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kių alsintojai geidžia. Viskas turi ninko Clemenceau, griebtiesi aštre policistu ir du kareiviu, pasislė
Kaune, Rugpjiučio 26 d., vaka
Iš LUKŠIU,
IŠ ANTALIEPTOS,
turėti rubežius, kurių peržengti snių priemonių prieš agitatorius. pė. Vieną užmušėją vėliau už ke
re, nežinomi
žmonės nušovė
Naumiesčio pav. •
Ežerėnų pav.
negalima. Per daug tempti stygą Herve reikalauja panaikinimo ka- lių dienų suėmė.
•
miestsargį ir Karnos pulko kar
Šįmet Zyplių valsčiuj buvo
Ateinančiuose rinkimuose tre„EVOLIUCIJA maskolijoj. gana pavojinga, o Stolypin išval riumenių, kalbina kareivius, užgi
eivį ir sužeidė miestsargį, tris dveji rinkimai: teisdario ir vai- <čiojon dumon valstiečiai nenori
I^mai trečiojon dumon bent omu ir antrosios durnos, savo jai mus karei, mesti ginklus. Tas išVilniaus gubernatorius, rinki moteris ir darbininką. Miestsar- to. Prie musų valsčiaus teismo kunigų rinkti, sakydami, kad ku
gS* turėjo pasibaigti Maskoli- pastatytais reikalavimais ir teip tikro ne vieną randą sulaikytų nuo
mus į trečiąją Durną nuo Vil gis numirė. Kitoje miesto daly priguli
trįs valsčiai: Zyplių, nigai, laike pirmųjų ir antrųjų,
' M risgi dar žinių "nėra to- jau gana tą stygą įtempė. Ji gali karių, jeigu kareiviai visur teip niaus gubernijos liepė daryti šio
je septyni piktadariai užmušė vy Plokščių ir Gelgaudiškio. Se ėjo su ponais, o ne su žmonėmis.
iš kurių galima būt manyti. trukti ir vaikymas žmonių išrinktų elgtųsi; vienam vienok kraštui tą se dienose: i) rugsėjo n d. rin
resnįjį miestsargį. Suimta du nuoju tiesdariu buvo dvarinin 1 at žmonės ir nenori tokios ku
bus ta trečioji durna. Ži- atstovų gali ne užmigdyti žmonis, padaryti gana pavojinga, nes kai kimai įgaliotinių nuo rusų - val
piktadariu.
kas Komaras, žmogus geras ir nigų malonės, nors “šaltinis” ir
^jo vien iš rainės SiIkH- bet juos prieš randą sukelti. Tą, mynas, turėdamas dar nesudemora- stiečių tam tikrose valsčių suei
teisingas, bet gero žmonėms ne gražiai ragina.
Dobilas.
Nors
rinkimai
visai
arti,
bet
. įj Kįiivostoko. Čia daugu- be abejonės, žino Stolypin, todėl lizuotą kariumenę, galėtų (irusiai
gose; a) rugsėjo U d. rinkimai tarp lietuvių pirmeivių nematyt buvo iš jojo, nes nepildė savo
įy rinkėjų išrinko socijalistų. tai- bent pats nedrys vaikymais er užpulti.
įgaliotinių nuo rūsy smulkiųjų jokio gyvasties ženklo. Lietu tarnystės pareigų, viską palikda
•
abejonės, kad iš čia du- zinti žmonių. Neliks todėl, nega
žemvaldžių (bajorijos); 3) rug vių demokratų rinkimų komite mas ant sekretoriaus Krasaucko
IŠ LANKELIŠKIŲ,
galutinai pateks socijalistai. lint su nauja durna susitaikyti, nie
CHINAI.
sėjo 12 d. rinkimai įgaliotinių tas, kuris buvo išleidęs pabaigoj rankų.
Nestebėtina,
jog
KraVilk. pav.
Xe reikia vienok užmiršti, kad ko daugiau, kaip pačiam nuo miChinai žengia greitai progreso nuo kitataučių smtilukiųjų žem
sauckui
pasinorėjo
ir
ištikrųjų
Rugpiučio
4 d. buvo parapijos
pereitų
metų
tam
tikrą
atsišau

