėmė jį eiti kur, kad ka
Abudu stovėjo valandą, tarsi sės, biaurių šmeižimų iš antros, je. Pereitais metais sutvėrėme ir pažinau, kad tai Katriutė. Aš pažinau ir kam
irt Shhr.
pojo nuo medžių suvytusius ir laukdami, kol ilga eilė minčių,
žin
kur,
kad ir kažin kaip; eiti į Loeche, puoulant
stengkimės, kiek galėdamos, su- vakarinę mokyklą privatiškai, ka barį, kur kitkart, prieš išeisiant į kariumenę, kas
1. pageltusius lapus ir jie, ilgai dre- suvedanti viską praėjusį į dabar
žemyn
į
bedugnę; bet jis neišdryso nė durių pra
dmtinti tą draugystėlę, kuri to dangi jau buvo vėlu kreiptis prie nedėklicnis ateidavau, ligai aš žiurėjau į Katriur
Deaj-bo rnj * bedami ore, krito ant žemės, priverti,
žinodamas
tikrai, jog kitas negyvas žmogus
kius gražius ir naudingus mie miesto valdžios. Bet šiuosmet tę ir mislinau: Kokiu budu aš patekau čion?
eniai 'tetų E dengdami viską geltonu rudens tį. perbėgs jų protą.
užstos
jam
kelią.
— Žitkus!
rius pasiėmė, kad ji išduotų ge visi tie, kurie nori lankyti vaka Argi tai mudu su Katriuke jau paėmėva šliubą!
■i e žinomoji į apdangalu. Blikstelėjąs žaibas
Apie pusiaunaktį, pailsęs nuo vaikščiojimo,
—
Danilevičius!
rus vaisius, galėtų patarnauti rinę mokyklą ir nori gauti lietu Viešpatie, kad tik tai nebūtų sapnui Ant galo aš
savog^ £ parodė gyvenimą Žitkaus, kaip
rupesties ir baimes/ parvirto į savo krasę,
pilnas
Ir
puolė
vienas
kitam
į
glėbį
•
kvateip
mums
reikalingam
savitarpio
et jo
vį mokytoją, turi tuojaus pradėti patyka pasakiau:
ant delno iškeltą ant priekalnio, ir ilgai teip laikėsi, suglaudę dvi
nes
jis
teip bijojo savo lovos, kaip kits bijotusi
ir
su
niam
apšvietimui.
Dirbkim
su
(
inkė
tuom rūpintis. Kad gauti moky
— Katriute!
iš visų pusių apsuptą tvorų ilgas, kaip sniegas baltas barz
vaidomos
vietos. Tik su sykiu spengiantis riks
duris,
pasišventimu idealui, ne lauki- klą ir mokytoją dykai, turį susi
no
Jinai tuojaus prišoko prie manęs, surikus:
ir medžių.
Be
pertrūkio das.
mas,
kurį
jis girdėjo pereitą naktį, nuspengė jam
mc, kad mus kas nuolat šauktų rašyti nemažiaus kaip 50 ypatų
linči| mo— Juozuti, ar tu pažįsti mane?
įpiovč,
nuo
griausmo
drebėjo
vėl
ausyse.
Riksmas buvo toks smelkiantis, kad
Ilgą
savo
biografiją
užbaigė
į Irassaprie darbo ir ragintų. Parody ir paduoti, netrukus, prašymą
— Teip — atsakiau aš, siekdamas ją ranko Ulrichas rankas atstatė nustumti nematomą pavi
žemė. Persigandę šunes sulindo Danilevičius tais žodžiais.
kime, kad tos lietuviškos mote- miesto valdžiai, kuri suteiks mie
mis. Ji priėjo, visa drebėdama iš sujudinimo ir dalą su tokiu smarkumu, jog jis apsivertė su krase
po pamatais ir tik iškišę galvas
— Užmirškite drauge, užmirš rįs, apšauktos tamsuolėms, neisto
apmokėtą
mokytoją
ir
pa

aš ilgai bučiavau jąją. Abudu verkėva. Po to ir visu kuo. Simas, išbudintas nepaprasto trenk
ir išpūtę akis, neramiai urzgė.
pereitos
kite viską....
deališkoms, bejauslėmis sutvertos skirs atsakančią vietą mokyklai.
Katriutė papasakojo man, kaip dvi sanvaiti atgal smo, pradėjo staugti, kaip išgąsdinti šunes kad '
I Prie kamino sėdėjo Žitkus su
Susirinko visi ant vakarienės. skriaudai žmonijos, be morališkų
: kulią 40
Todėl,
kas
nori
pasinaudoti
gera
per
Pfalcburgą pradėjo važiuoti tūkstančiai veži staugia, ir, bėgiodamas, dairėsi po užeigą, iš kur
vaikučiais ir šukuodamas pirštais
niuosc ra— Štai mano visa šeimyna, — principų, gal teip jau jaust, mą proga, tegul pradeda rūpintis
mų su sužeistais ir ligoniais. Katriutė ir jos mo pavojus atėjo — vuostė po durims, prunkšdamas
ilgą, kaip sniegas baltą, barzdą, perstatė Žitkus suėjusius du su styt ir suprast gerą ir prakilnų
bttvo
tuomi tuojaus, netrukus, paskui tina, stovėdamos durise, žiurėjo į pravažiuojan
^^Btojo
jiems
apie
vargus,
kol
ir šnarpšdamas su pasišiaušėjusioms vilnoms ir pa
tos ir
augusiu sūnų ir dvi mergaiti.
dalyką, kaip jų tie žiaurus nie bus jau per vėlu ir ilgi žiemos
čius. Pravažiavo jau suviršum tūkstantis vežimų, brukta terpkojin vuodega ir staugė.
dasigyveno iki savo kampo.
jis kokių
•— Ar yra kas nors puikesnio kintojai. ,
vakarai dings be jokios naudos. o manęs nebuvo nė viename iš jųjų. Į trečią die
; — Buvo kita kartą turtingu, ir malonesnio kaip šeimyna? Aš
dytal.
Kunsi tuo tarpu atsikėlė ir, laikydamas ranko
Susirinkimas atsibus nedėlioj, Neabejoju, kad Chicagoje šiuos ną Katriutė pažino mane terpu daugybės, tokių
valdančiu po kelioliką dvarų jos niekad neturėjau ir.... jau 6 d. spalio, 4 vai. po pietų. Dėl
je
krasę,
rėkė, “Neik; jei eisi, užmušiu” — šuva
met susitvers tokia mokykla, o pat kaip aš vargšų su įdubusiais veidais, mirštantį
dvarponiu —šiądien jo nėra.... .... nebus. Ir dvi didelės aša taisymo salės paprastoj susirinki
ant kertės
gi,
paerzintas
šituo grumojimu, lojo su įnirtimu ant
gal ir ne viena, bet galėtų tai būti badu.
į prašvilpė.
Žemė, lyginai ros nuritėjo jo rukšlėtais žan mo vietoj, susirinkimas atsibus
nematomo priešo, kuris tyčiojosi iš jo pono bal
tiko jmarne tik Chicagoje. Kituose mie
— Tai jis, tai Juozas! — šaukė ji ištolo.
gaz diaaip žmogus. Reikia ją mokėti
privatiškuos namuos, pas draugę stuose, ypač didesniuose, kaip Bet niekas nenorėjo jaijai tikėti; ant galo mo so.
dais.
penėti, šukuoti ir užtai atimsi
Simas po truputį apsimalšino ir nuėjęs, Atsi
^e t ai>t 1^“
Valgydami vakarienę, linksmai M. Damijonaitienę, 3252 S. Hals- ve: New Yorke, Brooklyne, Phi- tina, gerai prisižiūrėjusi, pasakė: “Tai jisai! Nu
nno jos gausias dovanas. Pa- visi šnekučiavo, drauge apkalbė ted Str. Taigi, guodotinos drau
gulė pas ugnį, bet vis dar buvo nerviškas ir urzgė
mes ir paladelphijoj, Baltimorėj, Bostone, imkite jį nuo vežimo, tai musų Juozas!”
r. menu aš, pamenu laikus, kada dami šiokį ar tokį, išėjusį iš kal gės, neatbūtinai meldžiame susi
protarpiais. Ulrichas atsipeikėjo, bet jausdamasis
ir kitur, kur yra dideli būriai
Ji paliepė nunešti mane į savo namus ir Il silpnu, nuėjo j ieškoti bonkos su degtine šėpoj, ir,
Į mokėdavo bernui už metų dar
rinkti ne tik pačioms, bet pasi lietuviškos jaunuomenės ir kur gino mane dieną ir naktį. Aš vis tik rėkiau:
bos klausimą.
ną aštuonis, daugiausiai dešimtį
rūpinkite
kiekviena nors po vie atsirastų ne vienas galintis vesti “vandens, vandens!” Kaime niekas netikėjo, kad radęs, pavymu, išvertė kelis stiklelius. Jo protas
viskas
eina
kaip
—
Pas
mus
GERAIS
rrublių, o kur pinigai pas ponus
sustingo, energija apmirė ir degantis karštis už
tikime tiktai į ną prikalbinti naują draugę. Ri- mokyklą, tokios mokyklos būti aš pasveiksiu, bet Katriutės ir jos motinos rū
LAME
tvindė jo gyslas. Ant rytojaus jis nevalgė nieko,
dingo? Be maž už dyką tu laikrodis. Męs
visados žiūrime, škimės į draugystes, veikime su nai reikalingos, }eigu jų nėra, pestingumas išgelbėjo mane, o laimė būti namie tik gėrė ir per kelias dienas buvo teip girtas, kaip
rėjo darbo rankas, plotus žemės darbą ir laiką,
nieko netruktų. vienytoms spėkoms žmonijos tai reiškia, krid nieks tuomi ne ir matyti savo mylimus žmonis, greitai pastatė gyvulys. Kaip tik jis atsiminė apie Gaspardą Ha
>r kur tas viskas?
Nebuvo kad laikrodyje
Danilevičiau, tavo kojos silpnes gerovei! Tūkstančiais būdų ban nori rūpintis; tas parodo, jog mane ant kojų. Į valandą po mano atsipeikėji ri, tuojaus gėrė ir gėrė tol, kol griuvo ant žemės
, Praktikos gyvenimo.... Sąžiniš
doma pagerinti būvį, netikusiąI musų apšviestesniems tėvynai mui, parėjo Katriutės motina, o neilgai trukus,
;ve • ‘cicili-1 kai atlygyk darbininkui, o jis dar nės negu mano, sveikata nedaleitvarką, desėtkai teorijų taikomi, niams, arba teip vadinamai “ift- atėjo ir ponas Guldenas ir męs džiaugėmės be nuo girtumo.
ina, sunku! labiau pamylės ir tavę ir žemę... džia užsiimti sunkesniu darbu,
Vos alkoholio pasekmės perėjo ir deginantis
nes niekadbs nedirbai, dėlto su į bet vis menka pasekmi tose jū tcligcntjai”, rupi viskas, tik netiki|i parKieme sulujo šunes. Lietus
karštinis
gėrymas jame pervirė, tas pats riksmas,
galo.
Į pusę metų po to mudu su Katriute paėmė “Ulrich!” vėl smelkėsi per jo smegenis. Jis sėdo,
urie tiktai , vis dar pylė kaip iš viedro, žyb- tik pasilikti pas mus. Pabusi rėse vargo ir skriaudų, ir tol tas apšvietimas tų mažutėlių”. Vi
naktigonėje, padėsi paganyti gal vargas nebus prašalintas, kol ne suose didesniuose miestuose ran va šliubą. Pons Guldenas mylėjo mus kaip sa
: taąis pasojo žaibai, griovė. Kasžin kas
stos kovon žmonijos auklėtoja, dasi kuopos arba S. L. A., arba vo vaikus, pavedė mums dalį savo pirklybos ir kėlėsi, svyruodamas, ištiesdamas rankas, kad nu
vijus ir vėl gyvensime drauge.
sitverti, šaukdamas Simą pagalbon, šuva, kuris,
pabeldė į duris.
Danilevičius suraukė kaktą ir moteriškė! Ji pagimdo žmoniją Tėvynės Mylėtojų Draugystės, pakvietė gyventi drauge, ir męs gyvenome visi tarytum, tiek pat buvo papaifcęs, kaip ir jo ponas,
•— Kas ten?
ir jos pareiga įkvėpti tuos kiltes- prie kurių priguli “žiedai” mu išvien, tarytum, viena laiminga šeimyna.
bėjo prie durių, draskė jas nagais ir graužė bal
.
Jeigu esate žmonimis, var- nuleido žemyn akis.
nius jausmus tai žmonijai, bet sų *intelgentijos”« Šitoms kuo—
Męs
nesidrovint
darbo.
Ma
tais, ilgais dantimis kuomet jaunas žmogus, uždan Dievo, paslėpkite mane nuo
pirma turi ji pati juos įgyti.
GALAS.
no
vaikai
visi
mokinasi,
o
dyk(Pabaiga ant 4-to pusL),
lytaus, ir tamsios, nepermatomos
Taigi, pirmyn 1 Prie apšvietos,
laikyj nesidrovi dirbti to darbo,
nakties.
pos S. E. A., tat, laiko neati-

Pasak Erkman - Satrianą

K A-' .

' HiOJl RASTAI

Draugas.

Užšalusio] padangėj

“Lietuvos Brolių”, b«t dabar likosi I Pajieškau savo draugų: Marcipermainyta jos vardas į “Vieny- jono Mato ir Jono Gulbino, abu
bė”, ir inkorporuotas 17 d. rugsė- Kauno gub., Šiaulių pavieto, Papi
iš Chicago, IIL
lės miesto. Jie patys ar kas kitas
jo š. m.
A. Reimeris.......... . ................ $ .10
J. Zimont, prez. •< •
I teiksis duoti žinią ant adreso;
P. Janutavičaitis..........
Į
F. Doreika,
S. A. Radavičia,'
Agota Račaitė ........
*5
fe*
Riverton, III.
Prot. raštininkas, j Box 119,
Gena vaite Januta vičaitė.
•25
Kazimiera Janutavičienė
1.00
PAGARSINIMAS. —
Pajieškau savo draugų: KaziDr. A. K. Rutkauskas.
500 Linksma ir naudinga žinę dil są- miero Stažinskio, Aleksandro Ri-

AUKOS
V. Kudirkos raštų išleidimui.

to, Palioniškių kaimo, Kulių para
pijos. Balandžio mėnesyje atva
žiavo iš Lietuve* Amerikon. Jis
pats ar kas kitlfo tAlksis duoti ži
nią ant adreso i — . . Juozas Tilvikas,
s 2427.Kensington avė.,
. ”• *
V
-6) Chicago, III.

greitas išvažiavimas tėvynėn Atsi <5 Spalių xo vai. ryto išplauks | , VAIKAMS 8IFK0RTM. 4
Už vaiką nesenesnį kaip I me
iš New Yorko į Brėmą lai
šaukite :
,
to
šifkortė ant laivo $2.00. UI
vas Kronprinzeain. Cecilie.
Chas. Z. Umich
vaikus
nuo 1 iki 12 metų šifkor
Perplaukia mares su 7 die
8 — 45 La Šalie st., Chicago, III.
nom. šifkortės prekė $38.40 tė ant laivo kaštuoja pusę to kfr
Kasdien nuo 9 — 5 vai., nedėdideliam, o virš 12 metų pĮįf-ff.J
liomis nuo 1 — 5 vai.
RED STAR LINE.

kortč.
t
12 Spalio 9 vai. ryto ipiauks iš GELEŽINKELIO TIKIETa/
Šiuomi praneša, kad Dr. M.
New Yorko laivas Zeeland.
Dowiatt'sass išvažiavo iš Chicagos
VAIKAMS.
Perplaukia mares 8 dienom.
ir dėlto priims ligonius per čielą
Amerikos
geležinkeliai vaikui
Prekė Šifkortės .. ..$31.80
n>
t
mėnesį
tiktai
ketvergais.
iki
5
metų
veža
dykai; nuo 5 ikfr
.... narių Dr. Sv. Kazimiero....... meikio, Antano Bagdono ir Kazi19 Spalio 3 vai. po pietų išplauks 12 metų, ima pusę tikieto, o nuo
Viso labo
$6-70
Pranešam visiem sąnariam musų rrfiero Rimeikio. Visi Kauno gb.,
Pranešu, draugams ir pažįsta
iš New Yorko laivas Finland. A metų pilną tikietą.
draugystės, kad męs jau turime Šiaulių pavieto, Žagarės parapi- miems, kad Kazimieras Ūseli pri
Perplaukia mares su 8 die
naują čarterį pagal naujas provas, jos, Danielių sodžiaus. Jie patys gėrė. Velionis paėjo iš Kauno gu
Prūsų geležinkeliai veža vaikui
nom.
šifkortės prekė. .$31.80
VAISTAS NUO SURAUKIMO kurios buvo permainytos 1901 m., ar kas kitas teiksis duoti žinią bernijos, buvo didelis vyras, svė
už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki,
KAKTOS.
o musų čarteris buvo “subrekitas” ant adreso:
10 metų ima pusę tikieto, o nuo
rė apie 200 svarų. Gyveno Kenril,
Reikalaujame darbininkų - me
HAMBURG AMERICAN
Nors labiausia bus kakta
10 metų pilną tikietą.
per nesupratimą komiteto. O daAntanas Kavalis,
III. Jeigu kas žinote iš kur velio chanikų. Mokestis gera. Atsi
LINE.
Nuo liūdnumo suraukta,
Spirit Falls, Wis. nis paeina, tegul dti'Mla žinią, Atbar tai gavom po tuom pačiu var- Box 22,
Laivai Linijų NORTH GER.
šaukite :
Tuoj jijė išsitaisys,
10 Spalio 7 vai. ryto išplauks iš MAN LLOYD, RED STAR ir
du, tik tapo pataisytas pagal mus
sišaukite laišku šiuo adresu:
45 La Šalie st. (Room 8)
Jei, kas “Dilgeles" skaitys.
New Yorko laivas Bluecher. HAMBURG AMERICAN
Pajieškau savo tėvo Jono Stal
konstitucijos. Kaslink musų konFrank Ūsas,
Ne agentas.
“Dilgėlės” (juokų ir satyros stitutišką tikėjimą, tai teipgi tapo gaičio; Suvalkų gub., Vilkaviškio
Perplaukia mares su 10 die kia stačiai į kontinentą, o laivii*
Box 185,
Riverton, ui.
laikraštis, kuris bus neužilgio pa parašyta ir ant čarterio, kad negal pavieto, Paežerių gmino, Sarmačinų. šifkortės prekė ..$29.80 visų kitų linijų platikia į Angliją,,*
Reikalaujame anglies mainiedidintas) jau antri metai, kaip prigulėti prie tos draugystės ne jo- nų kaimo. 20 metų kaip Ameririų,
unijistų j musų mainai Far- 17 Spalio 2 vai. po pietų išplauks o iš Anglijos kiti laivai perveža j
bujoja ir dilgina, kas to užsipelno, kis kitas, kaip tik tikras krikščio- koje. Jis pats ar kas kitas teiksis
iš New Yorko laivas Ameri kontinentą.
mersburge, Ind. 17 mailių nut>
“LIETUVOS ŪKININKAS”
ir kaktas apgina nuo raukšlių. Ka nis-katalikas.
duoti žinią ant adreso:t
ca. Perplaukia mares su 10
štuoja tik 1 dol. per metus. AdLaikraštis skiriamas Lietuvos Terrc Haute, ant Evansville ir
Dėlto pranešam dėl musų visų
Jurgis Stalgaitis,
dienų, šifkortės prekė $29.80
Terre
Haute
geležinkeliu.
Geros
risas: a
brolių tos draugystės šv. Kazimie-[64 James Str., VVaterbury, Conn. darbo žmonėms. Išeina kas sąvaistubos
gyvenimui
pastoviai
dir

“Dilgelės”,
;
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
ro, kad galite tik tie sugrįžti prie
,
12 Spalio 8:30 vai ryto išplauks
1418 S. 2-nd St., Philadelphia, Pa. draugystės, katrie nesate priešingi
Pajieškau savo brolio Liudviko mas ant gražios popieros, 16 pu bant, ir gražios mainos dirbimui
iš New Yorko laivas Preto- 3252 So. Halsted St, Chicago, DL
jose.
katalikiškam tikėjimui ir teisin Dapševičiaus, Kauno gub., Rasei sių ir mėnesiniu priedu.
ria.. Perplaukia mares su 12
Hudson Coal Mining Co.
TURIU PRIPAŽINTI TEISY giems darbams, katrie dirbam dėl nių pavieto, Kražių parapijos,
Vienatinis laikraštis, kuris tė
dienų, šifkortės prekė $29.80
Fanncrsburg,
Ind.
BĘ.
draugystės labo. Kurie toliau gy Linkaučių sodžiaus. Gyveno Chi- vynėj daugiausia prasiplatinęs,
Nekartą mačiau laikraštyje dė- venate, galite atsišaukti per laiškus cago, III. Jis pats ar kas kitas nes jis suteikia teisingiausias ži
Spalio 3:30 vai. po pietų iš
Reikalauja partnerio su $400. 19
kavojant, kad giminės, arba esant ant šito adreso:
plauks iš Nevv Yorko laivas
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
teiksis duoti žinią ant adreso:
Nori'įsteigti biznį. Geras uždar
kur delegatu, saviškį lietuviai gePatricia. Perplaukia mares
to.
Amerikos
lietuviai
užsirašy

Vincas Dapševičius,
M r. John Valukonis 258 Broadbis.
Atsišaukite
:
' rai pamylėjo ir užtai viešai dė- way, S. Boston, Mass. Tas tik
kite minėta laikraštį arba užrašy
su 12 dienų, šifkortės pre
3 Rogers Court,
Chas. Z. Umich
kavoja, bet kaip aš galėčiau pra ras adresas sekretoriaus dr. šv. Ka- j
kė .................................$39 80
Cambridgeport, Mass. kite savo gentėms tėvynėj gyve
leisti nepadėkavojęs savo geradė- zimiero. Tai ta viena tikra drau
nantiems. Lietuvoje metų prekė 8 — 45 La Šalie st., Chicago, III.
Kasdien nuo 9 — 5, nekėliomis
jams, kurie mane išgelbėjo nuo gystė, katra eina palei teisybę ir
CUNARD LINE.
Pajieškau Klemenso Stankaus, ii.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
ligos kankinimo, p padarė sveiku nori ją užlaikyti, tai turite atsi- Kauno gb., Šiaulių parapijos. Pir- numeris ant pamatymo 5 centai nuo l “ 5Spalio
6:30 vai. ryto išplauks
8
ir laimingu..
šaukti per gromatas ir prisiųsti miaus gyveno Cleveland, O. Tu- Amerikoje vyriausiu agentu yra:
iš New Yorko laivas CarmaReikalauja 4000 darbininkų, val
Jogei mane vargino užsendin- mėnesinį mokestį pagal savo kny- riu labai svarbų reikalą. Jis pats
M. J. Damijonaiti*,
nia. Perplaukia mares su 7
Chicago, IIL stijose: California, Oregon ir Wata liga skaiudėjimo ir nedirbimo gelių parodymą ant šito adreso: ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 8252 80. Halsted 8L.
dienom,
šifkortės prrekė
įhington prie girių kirtimo ir len
vidurių, kaip sunkus ir greitas kvė Mr. John Valukonis, 258 West Iadreso:
........................................
$3630
tų piovinyčiose. Mokestis nuo $60
pavimas, teippat kosulys su nečys- Broadvvay, So. Boston, Mass.
Miss Anna Beras,
iki $115 mėnesiui. Kelionė iš Chi 19 Spalio 2 vai. po pietų išplauks
tais spiaudymais, su vaikščiojan
Su guodone,
1001 Brooklyn St, St. Louis, Mo. SKAITYKIT “SVIETO ATEI
cago
$13; sugrąžys $25, jeigu iš
čiais po kūną skausmais, kaip
iš New Yorfco laivas LusitDraugystes komitetas,
TU“
dirbs
6 mėnesius. Reikalaujame
trumpumas atminties ir galvos
ania. Perplaukia mares, su StereoBKopu arba Teleskopas yra tai
J. Adomavjče, sekr.
Pajieškau savo draugo Jono
teipgi 400 darbininkų prie girių
svaigimas, nerviškumas abelnas ir
6 dienom, šifkortės pre prletalsa arba Žiūronas su padidinan
*
K. Šakickas, prez.
Vielavičiaus, Kauno gub., šiadvos
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
darbo
VVisconsin
ir
Michigan
val

lytiškas nusilpnėjimas, su sėklos
kė ............................. $37-8o
parapijos, Veizgių kaimo. Ji® pats
ant abrozėllo, abrozėlis pavirsta | įur
stijose.
v
Mokestis
nuo
$28
iki
$35
nubėgančiais ir blogais sapnais,
DIDELIS BALIUS.
ar kas kitas teiksis duoti žinią adturallžk* paveiksi*, kuriame matai čiesu valgiu ir užlaikymu. Uždės 12 Spalio 9:30 vai. ryto išplauks las grupas žmoni*, triobų, vis* mie
kas mane vis labin ir labin naiki
101 kuopa Į resu:
Paterson, N. J.
kelionės lėšas $6.00 iš Chicagos.
laivas Etruria. Perplaukia stą, plačius laukus, miškus, daržus Ir
no, puolant sveikatai, apimant de parengė balių subatoj, 12 d. spa-|
Ant. Gnižinskis
šitas
mėnuo yra geriausias gauti 4 mares su 8 dienom, šifkor tei p toliau, telp kaip kad pats toje Tiesperacijai.
lių (Oct.), 1907 m. Ph. Felst sve- 402 Market st.
VVaukegan, III.
darbą ant visos žiemos. Męs turi
tės prekė..................... $36-3° toje būtumei ir visk* savo akimi ma*.
Nors ir prie keletos daktarų gy tainėje, ant Jcąmpo Alison ir Protytumei. Teleskopas paverčia | nata
me teipgi daug gerų vietų Chicadžiausi, pasirodė veltu; bet parodi- spect gatvių. Balius prasidės 3
raliftk* ėsybę, padidina j| atsklrsto
Pajieškaus savo draugo Kazigoje ir aplinkinėse. Ateik pas ma 15 Spalio 4 vai. po pietų išplauks žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ns
jus mano draugui, kad aprašant val. po pietų. Įženga 25c. Mu-Į miero Juciaus, Kauno gub., Raiš Bostono laivas Ivemia. paveikslu, bet tikru atsitikimu.
ne arba rašyk laišką įdėdamas už
i
ligą kaip viršui, Dr. Profesoriui zika bus pirmos klįasos. Užprašo- šeinių pavieto, šviekšnos parapi■
Perplaukia mares su 8 die Męs turime dabar ant pardavimo gra
2c. markę atsakymui. (Lietuviškas
E. C. Collins, į New York Medi- me visas lietuvaitės ir visus lietu- jos, Bliulsukių sodžiaus. Jis pats
nom. Šifkortės prekė $35.80 žia u si u s stereoakopiškus paveikslus,
agentas). Adresuok:
,
cal Institutui, tai iš ten kaip at vius atsilankyti ant to puikaus ba-|ar kas kitas teiksis duoti žinią
kaip matote žemiau surašytus.
J. Lucas, ’* * M *
siuntė man specijališkai prie visos liaus ir gerai pasilinksminti. Kvie ant adreso:
CANADIAN PACIF. R R CO.
Room 3, 128 S. Clark st.,
8ERIJA l.
ligos silpnybių sutaisytus vaistus, čia.
Adam Žiogas,
LINE.
Susideda
ii
12
8tereo*kopiikg p*v«ik>
Chicago,
IU.I
pagal pamokinimus ėmiau vartot,
Komitetas.
930 Atlantic Avė., Camden, N. Y.
I
•ICIIy pundelyje. Preki 50c. už
12
Spalio
3
vai.
po
pietų
išplauks
pasijaučiau savyje kovą, bet toTai yra, m
magazinas,
pundelj.
j
iš Montreal laivas Lake Štai ką Įnose gali pamatyti:
Telephone Main 1769
liaus tuoj sveikesnis ir kaip jau LIETUVIAI NEPAMIRŠKITE
talpinanti*
aprašy
Pajieškau savo tetos Elzbietos
. Erie. Perplaukia mares su
Chas. Z. Umich
Stebėtini griovai Yeltoir Stone Par
suvartojau paskutinius atsiųstus
ŠIOS PROGOS.
Budrevičiutės, po vyru Jenkauskie- mus, kaip tai: raštas grafo L. N.
ko.
8 dienom.
šifkortės pre
Auosiated
with
Attorney
at
Law
vaistus, pasilikau suvisai sveikas,
Chicago, III. Lietuvių Giedorių!nė. Suvalkų gub., Senapiiės pav., Tolstojaus “Mano Religija” ir
2 Kvletklnė paroda, mieste Santo
kė
.............................
$37-8o
Męs
vedame
visokias
provas,
per tai esu dėkingas tam garbin Dramatiška dr-stė parengė antrą j, bUVo ir Kaune. Turi du kudi-i kitus romantiškus ir moksliškus,
goe, N. Y.
gam Institutui Profesoriui ir Di maskinį balių, nedėlioj 24 d. lap- kju> kurių vardai: Jonas ir Ma- apskaitymus, kuriuos skaityda civiliškas ir kriminališkas visuose 18 Spalio 3 vai. po pietų išplauks
Bowery gatvė Nevv Yorke.
Ištirinėja
rektoriui už tikrus grynus vaistus kričio, 1907 m. Adas Hali, 3234 rė. 8 metai kaip Amerikoje. Pir- mas gali apsišviesti, įgyti supra teismuose (suduose).
Didysis vandens puolimas, Ydl<m
iš Montreal laivas Empress
visokias
nelaimes
atsitikimuose
:
stone Parke.
ir teisingą daktarišką gydymą.
Emma st. (North Sidė). Už keis- miau gyveno Brooklyne. Ji pati timą. kurio mums visiems reikiaB
r
it
ai
n.
Perplaukia
mares
t
of
5
Typtika
tabako farma, Kuboje.
sužeidimuose iš Company's neap
Užtai, išreikšdamas padėkavonę, čiausį apsirengimą bus duodamos ar jcas kitas teiksis duoti žinią
Gera pasekmė apsigarsinto6 Budo butas mieste Honolulu, ant sa>
7
dienom,
šifkortės
presu
saugas. .Vedu ir išemu .visokių B
pripažįstu tikrą teisybę, kad kaip dovanos: 1) moterims bronzolie- ant adreso:
jams I
los Hawall.
kė . 1.. ...... $37-8o
paliudyjimų paveldėjimų išdavimo
7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fl
niekas mane neišgydė, tai Collins tas $10.00; vyrui Fountain Pen
M. G. Valackas.
Felix Kaupis,
paliudyjimų išvažiavimui į krajų.
lipinu salų.
Medical Institutas pilnai sugrąži $7.00; 2) setas šukų $5.00; vyrui Į BqX 86,
Velvetia, Pa.
Iš! ei stojas.
IT
DOMINION LINE.
8 San Jose gatvė, mieste San Juan,
permainymo
pašportų,
atjieškojino sveikatą. Dabar ir su moteriš setas guzikų $4.00. Balius prasi-1
2464-66 Kem>ington Av.,
Porto Rlco.
mo tėvų palikimo, vedimo visokių > 12 Spalio 5 vai. ryto išplauks iš
ke laimingai gyvenu.
dės 4 vai. po pietų, Įženga ypaPajieškau savo pažįstamos Ade.
Chicago, III.
9 Puikiausia pilis mieste Rheinsteln,
Montreal
laivas
Southwark.
bylų suduose. Iškolektuojamc sko
Prūsuose.
Pilnas guodones,
tai 25c. Užkviečia visus širdin- iįs Danckevičiutės. Suvalkų gub.,
Perplaukia mares su 8 die 10 Puikiausias Žuraodells Salone da
las, algas ir tt. Užsekuruoja nuo
M. Paturi s,
Senapilės
pavieto,
Pilviškių
gmino,
gai. .
nom. šifkortės prekė $33-3°
ugnies namus, fomičius. Atlieka
Jenets, mieste Vienoje.
IIO S. Front st., Wilmington, N.C.
Komitetas.
Jurkšų kaimo. 2 metai kaip Ame
kė .. ................................ $33-30 11 švento Mykolo palocius, Peterbur
visokius reikalus teislh’gai. Lietu-1
rikoje, pirmiau gyveno Passaic,
ge, Rostjoje.
vys apsigyvenęs 12 metų Chicago.
12 švento Petro bažnyčia ir pliacioa
BALIUS!
N. J. Ji pati ar kas kitas malonės
19
Spalio
5
vai.
po
pietų
išplauks
Parsiduoda bučernė ir grosernė Notarijušas f>ubliškas.
Ryme.
Springfield, III. Dr-stė SaL duoti žinią šiuo adresu:
iš Montreal laivas Canada.
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
North Sidėj, arti bažnyčios, už
džiausios širdies V. Jėzaus, parenJonas Krivaitis,
Perplaukia mares su 8 die
SERIJA II.
labai pigią prekę. Nauji barai, 5 vakare, nedėliomis nuo I iki 5.
gė balių subatoje, 26 d. spalio. 824 Bank st.,
VVaterbury, Conn.
nom.
šifkortės prekė. $33-3° Susideda ii 25 Stereoskoplikų paveik<oom
8,
45
La
Šalie
st,
Chicago.
aisbaksis (ice box), vežimas, ark
slčlių bakseiyje. Prekė 75c. ui
(Oct.), 1907 m. 1 Balius bus pn.
PIRMAS IŠKILMINGAS
bakselj.
1123 E. VVashington gatvės. Į-1 Pajieškau savo brolio Jono Mi- lys ir tt. Naujas, geras namas
WHITE STAR LINE.
BALIUS!
ant ilgo lyso (lease). Biznis yra
Štai k* juose gali pamatyti:
Spalio 7 vai. ryto išplauks iš 1 Gražiausias vandens puolimas, Ha
Lietuvių Klerkų San junga pa ženga porai 25c. Šokiai prasidės kuličiaus, Suvalkų gub., Senapilės kiaš (cash), knygučių nėra, sko
New Yorko laivas Arabic.
vana Glen, N. Y.
rengė Pirmą Iškilmingą Balių, ku 7 vai. vakare. Grajys labai puiki pavieto, Ketiškio gmino, Barštinės lų teipgi nėra. Atsišaukite pas:
Perplaukia mares su 7 die 2 Grandžių sodas, Floridoje.
ris atsibus nedėlioj, 6 d. spalio muzika. Bus gerti ir valgyti. Už- kaimo. Jis pats ar kas kitas teik P. M. Kaitį, 221 VVabansia avė.,
Kas nori važiuoti į Krajų, te
nom. šifkortės prekė $36.30 3 Didžiausias pačto budlnkaa, New
(Oct.) 1907 m., Freiheit Turner tai užprašome visus tautiečius su- sis duoti žinią ant adreso:
gul perskaito šį surašą, o jame at
Yorke.
sirinkti
ant
to
puikaus
baliaus
ir
V.
Mikuličius,
Salėje, 3417 - 21 So. Halsted Str.
ras, kada, iš kur, j kur ir koki lai
Stebėtinas vandens puolimas, Nia
Maža
kiandžių
(candy)
ir
ta

Spalio 7 vai. ryto išplauks iš
\\^t Croydon
Salė bus atidaryta 3 vai. po pietų, draugiškai su visais pasilinksmin- 24 Derby Road,
gara Falls. New York,
vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka- lo
bako krautuvėlė parsiduoda labai
New Yorko laivas CEDRIC. 5 Puikiausia svetainė United States;
London,
England,
ti.
Kviečia,
o balius prasidės 4 vai. po pietų.
pigiai. Atsišaukite pas: P. M.
Perplaukia mares su 8 dieKotelyje, mieste Saratogos, N. Y.1
Komitetas.
Įženga 25 c. ypatai. Visus lietu
Kaitj, 221 .VVabansia Avė.
6 Kupčiika gatvė, Oblspo, mieste Ha
4/
nom.
šifkortės
prekė
$36.30
Ona
Kovalskienė
(Urbonikė)
iš
vius ir lietuvaites širdingai ųžŠioms dienoms išplauks šitie
vanos, Kuboje.
J
M
Kauno gub., Raseinių pavieto, Nekviečiame atsilankyti ant musų ba
DIDELIS BALIUS.
7 Ūkininko namai, Kuboje.
Ui
vai:
*
17
Spalio
2:30
vai.
po
pietų
išTuriu
ant
išrandavojimo*
stubą
Jaunų Lietuvių!makšdų ParaP'jos. Smiltienų kai8 {plukdymas galvijų mieste Manilėa,
liaus, kuris bus vienas iš puikiau
Kenosha, Wis.
su 4 rūmais ir su visais naminiais
>’ plauks iš New Yorko laivas
ant Filipinų salų.
*
sių balių Chicagoje. Su pagarba, šviesos Kliubas parengė balių su- ■mo, 44 metų senumo; 23 metai rakandais
NORTH
GERMAN
LLOYD
(fumiture).
Noriu,
Celsic. Perplaukia mares su 9 Geležinkelis ant salos Havrali.
’
kaip
ištekėjusi
už
Pilypą
Kovalskį,
Sanjungos
Lietuviškų batos vakare 12 d. spalio (Oct.),
vardan,
LINE.
kad parandavojantis stubą nupirk
<7
8
dienom,
šifkortės
pre

10
Gatvė
miesto
Manilės,
ant
salos
Fi

Klerkų.
Spalio 10 vai. ryto išplauks
1907 m. Congress svetainėje, 304 kurs pirm 18 metų iškeliavo Ame tų rakandus. Rakandai visi yra
lipinų.
kė ................ ....$36.30
Jonas Bajorinas, prez. N. Chicago st. Grajys i tai i jonų rikon ir apie 10 metų gyveno New
iš Nevv Yorko į Bremą lai
11 Kapellja “Sousa” ant Paryžiaus pa
geri. Atiduosiu už pigę prekę.
rodos, Francuzijoje.
vas Main. Perplaukia ma
A. Masiulis, sekr.
benas net iš -Romos, susidedantis Yorko aplinkinėse (jis yra apie Arčiau dasižinokit adresu:
t.
9 Spalio 11:30 vai. ryto išplauks 12 Paimu daržas mieste Frankfort, 45
ar
50
metų
senumo)
labai
svar

res su 10 dienų, šifkortės
iš 25 muzikantų, po vadovyste po
iš Bostono laivas Cymric.
Mrs. Ęįpevfcz,
Prūsuose.
ANTRAS DIDELIS BALIUS! no G. ZurMno. šokis prasidės 8 biame reikale maldauju gerbiamų 873 — 33rd Sffį
prekė . ......... M...«« $26.40
Merginos parduoda kvietkas mio
icago, III.
Perplaukia mares su 8 die
“Lietuvos” skaitytojų suteikti ži
parengtas Dr-stės Visų Šventų, ku vai. vakare ir trauksis iki 2 vai.
ste Kopenhagen, Danijoj.
nom. šifkortės prekė $35.80
10 Spalio 10 vai. ryto išplauks
nią
apie Pilypą Kovalskį, gyvą ar
14 Puikiausias kvietkų darželis,
ris atsibus nedėlioj 13 d. spalio ryto. Visas pelnas nuo baliaus eis
Iš priežasties išvaži imo j kiiš New Yorko į Bremą lai
ste Monte Carlo.
(Oct.), 1907 m., Freiheit Turner ant įrengimo dr-stės knygyno. numirusį. Malonėkite pranešti šiuo tą miestą parsiduoda
AMERICAN LINE.
prieinamą
15 Rustoenval vandens puolimas, NOO
adresu: •
vas Greisenau. Perplaukia
Salėje, 3417-3421 So. Halsted Str. Taigi užkviečiame visus, jaunus ir
prekę bučernė, lietu
apgyven
vegijoj.
i
mares su 10 dienų, šifkor 12 Spalio 9:30 vai. ryto išplauks
Mrs. Ona Kovalskienė,
Prasidės 4 vai. po pietų. Įženga senus ant musų baliaus atsilankyti.
toje vietoje. Biznis
16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje
tai išdirbiš
New
Yorko
laivas
St.
tės
prekė..
....$28.40
1505
Baugh
Avė.,
E.
St
Louis,
III.
porai 25c. Užkviečiame visus atJ. L. š. K. Komitetas.
tas. • Norinti, gali
irkti štorą
Louis. Perplaukia mares su 17 Francuzljoj.
Moterų duelės su kardais.
atlankyti.
drauge su namu,
esnėms ži- 22 Spalio 10 vai. ryto išplauks iš
6 dienom, šifkortės pre 18 Moterys prie arbatos.
Pajieškau savo vyro Franciškaus
Komitetas.
nioms kreipkitės
su:
Nevv Yorko į Bremą laivas
kė .................................. $37.80 18 Motina kudlkj prausia
Jamonto, Kauno gub., Žvingių pa
J. Malinauskas,
tO Kaip labai dideli tie mažiukai
Kaiser Wilhelm der Grosse.
rapijos. Vizberų sodžiaus. 9 me
Spalio 9:30 vai. ryto išplauks 21 Vakaro diskusijos.
3248 Ulines Ct,
19
Perplaukia
mares
su
7
die

NAUJA DRAUGYSTE!
tai kaip Amerikoje. Aš jojo mo
Ir keturi kitokį paveikslėliai.
•
J1® ^Chicago, III.
iš New Yorko laivas Phila
nom. šifkortės prekė. .$38.40
• 24 d. rugpiučio šių metų męs,
teris, ką-tik pribuvusi iš Lietuvos
delphia.
Perplaukia mares
Chicagos lietuviai, uždėjome naują
Pajieškau savo švogerio Danie norėčiau su juom susižinoti. Pir
8ERIJA III.
Spalio 2 vai po pietų išplauks
Nori
pirkti
pigiai
gerą
namą.
9
su
6
dienom.
• šifkortės pre
Tautišką Draugystę p. v. “Vieny liaus Jagmino. Paeina iš Kauno miau gyveno jisai Buckmouton,
Susideda ii 25 Stereoskopiikų paveikiš
Baltimorės
į
Brėmą
laivas
kė .................
$37.80
bė”. Mitingai atsibūva kas mėne- gub., Raseinių pav., Kaltinėnų pa Pa., aplink Mahanoy City, Pa. Priežastis pardavimo turi būti
•lėlių ii Kristaus gyvenime. Pro
Brandenburg.
Perplaukia
svarbi.
Atsišaukite
:
sis, paskutiniame subatos vakare, rapijos. 18 metų kaip Amerikoje. Jis pat ar kas kitas malonės duoti
Virš parodytos prekės yra nuo
mares su 12 dienų, šifkor
tieiiu.
Ch. Z. Umich
8-tą valandą, Getz’o Hallėj, pn. Pirmiaus susirašiau, jis gyveno žinią adresu:
New
tYorko
iki
Tilžės.
Prekės
tės
prekė
..
,
4
.......
$26.40
ik ’
8 — 45 La Šalie st„ Chicago, III.
147 Canalport Avė. Norinti pri Naubuk, Con.; dabar nežinau kur.
Štai k* juose gali pamatyti:
Mrs. M. Jamantienė,
j
Eydkunus
yra
5c.
brangesnės
Kasdien nuo 9 — 5 vai., nedė- 8 Spalio 3 vai. po pietų išplauks
gulėti į “Vienybę” tegul ateina Jis pats ar kas kitas teiksis duo
kaip j Tilžę, o j Bajorus 55c. bran 1 Kristaus užgimimas Betlejaus Stafr
4600 South Ashland Av.,
liomis nuo I — 5 Vai.
ant mitingo ir prisirašo pakol dar ti žinią ant adreso:
iš Nevv Yorko į Breipą lai
nėlėje.
gesnės kaip j Tilžę. Tikietas iš 1 Trys Karaliai atlanko gimusi Kri
Chicago, III.
yra pigus įstojimas. Įstojimas tik
vas
KRONPRINZ
WILHAntanas Metrikis,
stų fr dovanas jam kloja.
Parsiduoda labai pigiai namas ir
tai $1.00. Ta pati draugystė pe-|
ELM. Perplaukia mares su Chicagos j New Yorką kaštuoja
4600 So. Paulina Str.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
Pajieškau
savo
draugo
Ignaco
8
2 liotai, lietuvių apgyventoje vie
reitą mėnesį buvo pagarsinta p. v.
7 dienom, šifkortės pre $16.00, j Bostoną $16.00, į Montkina daktarus Jeruzoliaus bainjLuzos, Kuano gub., Telšių pavie- toje.
Priežastis pardavimo —
kė
$38.40
real $15.00, į Philadelphia $15.50. - čioje.

Reikalavimai

Didžiausias Szifkortly Ofisas
A. OLSZEWSKIO

Stereoskopai arba Teleskopai.

Ant Pardavimo

Draugysčių reikalai.

Laivu Kalendorius

Pajieškojimai

Hf-

J

I
:us
ikr
uo
f
us.
iki'
uo

Kristus aut svodbos, Kainoj Gali- 114 Tokyo,
• Įėjau*. Permaino vandeni į vyną.
laukai
Kristų* ant kalno kalba priešais
prieini* 165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp^žmonių minia.
tiškų lotus kvletkų pilname žyvo .jBajbnčlaTimtt teduoda
161 Junttų ttayčia Honmoku, Yokoha
Kristui kryžių
ma, Japonijoj.
167 Yokohama Japonijoj. Siaudus dir
bantis lytines kurpes.
apdloosto veidą 168
Yokohama. Japonijoj. Kriauklinlų
tuvių pardavinėtojau* stotis.
mmiM moteris, kad Jo ne- 169 Paroda ugnageeinių atletų, Yoko
hamn, Japonijoj.
fėffcvųkalno Golgotos, nukry- 170 Yokohama, Japonijoj. Kvletkų darjjarojtn-0 ▼lėtos.
Petras prie kalno 71
Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne

itaos-

kūnų Ima nuo kryžiau*.
jf Kristus keliasi iŠ grabo.
174
ji Kristus žengia j dangų.
y SKykla šiųdientaio Betlejaus.
Wgžb tlėdien išrodo Stainelė, ku 175
^KpSls Kristus gimė.
♦1 Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos. 176
EBažsyčia badavote ant grabo šv.

193 San Francisco gatvė, Mexico City.

177
178

196 "Jojimas ėėnfmls".

196 Mano apginėjas.
197 Kalėdų rytas.
198 "Tėve musų, kuris esi danguose".
199 Pagalvėlių karė,
200 šėrimas kačiukų.
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja...........................13.90
100 tų pačių paveikslų bak«elyje

p

.
Patkavinis vandenskri- 188
tys nuo ožinės salos.
(Horse
Shoc Falls from Gost Island).
117 Chicago. Auditorium vienbutis ir 189
190
. Mtchigan Avenue.

°|B Niagara.

fonkados Ir pokylinė svetainė.
191
-P. Parodos 1904m.
1$ Moki indijenas namleje.
HO Moki indijonų gyvenimas.
pi soox indijonų vadas, He-No-Frald.
U3 Vartininkai (The Sentinels) 3,043
pėdų augščio. Yosemite. Cal.
113 Motina girią, 63 pėdas apėmia Tosemite Klonyj. Cal.
114 Msgdelenos Kolegija, Oaford, Ang

V
H
M
&Į
Lietuviška* pardavėjas.

111 Švedija. Stockholmas nuo vandens
pusės.
V
122 Stockholmas. Karališkas palocius. R
123 Švedija. Aat kelio į Odde.
M

124 Švedija

Lejono pilis. Geteborge.

125 Šveicarija. Mount Blanc
nuo Cbamonii.
124 Thun, Šveicarijoj.

gviežlnkellu, reiSsteejantiama tikra laiko.
NutHaSBi parūdyti, kari u
uitikrmani • s**ruii y
lalknaMllo ir kad uialtiktiua tamiatai, prisiųtiiu

SERIJA VI.

ir dnlcUtme tnmUtai ant >'iį>mio UegaatainiM>u
laikrudAli. Jeigu lafiT-lst laikrodėli* nrpatiki.
■eiuokfk n* <M-nU>. Puolame prie kieki leno laik
roMliu dykai puikų auktuu'a in.rteritk arrtrtiki rrtArflį. Jeigu plrk.i tat., laikrodėliu* tykiu

duosime vienų laikrodelj DYKAI!
L 9. F1ETU ė C0., 52 Dw'.«* Stmt, Cilraja, 1 L

Klauskit numerio Hto.

Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
A. OLSZEWSKIS. Savininkas.
tr— - ,

Banka.

1

-

1

■i

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
parsamdomes žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.

pasirengę dėl jus su rudeniniais ir žieminiais tavorais EKoSR
mus dideliam štore, kur bemaž visi lietuviai atsilanko
pirkti. :: Svodbiniai parėdai musų specij'ališkumas.

šita banka išsiunčia j svietų 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.

Sifkortes.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų, čia galima
gauti šifkertes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif[ korčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną
1 gą^ima gauti laivą išvažiuoti j krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai
Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

yru nauji rankų dar- Šitas moteriškas siutas
bo rudeniniai siutai vinčtas
Pas>u,assu>5 grynų
vilnų, gratiai apsiupynčmis; j akėtas gerai pa-

E|

žiūrint m*
M
' H

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

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

Ar kalbi Tamista Angliškai?
Jeigu oe, tu rašyk mum*, o my, pa
rodysim išmistai kaip tamista gali iš
mokti angliškai trumpame laike Beei
damas mokyklon, bo jokių knygų ir moky
tojaus. Tamista išmokai gerai angli
škai taip trumpam* laike, kad nuste
binsi savo draugus — Tamista gali
rauti geresnį darbf. jeigu kalbi šio
rašto kalbf. mes nage) besi m e išmi
stai įgyti geresni darbą. AUitįsk 2c
marką iutormaotasž.
t.LSANKAR
888 W. 18th
CHICAGO. ILL.

SZTAI MES ESAM M

A

HhHIIUtlIti

6v irmtiiotis ant 20 net,
sėti

12 Itin oat maišyto gatunko paveikslė
lių pundelyje. Prekė 75c. už punt
delj.
šitoje serijoje gražiausi pavėl kalė
Hai. Labai aiAkys, yra dirbti gabiau
šių artistų, brangaus darbo. Į juos
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip
N i k.ko, Japonijoj. Senovė* akmeni kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
nis šuo. vergiantis Nikko žinyčių lio, bet tikrai gyva regykla.
Atminkite, krd virš parodytos pre
nuo Piktojo.
kės yra tik už paveikslėlius, bo Tele
Haarališkl mokyklos kūdikiai.
Paimu darias ant kranto Monoloa skopo. • Pats Teleskopas kaštuoja 81.
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
upės. Honolulu. Ha arai.
Daktiliniu paimu kelias. Honolulu. visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
Teleskopas užtenka jiems visiems.
Hawai.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
Hawallška moteris, gaudanti Peeheai, raažiukę krla'uklinę iiuvai-' P»veikslam. Kada turi teleskopą, tai
tę
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
Chiniečiai renkanti ryžius. Hawal. vlsl
I
pa,l tt:' 8koP9
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
Gyvenimas PretorijoL Pietinėj Af
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
rikoj.
A. OLSZEW8KI,
Įplauka Ir plauklr.nti laivą taisymo
3252 So. Halsted 8t.,
Chicago, III.
dlrbuvė Valparaiso, CMle.

m Besiartinanti audra ant ežero Erie. 84
jM New York. Tavonj krovimas į di
delj oceastaĮ laivę.
103 Nev York. Pilies daržas (Casttle 185
186
Garden).
UI Boston. Ežeras viešame darže.
105 Atlantic City. New Jersey. Panti 187

lijoj.
115 Airija. Killarney, pilis Rcss.
116 Įėjimas į Mackross Klioėtoriy. Al-Uoj.
^^ftssrtnls miestas. Gibndtar.
UI Berlynas. Bondler lovls ir Katedra.
0
119 Vokieija. Griuvėsiai viduramžinės.
.
pai<*
M Vokietija. Laivas apleidzlantts Koblenc'ą, ant Rhelno upės.

odn* ligų pa. ln* nuo
ntifialkyiuo ir iu»lkr»-tinto taipci la m«o vidurinių ligų.
1 DoustMte 0hui>« p«čk<n. nleUtenana, įlinkimi plaukų, pilkiui*
per npallotdlmą. Oydoei pa* uenuakančlu*
Caktaru* ar agentus, kurie tik pinigu* išvi
lioja. o paakui rašote m u ta t. kad •tn4l«- daurybf gyduolių iš įvatttų app*Ut| ir pagrlLoa
negavote ir lakoto, kad. ril, ir muaagyauuUt
negelbža. (Talei meldžiame muaMdarodjU.
kokia ftmogu* liko*l mu*ų g,duol«mi* apg*utaa). Turima tuk*tan£lua oelgtnalllkų mmM.
kavonių ir te galūne aat audo priaiekli. T«-«mI
bent viena* daktare* panten m urna ti*k padA
kavonių, o me* duokime didelį atlyginime.
Plika galva *uuku tydytU>ku tanai ir galva
švilgk. teito pagalbiuncgBlitna.liet jeigu jaunaa.o turi rvtu* ptoakuK • aut odoa mat y U*
mali plaukučiai^ tai tam galima auteiktl pa-

194 Didysis pilsčius, Mexico City.

bes♦4 Kaip šiųden išrodo Kalvarija, kur 179
Kristus mirė.
ĮmWš!š po vardu Jėzaus “štai Žino180 Auksinis pavtllonas ant ežero Ktnkakujl, arti Kyoto, Japonijoj.
<8ERIJA IV.
181 Senoviška žtayčia Fujiyama, ML
g^doda U 100 Stereoskopiškų paveik
Fuji, Japonijoj.
stelių baksolyje. Prekė 82.00 už 182 Teatro .gatvė, ilgio vieną njllią.
Osaka, Japonijoj.
bakMli.
E Šitoje serijoje yra 1 sykius tiek pa 183 Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
EGina ką pirmutinėse serijose. Ir
čių prie Ka-suga-No-Myia žlnyl^gtejuoee galite psmstytl:
čloa.

UJ.

DERMATOLOGUOS MOKSLE. L

be teleskopo...................... ....12.00
25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
šamas jamnų gerbėjų Matsuri
mo .................... t......................... 8100
•u plažiu aprUytnu.
procesijoj.
y to tavo gyduolių. tel
Pats vienas teleskopas be paveikslų
Japoniški vaikai, nešanti pokyiln|
kaštuoja 81.00.
tl tegul ralo pa> m u*. AdrvtM
Matsuri altorių, Yokohamoj.
JM-IIHUNDZA Co .Chemlst
Matsuri pokylis, muzikos pastotas
New Yorkdk lirooklgn, U-M.JL.
SERIJA V.
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj,
Susidedanti Ii 12 maiiyto gatunko pajoj.
veikalėlių pundelyje. Prekė 35c.
Yokohama, Japonijoj.
Daržovių
už pundelj.
pardavinėtojas, rodantis savo
17 akmenų Railro&d Laikrodėlis
šitoje serijoje, kiekviename punde
turtų.
PaŠĮsM** |mga' m, tų piuJaponiški kūdikiai ledinės Smeto lyje. beveik via kitokį paveikslėliai, tai
motu, hunting vidurių TukndHim guriausi, tvivlnyra maišyti iš visokią gatunką. Juose
nos šėtroj, Yokohama.
ciavslai laikų reda Ir graJaponiškas žvejys prieplaukoj, Yo- yra: gražiausią miestą, bažnyčią ir
tisus , )*e pirmutiniu kartu
r<*it> piuMi •Kilomi. Garai,
kitą begotą trlobeslą paveikslai, teta
kailiai pakirkti, viri i dai
Fiat gravlnurti. geriausia*
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija
Japoniečių būdas eiti pailsta.
rasiąs akmanų.
Trepsi j Kigomisų žinyčių, K yo- yra gera tiems, kurie nori pinigus už
čėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 35 e., o
to, Japonijoj.
|jiikro<lrH« ra bruku u»«uKyoto, Japonijoj. Kigomlzų kiny- joje galima tiek daug pamatyti kaip
kaniM ir uuttatoma*. *K>«»rliko ar vyriško diduir serijoje L
m 1. Ypatingai tinkanti* tari»aujantla«n* ant

y- Golgotos.
g Kristui paveda savo motinų Jonui.
Skaito Kristui myrio dekretų ant 172
Golgotos.
14 žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry 173

■ElfcriJ08H Kaip šiųdien išrodo Kristaus gra

MUUUSUS ISZRIDliaS*

-•-ntoaio.

padaryti iš labai gra- muštas; sijonas apsiūtas su juostomis;
Įiai figūruotos, ir ruo- vėliau parduosime po $16.00. Per
Real Estate.
žuotos vilnonas mate- įjtą išpardavimą musų prekč po.........
M
rijos, lygios thibetos ir
t
Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti
f
f
'
saržos,
siūtos
šilkais,
mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje
nE
K*’
Bp.l j pamuštos geriausiu IB9 PaJodai tautą ant upės Seina’os. 31
bankoje.
Ir
tališku ir Venetišku
Paryžiaus Paroda, 1900m.
t
131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, I
įtI C7 /
pamušalu, sukirptos
Fraacijoj.
Įh
jįy
pagal naujausią, šio
Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
132 dės Champ* Elysees, Paryžiuje, A
sezono
madą,
saizo
iki
Praneijoj.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gaust
l/W y(
44, $13.50 ir $15 ver133 Didžiosios operos paloclus, Pa- ■
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
|
tes parduodama už...
ryžiuje. FrancijoJ.
B
134 Tvirtynė Sv. Jono ir Katcdra,Mar- n
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
seilles, FrancijoJ.
4
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie
135 Laivų užplaukė ir ežeras, Vlllefran- ||
che. Fraacijoj.
jų neprieis.
136 Caraiche kelias ir ežerėlis Vllle- I
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
franche, FrancijoJ. •
W
Į W Pajūrinis kraštas Casino, Monta J
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Carlo.
11
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
138 Vatikano daržas ir šv. Petro k*r j
Morris
Kresės.
•kurs srba žaliu vrioura. Veria 91D.00
C Q O CJ
ir saugiąusiai nueis.
tedra, Ryme. Italijoj.
I
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.
139 Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe-! I
Musų prekė..............................................
127 Žluvinis kiemas, Albambra, Grana- £
da. Ispanijoj.
128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa- my
ryžluj, Prancūzijoj.
129 TuUerisę daržas, Paryžiuje, Fran- ‘ U

dTyTr

$10

tro katedros.
' M Didžioji galerija Colona palociuje,
Ryme, Italijoj.
|ltt Skliautas Settinio Severo, Ryme,

\
-

I
I

Italijoj.
j
\-JII Kolose urnas, Ryme, Italijoj.
|
Ęjfcl Neseniai atkastas palociua, Pom- j

pejo, Italijoj.
'
. H4 Senatas ir Kanalas, Milane, Itali- i

Ibi.

-

145 Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj.
144 Šėrimas karvelių ant pleciaus San
Marco, Venecijoj.
147 Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj,
Italijoj.
149 Mahometonų bažnyčia Omare.
* 148 Geeanmis pakraštis, parodantis ke
lio užuolankų, Algiere.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Senamo
Kaire, Egipte.
181 Besimeldžianti dervišai kieme ma? . kometom;

KVIETKUOTAS SZILKAS »■*»
patybių, su dideliai* kvietiniais paiilniais, »!• A 4
tokiose parvess. tarp kuriu ivlsslsl geltona Ir A I
balta. Prekė 81.50; šiam* iipardsvims už.... “

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

<) P
Z įl
*

Lončės (Couches) padarytos iš
geriausios skuros, aržuoliniais frėmais
ir geležinia konstrukcija.
Verta $12.00; musų prekė...............

knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

Juodas Peau de Soie

|*rdo platumo, svaraus
ėvilyeinio prytahlo, labai žvilgantis, minks-s. zv
šias k įsakus, pr*kluo|a 8L25; iiams Hj

A. OLSZEW5KI

$7.50
Forničiai parsiduoda
ant lengvų išmokesčių.

:»oi

LIETUVOS” AGENTAI.
Juozas šlikas,
Vietinis agentas, Chicagoje.

bažnyčios Gamoa Ei

▲in.
152 Mahometonų bažnyčia Sultano Hasan, žiūrint, nuo Cladelio sienų
Kaire, Egipte.
153 Pyramldos Ir Arabų Vilija, žiūrint
nuo Ghlzeh kelio. Kaire, Egipte.
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame
upės take.
155 Įėjimas Į palocių, Singapore, Indi
joj.
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.

157 Tautiškasis greitasis trūkis, Singa
pore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chfc
nijoj.
159 Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
ItO Chiniečių vlenbuorinlal laivai į
plaukėj Hong Konge, Chlnljoj.
161 Gražusis kelias Shanghai, Chlnljoj.
Idž Žvilgis ant viešos turgavietė*,
Bhanghal, Chlnljoj.

Tautiška* prisėpieMų

namas ant

jx.i

šitas pirmos kliasos pečiuj, jgu šešioms
skylėms, No. 8, ir su arbatai lentyna. Pečius atsako visiems šios dienos reikalavimaų^p, padailintas gražiais ornamentais ir
pilnai nikeliuotas; pečius labai geras virimui ir kepimui* ekopoĄ / /"V Q
miškas suvartojimui ku- /K I

Sg

Svetruiminiai rakandai

Pinijaia arba ant lengvų išmokesčių.

trijų SmoĮų; mahogany medžio; ap
mušti žąliu audeklu Verona. Frekč
$35-odTiHęs parduosime po...........

$19.95

Chicago, III

3252 So. Halsted St

in

Montello, Mas*.
B. P. Miškinis, 775 Montello St.

U
S
New York, N. Y.
A A. Lesnlevrskls.
144 E. Houston

R
M

E
R

St.

80. Boston, Mas*.

Nik. Gendrolius,

224 Atteiis st.

Newark, N. J.
V. Ambrazevlčia,

178 Ferry 8t.

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter st

Westvlll«y III.
V. S. Kreivėnas.

N«w Bdtaln, Cenn.
M. J. Cbeponis.
21 Plessant St

M i neravi Ha, Pa.
Juozas Ramanauskas.
Springfield, III.
. 7 Millrotf
J. Klembauskas,

Brooklyn, N. Y.
Worce*ter, Ma**.
._____ SL
73 Grand
Froomes,
12 Harlem SL
155 Metropolitan Av. Antanas Bernotas,
Dirlutaltis,
Gllberton, Pa.
J. Ambrazevičius,
Bos 4*
Balti m ore. Md.

2018 N. W*ahington, St
L. Gawlis,
Scranton, Pa.
711 W. Lombard St Jos. Petrikis,
Joną* Želvis,
1514 Ros*
, 26 So. Green St
J. Luta
New
Hav*n,
Conn.
521 Columbla Av.
J. Diemedis,
K. Blažaitis,
217 Fcn
Wm. J. Moran.
S. E. cor. Sharp and Camden Str.
Mt Carmel, Pa.

Pfeitadeųtala. Pa.
Stan. Rtakevlčtas,

73 Grand St.

olas,

1428 So. 2-nd St.

Be 1

Jonas Banis,

t

r.

E. St Loula, III.

|uoz- Rainis, 537 CollinsvilI,

hai

į rri> &_,?n t»j s v.r

Kenosha, Wls.
M. Petranskas, 322 Caledonia st.

Plžtsburg, Pa.
Brockton, Mas*.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuarc S S. K. Bsdčlunaa,
571 N. Matu
I- M. Maskeliūnas,
2134 Forte* St
Shenandoah, Pa.
eifrabetti, M. J.
.

.
’ees Rocks,
14$ Pa,
Qhio St. Wm. Bočkus,

F. J. Baj

111 First St.'Andrius Mačis(

138 S. Main St*

Skaitykit kg kalba •

IR. LANDĖS
Suvienytų V statitų Ir Kanados.
Nuo 90 mstu a yda u tiktai vyrų 11***. Gydau
tiktai vyrus. Het ir llgydau j bos. Ii<ydsu
X kokna atsitikima ligos, katras tiktai pasiduoda gydymui. JAgu liga usbellgydoma, neap-

■

SflKcV

UHNimJLIA.
r

7T
4 \
jfll

vljlUirWTra

jjtfvTl
X'\
\\
eK. IVraK

tl ilgydvus. ai lav« išgydysiu. Kenkia kas
Uto •reikalai, pasakyk ar paraiyk man.
Gydau ligas pusi**, inkstų, kraujo ir odos;
nusilpnljima atminties Teip gi ir nustojimų
yyrilkos pajlegos ir apėmimo ananljos Ir t.t.
Gvdau be skausmo ir neatitraukdamas nuo
darbo. Per metus gvdau tūkstančius įmonių.
A imtus operacijų perleidAiu per mėnesį.

DR- L- LANDĖS
140 >. 22nd St. N*w York, N. Y.

Ant Tamistos Atokaitos

Valstijoje Michigan prie portavo Manistee miesto,
prie gerų geležinkelių, ažerų ir upių, žemčs prekč nuo
$6 iki $15 už akrų. Žemė vaisinga ir lengva išdirbimui.
Valstijoje Texas $15 už akrų. 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. Olszevvskis,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

daktarų specijalistų pat/rimai turi didelę praktiką
ir pažinimą gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus
ar vardo nebūtų, o ypatingai su geriausia pasek
me ir pasišventimu išgydo užsendintas ligas bei ne
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.
Tas Institutas kasdien apturi didelę dau
gybe nuo išgyditų padekavonių iš visų kraštų
Amerikos.

The West Side Trust and Savings Bank
■— 12ta ir Halsted gatvių

■

——

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

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jeigu **l Jaune*, **na* ar vlduramil*

Iš daugelio padėka vonių, pagal linkėjimą’tų, kurie buvo
varginami ligoms, o pasiliko pilnai išgydyti, Čia patalpiname
pripažinimus:

Męs Tave išgydysime.
Męs padarėme apeciališkumą bėgydydarni ypališkuB, nerviška* ir chroniška* vyrų liga* per 20 metų.
Ta šaka medicinos tapo musų gyvenimo studija.
Sergantiems neduodame suviliojantĮ nusprendi
mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame
pifną ir pasiliekantį išgydymą: musu prekės žemo*.
lAUVIIC VVDII9 kenčiančius nuo jau nystosišdyJAUNUo V T nuO kūmų, pilnai išgydome.
VYRAMO vlr* 40 m-> kurie jaučia, kad Jų pajjcga
V I nAmo nyksta, suteikiame galutiną išgydymą.
Išgydom* greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodijimą, varicoeelę, inkstų Ir pū
slės ligas, reumatizmą, neuralgija, skilvio ir kepenų ligas, raudonąją gyslą, votis,
pasididinusia* gile* ir visa* 0do**)igas.
ATMINK
m?* rašome pacijentams ypatiškai ir jų pačių kalboje ir niekados
A ĮMINK neišduudame jų paslapčių. '
Męs prįstatoma visa* gyduoles musų pacijeotsm* ir išsiunčiame į visą svietą.
Prašyk dykai Išpildymo Blank**, jeigu negali pats pribūti mųsų ofise*.
Joj* išaiškintos {vairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti aamieje.

RODĄ DYKAI!

R*al Estete Dėp’t.

THE COLLINS NEWV0RK MEDICAL IN
STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam

Dali savo uždarbio turi tomistą būtinai padėti banke.
Kiekvienas gali sutaupinti, kad ir nedaug. Turėk ban
ke nors kiek pinigų, o jausiesi geriau, linksmiau, busi
nepriklauaančm. Priversk savo pinigus aagti. Laikyti
pinigus banke yra geriau.negu uzkavoti užkampiuose,
kur ugnis gali sudeginti ir vagys pavogti.- Bankin*
knygelė bus tomistai tikra davadu mokėjimo ekonomiikai gyventi, bus tikra davadu tomisto* išmintingumo.

Reikia atminti, kad vienas atsilankymas į offlsų ir pasiteiravimas »” daktaru aaabUka1
augiau gelbsti negu 90 laiškų, raiytų pacijanto.
'
•

PIRK FARMA KOL PIGi!

Be sveikatos nėra laimėsi

Ar turi Tamista nors kiek pinigu banke?

VALANDOS
•‘“’J nuo 8 iki
VRLRNUUJi’1,4,09
nedėliomis:

Garbinga* The Oollin* New York Medical Instituto*!
Prašau priimt širdinga padekavonę (ja galit pagarsint) už pagelba
sveikatai. Kad melus sirgau ir daug visokių daktarų -parieidau bet nepagel
bėjo ir tik labiau puoliau ant sveikatos. Po visokio gydymo, atsišaukiau
pas Jumis aprašant ligą: skaudėjimą krutinės ir pečių, rankų ir kojų ir ki
ta* dali* kūno, nulilpnėjimą, dirbimą, — tai per Jus išmintingą gydymą
ir gerus vaistus, kuriuo* man prisiuotlt ir suvartojau, pasilikau visai svei
kas, už tai nužemintai dėkavoju. Gaila, kad iš kart prie Jus neatsišaukiau.
Bu guodohe
M. Fortūnas,
HOPark Btr., Būtie, Moot.

Guodotinas Collins Institutas!
Ligos silpnybės, kurios ilgai mane vargino ir pirmiau rašiau, o
atsiuntėt vaistus nuo: vidurių ligos, strėnų skaudėjimo ir .širdies didelio
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau
džių mėnesinių su baltomiioms, jau likausi išgydyta.
Jog neturėjau vilties išgyti, nors . ne vieną gydytoja buvau lankius o
nepagelbėjo, bet Jus Institutas su savo gerais‘vaistais ir augalu mokslu,
padarėt mane sveika, tai siunčiu didžiausius dėkavojimus ir niekad Jus
neužmiršiu, kožnam, pažystamam Jus vardą perstatysiu, kad laike ligos ži
notų kur rasti tikrą pag'-ibą.
■ra. J. Miliauskene 416į Goodale St., Columbus, O.

12.

DR. JOS. LISTER & CO.,

VISIEMS DOVANAh SaVIITogas

ROOM 604 L.

40 DEARBORN ST.

Išgydyto noo
sunkios mo
teriškos li
gos, sugedi
mo gumbo,
vidurių, di
džio strėnų
ir sprando
skaudėjimo
ir nervų sukliarimo. Džiaugiasi sveika
ir laiminga.

CHICAGO, ILL. U. S. A.

Jam* yra šimtai visokių daiktų, paveisleliai Ir jų preki* kaip tai:
VISOKIU * i adų, |*ik rodilių, Unciugaltį, špilkų, laikrodžių, britvų, armonikų,
konaartinkų, klarnatų, ak ripkų, bubnolių, mandolinų, vargonų, fonografų, auk
sinių plunksnų, drakuojamų mašinalių, alaktrikinių liampų, liot. knygų irti.
LIETUVIAI NESIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVĘS VISOKIEMS APGAVIKAMS.

Visokį po yvairiotn firmų vardais garsinasi ir apgaudinėja lietuvius. Todėl rei
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pas M. J. Damijonailj prisiųsdami už2centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA No. 7 ir busjt^aprupinti
gerais-teisingais daiktais.

Agneika Gacnikene

Vi natine lietuviška prokysti Amerikoj*, kur) iisiunOia visokius daiktus spstsluojant per IsiSkus, į visus Amerikos Ir Canados miestus I r miesteliu*. Adresas:

!40Ohio Str., John*tnwn, P*.

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

3252 So. Halsted st., Olszewskio name.

Dr.O.C.HEINE

Traukia dantį* be skausmo, IJg do Skorbuta.
Neuralgija, sudeda nauju* vieton išpuolusių. pri
tikto iškirmijusius auksu, sidabru amalgamų.
Valandos: Šiokioms dienom* nuo 8 r to Ui 13.
nuo 1 iki Ovak. Nedėliotus; nuo 0 r. lai b vak.
Telcphonas Yards 1846

DENTISTAS

Petras M. Kaltis
821 Wab*nsia Ava. ,
Chicago, III.
(Saie Lietu* Ūko* Bažnyčia*).

The Collins New York Medical Institute,

0FFISA8—-Kampas 81-mos ir
South Halsted Oatuiu ::::::

CHICAGO,

140 West 34 th Stre«t, New York, N. Y.

ILL.

Atalankanliamt I Instituto offisą [telpęl prigimtoj, lletuvtškol kal
bai MrlOMtlal viską išreikšti] visad* rasit Instituto Direktorių [Vadovą]
suštiklant reikalingas rodąs Ir pagelbą sveikatai, kasdien: nuo 10 nto
iki 1 vai. po plot Nuo 2 po piet Iki 5 vai. vakaro.
šventadieniais nuo 10 ryto Iki 1 po pietą.

GYVENIMAS VIM2UI APTIEKOS

Traukia

dantis

bk

nori.

Darba

Dabar.Iaikas nandokitcs.visi!

jokio

SKAUDKJ1MO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
gvarantuoja.

::

Brangintinas Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI

Mačuli kur begi?

Bėgn į valstijų Wa*hington. nes ten y r* daug
Silpniem* Ir Nerviškiems Vyrams darbo
ir uždarbi*! geri, o p*s Dom. Milių galima

užeiti ir gantl visokį**geras rodąs: betogali gauti
Al turiu savo nuosavybėje receptų brangintinam laitų
alų ir kitokių geriausių gėrimų ir ruskinių.
▼tiltui, prirašomam garsaus daktaro, kurio ai tei Jo karčia tra yra vos du bloku nuo Union stotie*.
ravausi atlankydama* senųjų ia’Į. Al žinau U
pagyrimo kad vaistas padirbtas pagal litų receptų
5eett|e, Wa*h.
ytaiiųdien geriausiu silpniems, nerviškiem* ir 153 WeehingžM 5t.,
besveikačiam* vyram*. Al žinau dėlto, kad jis
man sugrųžino sveikatų po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu, nerviškumu ir abelna nesveikata ir tL Al
pirma to išmėginau specialistus ir įvairius vaistus
73 Dea.'born Street.
bei gydymu* be matomo pagerėjimo. TeipgiilBankierlai.
nau, kad daugeli* kitų, sirgusių ta arba kita liga
Mgs skolijame Pinigus ant tartenybių ir H
nuo persidlrbimo, jaunystės paklydimų, prasižengtaų ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgį. tu rengiesi turtenybų pirkti, mys *u džiaugsmo
sunykimo vyrybės, blogo* atminties, sunaikinto I prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pf
guvumo, štoko* ambicijos, šmurknybė*. nedrųsu- nlgų Greitas veikimas. Lengvo* illygos. Agnemo, skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo Ir • tel apmokami dosnia L
tL. kurie rašė man telpgi išsigydė, kaip irai pat*.
Žinodamas., kaip sunku išsigydyti iltoje šalyje,
..JONAI, KO VERKIT"
ai užsimaniau pagelbėti kitiem* ir kožnam reikaNeklausk mane* to, mano gallanjančiam tokio vai*to paraluciam pa* mane, a*
pasiųsiu nuorašų lito recepto ir reikalingus pata
Einu pa* J. K ovarške paskanrimus užpečėtvtame laiške dykai Receptų gali
K
Ą
d/* »>»«»• vargu* „Kovarska*
Sutaisyti gerojeaptiekoje už mažu* pinigu*. Klau
V
<*>r gan* toli ano čia. einam Jof
I 111* karčiame. •’ No, ai i
syk mano rodo* ir pamėgink, o pamatyti, kad tai
< 1
kita* karčiam** nenoru eiti, ne*
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirta* ir
k
1 gerai žinau, kad tokiu gėrymų
\
kaip pa* Kovarska niekur nelaimingas. Al už savo patarnavimų reikalauju
. 'c~V, "3“^ ra<’- ..Koks Kovarsko salluno
SOc tau pasveikus. Niekuomet *1 nereikalauju adresas;
Nagi, ital jo korčiukė:
daugiau už litų mažų sumų ir tereikalauju jo* kol
tu vtailkai nepasitaisysi, idant paskui geriau ga
1181 So. Meetern Avė., Chicago, III.
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Al ne
Siunčiu nieko apmokestin ir neturiu jokio sumislo Kampas 2S-to* gatves. Telephona* Canal 2330
išgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu nerei
kalauji, o jei tn rasi mane neteisingu, jai tiesiog;
gali mane apskelbti per litų laikraitĮ.
Rašyk iiųdien, kadangi litą žinia gal neatsikar
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visu*
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c
kai nepasveiksk Adresas:

“Standard Saloon”

Oeriau.l* vieta dėl pirkiso *a*saAtai* b*l»a»Z Araoayk*:
Sknpk* koaeertiaiu, Kliaratata, Trlab* ir d*u*)b* visokia
■aaikailtka lastrvmeatu. Geru DsžsĮariliu aaksialala, viaoki*
Širdų, Lenciūgėlio. a«ru Britvo. Albanu dėl fotagrali)*, Bavolveria, Btr>lbu. Etoktrikiaio Liatn pakš*. Robiolu Litą fu. Adre
sam Pvėėėta, Plakiau aukslalu (foaMaia pea]. Gramatikų, tod)nu. Istoriška ir Maldų ksjtu. visokiu gražiu Popteru dėl ralymo groMla si* visokiais apskaitpaats ir dainoais taaina* už
Be. t tutinai ai *1.*X Oteli <lruka<*am* asaiinukė gana gra
šiai tr greitai dmkuoja, lltaro* Ir visa maėinukė padaryt* II rrrisuslo plieno. Prekė Uk 86.M.
Užlaikau kitokia išdarbiu mašiaukia keliu galu a k u ir daugybe nau
dingu visokiu daiktu. Kasnor apturėt katoiog* tegul prisiunčia užBn.
taark f ir teisinga adrisa, e apturės M puslapiu dideli šio m»-to NAUJA
KATVLCGA DYKAI) Kuriame yra šimtai* visokiu daiktu, su viršda
įimtai aiškiu paveikslu ir Iškarto matysit )<« mano tavora* pi raso*
kliaso*. preke* pigiatne* kaip kitur. Štornykam, Agentam ir Perlonam
parduoda visokiu* t*voros labai pigiai, duodu dideli rabatu adrosuokll:

Kozminsky & Yondorf, JT. WILKEWICH

Jos. J. Kovarskas

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatrt
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
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes,
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis,
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir
*

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

THE STOCK YARDS SAVINGS BANK
Naujas Banko Namas, 4170 80. Halsted Street
Union Stock Yards, Chicago

Nusilpninanti Sapnai, Patrofyfas Vyriszkumas, Sekiiszkas Silpnumas

Veda Abelną Bankinį Biznį
--------------- VIRŠININKAI--------------Fitz|«rald, kasteriu*
S. R. FTyun, prezidentas
J. A. Spoor, vice'prezsdenta*
T. J. FtUferald,
--------------- DIREKTORIAI---------------ihby
J A Spoor
P. A. Valentine
Lotu* F. Swift
N e įso n Morris
Jame* H. Ashby
Ssmuel Cozien*
Artbnr G. Leonard
Fredenck S. Wm*ton
S. R. Flynn

■

Chicago, III.
Tarpe 33-ealo* gatve* Ir 33-o*lo Mae*.
Telefonas Yards 6012

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18tįSt

CHICAGO, ILL

Telefonas Čanal 1478.
Telefonnoti galima 11 kiekvieno* aptlekos.
Gydo pasekmingai visokias ilga* b* skirtumo.

■

IK I■ I■ I■

PASARGA. Bank*atdara nuo 9 Iki 4. Sorodomt nuo 9 Hd 6. Subalomt
natoms nuo 9 iki 9.
H
- Išdavimas bankd*klų. Tauplnlmaa pinigų. Apsaugo*
(o* *kryn*IB*.«,

g

j

I

Iį

I g Į gĮ

Dr. A.L. Graiczunas
3202 So. Holtted St, Chloro, UI.
Gydo visokias ligas be skirtumo: Vy
Priėmi
mo valandos kasdien ir nedėliom is. Nuo

Gu<xlot"*>e*ss Kunigam* iudir
be:-Kasas,aš motas, Dalmati
kų*, Alba* Btules ir *i*u> baž
nytiniu* paradas. Vtaoki darbą *t-

į

Karuaas, Araerlkoaiezka*
Weliawas, Szarpa*. Juos
tas, K u kardas, Ženklelius,1
Norodamo* vuodotino* Dr-te*,
Kepures ir dėl Marszalku!
parėdus.
<____________ arba guodotiaš Kunigai, kad Jura

riškas Moteriškas Ir Vaikų.

darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom su*zelpti **wo tautetę, pavreakite ji tikrai
lietuvvaitiai,

vai. 8 ryto Iki 9 vai. vakaro.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

I

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
3256 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Gydo visokias ligos moterų, vaiku ir
vyru. Telpgi turi didelę praktiką Ir
gydo pesekmingai visokias limpančias
užsisenejusias Ir paslaptingas vyru Il

gas.

Daro operacijas pasekmingai.

Marė Į-auk(end
' Atsakanti Akušerka

3246 S. Hdrtež St

Chlcųo, UI.

Taleohona* ifgęSfuilųp^lbųmote.
Yerds 7886
Duodavjokiųtodų
rims jų ligose. Pasekmingai atMka darbų prie
gimd mo ir dažiuri atsakančiai po giodvluo OflM* ir gy renimas OisaeosKto SMM, tMIli

)

115 W. DiVision St.,

ATTORNEY & COUNSELOR at UW
Chamber oi Commerco Bldg., Room 709
S. E. Centsr La Sali* and Wa*hin«t*n Strart*

CHICAGO, ILL.
TKLEPHONE M AI N 3642

'

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias prova*, civilišku ir kriminalilkal, visuose teismuose (auduooe).
Gyv. >112 S. Halsted lt, arti 21 mos gatvės

Chicago, III.

Mokina: atenografijo*, apaudinamoe ma
šinėlė* spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo,
istorijos, geografijos ir U.
Speniai ii k 01 instrukcijos angliško* kalbos
tiem*, kurie pradeda mokyti* tą kalbą
ir kurie nori Joje išsilavinu.
Męs išlaviname vyru* ir moteris įgyti
gera* vietą*. Kli&sps atdaro* dienomis
ir vakarai*.
•
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informaoijų. Kataliogas dykai.

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 nesunaikini
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptin
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbo,
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavimu,

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.

III
III
III
Dr. J. KULIS
CENTRAL BUSINESS COLLEGE ■III
ili
■ H
F. P. Bradchulis
Telefonas Yerde 7388

nesuaugia 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, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezio iszreiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkiimo, turi užskurdosias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir
teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE
Guodotinonu tautiszkotns ir b*ž*
nytinetns Draugystėm* iszdirba:-

Nugi pas Petrą

Petras Szlakls,

■

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

Raulai kur tu begi?

3321 Auburn Ava.,

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

112 GRANO ST.t BROOKLfN, N. K

C. Bentsofl, P. H. Bos 655, Chicago, III.

Szlaki, nes labai iš
troškęs, o pas jį ga
lima alsivėdytl, nes
jis turi puikų, šaltą
bavarska alų, gar
džiu ruskj očišceną
arielką, cigarus net
iš Havanos, o išsigi
ms gauni žmogus
puikų užkandį kiekviena dieną, tai jau
negaliu ilgiau su tam i s ta kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi
puikiu salę vestuvėms, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėję susi
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose
reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų
miestų gali gauti geriausia nakvynę.

Box 196, Tercio, Colo.

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

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatūros ant "NortbSide” Chicagoj
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi
škų knygų, rakančių, škaplierių, abrozėlių, viso
kių laikraščių. A mankos ir Europos ir popterų
groinatoms. Teipgl užlaikau visokio t avoro: juo
dyto, paišelių, plunkfBųjdrukuoJamųmašinukių,
bfitvų. stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Neužmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti

Jobu Trebecku

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,
mistini, kenkia ir vargina, liga bei nesveikumai,
viską aprašant atidžiai ir teisingai.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

A. J. Zimontas (lietuvys)

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

Mes gydom ir isžgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky,
nenaturalisxkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas VYRU
LIGAS. V isos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jaunu ir pusamžiniu yyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykūmai, , pe
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, pastrodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
||° ^ali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 10
P°
ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienose

I Ii

I 11 nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai Adresas:

MADISON flEDICAL INSTITUTE j
161 West Hadison 5t.

Chicago, Uį