sierijoj naujos tiesos sumažino nisterių pirmininko vietos pasi- keliu. Dabartinė ciecorienč mani- valdžių; j) rugsėju 12 d. rinki
kimą, yra pakrikęs. Krikščionys likti teisdariu. Artinosi rinki sueiga, laike kurios ūkininkas
Jtst0Vų skaitlių: čia gi ir sanly- traukti, kaip pinu jį buvę mini- .feste apreiškė, jog ji suteiks kra mai įgaliotinių nud darbininkų.
demokratai (kunigai) yra išsi mai. Subruzdo Krasauckas, su Arminas viešai reikalavo nutari
^.lįtokios. todėl sprendimui apie sterių pirmininkai Vitte ir Gore- štui konstituciją. Tūkstančius ga
skyrę
iš kaimiečių tarpo ir susi bruzdo ir visi kiti gerų algų my mo, kad prie pataisymų parapiji
Vilniaus
tikrųjų
rusų
tarpe
Lliiną judėjimą trečiosios durnos mikin turėjo pasitraukti.
bių chiniečių siunčia į Japoniją mo
tvėrę
savo rinkimų komitetą, j lėtojai. Susirado jie sau agentus, nių triobų prisidėtų visi: ir dva
nuolat nesusipratimai. Neseniai
į^ina remtiesi ant atsitikimų
Geriau jam buvo visai trečiosios kytiesi augštesnių mokslų.
kurį
įeina
tik vieni kunigai. Tas žmonių vadinamus “mekleriais”. rų ir kaimų darbininkai, liuosi^•asių Siberijoj. Sulyg naujų durnos nešaukti ir valdyti kraštą
Bet kaip visur, teip ir Chanuose iš jų komiteto išstojo du veikle
komitetas
skubiai ruošiasi orga Petraitis, buvusis Plokščių vir ninkai, grintelninkai ir t. t., nes,
rinkinio tiesų, bajorams, dvarpo- senovišku budu, kaip valdo protar netrūksta senoviškosios rėdos gar sniu nariu: Jalcevskis ir Lvovičnizuoti rinkimus Kauno guber šaitis, susirado sau “meklerį” girdi, bažnyčia visi lygiai nau
pripažintos visokios privile piuose, kol nauja durna nesusiren bintojų, kurie priešinasi įvedimui Kostrica.
nijoj
ir bando tverti komitetus Lukšių ūkininką Bakuną. Tas dojasi.
Kada viens valstietis
nįos, kad jie galėtų atsverti kai ka. Bet jeigu Stolypin, ar kitas galinčių kraštą pakelti reformų.
po karčiamas. ant! ulyčių ir rin tam prieštaravo, sakydamas, kad
pavietuose.
Dvarininkai
ir
žy

Rugpiuučio
16
d.
buvo
žydų
išvaikęs
vieną
durną,
šaukia
kitą,
Prie tokių priguli teip vadinami
r.i-'i's partijas. Siberijoj gi bajosusirinkimas. dai jau yra susiorganizavę anks kos, visur gyrė Petraitį. Bet dvarų darbininkai neturi kuo mo
įiKs nėra, todėl bent ji negalėjo tai aišku, kad .durna randui reika “Boxeriai”, kurie jau sykį užtrau priešrenkamasis
Buvo
kalbama,
kad
per rinkimus čiau. Apie Lietuvos soči jai - de žmonės kratėsi nuo jo. O p. kėti, tai tuomet Arminas jam
kenkti kairiomsioms partijoms. linga. kad be jos caras negali ap kė ant Chinų didžiųjų Europos
Krasauckas Zyplių valsčiaus raš atrėžė — “tegul, girdi, streikuo
reikią
tartis
ne
su
lenkais
- dva mokratus nieko negirdėti.
Apart to dar, Siberija yra toli nuo sieiti ; gal , būt teipgi, kad jis bi viešpatyslių, Amerikos ir Japoni
tininką p. Jakstį.
Tas nėjo į ja . 1 uotarpu tas pats Arminas,
su
valstiečiais.
Jorininkais.
bet
MaskoSjos centro, ten galybė josi pasekmių valdymo be žmonių jos įsikišimą ir paskui toms viešpa
Kokius kas turi sumanymus,
karčiamas, bet kas tik ateidavo porą valandų prieš tai, susirinku
etntrališkosios valdžios ne teip di- atstovybės.
tystėms reikėjo didelius pinigus kio galutinio uuspręndimo nepa- kokiais ketina eiti keliais per rin
į
raštinę, to prašė rinkt į **su- siems pas zakristijoną žmonėms
Rinkimų laike, padarymui sau mokėti. Ir dabar pietiniuose Chi- daryta.
dde, siberiokai daugiau visada tukimus, jau galima ir dabar nu džias” Krasaucką. Nenorėjo žmo
aiškino, kad tie, kurie kelia strei
rėjo savistovystės ir tą savistovy- rekliamos, pasigarsinimui, “Lyga nyose atsirado gana dideli ginkluo
manyti.
nės
ir
šito.
Kiti
siūlė
Semiotą.
kus — socijalistai — ar tai dva
cenzūra *konRugpiučio 24
t? gynė, kaip galėjo; ten ir caras tikrųjų maskolių”' parengė vėl du tų boxerių pulkai. Netoli Cana
Tas,
rodos,
butų
geriausias,
bent
Kunigai,
kaip
galima
buvo
ti

ruose, ar kaimuose, ar fabrikuoir jo tarnai niekada nebuvo teip kartu Odesoj žydų skerdynes. fu pereitą sanvaitę buvo jau gana fiskavo “Žarijos” \'o. 8. Kitą
Pirmutinės skerdynės buvo pareng didelis mušis rando kareivių su dieną konfiskavo “Vilniaus Žk kėtis, yra linkę tartis su dvari namie visados sėdi. Taip viskas še, ar kur kitur, tai visų nelaininkais. Jie, matyt, norėtų, kad ir buvo ant abejo.
mių, ba<lo, ir tt. kaltininkai.
joj.-Kad siberiokai netoki garbiu tos laidojant kūną kerstinčių už boxeriais, kuriame net 100 boxe- nių’ No. 127 už tą paų pranešiir
iš
kunigų
vienas
patektų
du

Atėjo
rikinių
dieną
(balandžio
1 eip-pat nepeikė ir lokautų.
mą.
tejui carizrio. tą rodo geriausiai mušto pagelbininko policijos per- rių tapo užmuštų.
mon. Padėty gi išrinkti kunigą pabaigoj). Iš pat ryto pasklido
O tas pats Arminas 1905 — 6
dėtinio,
Deltinskio.
Caro
pripažin

ir buvę ten žmonių sukilimai lai
atstovu
dumon
gali
tik
dvari

garsas,
jog
p.
Krasauckas
ir
pats
metais
buvo visiems žinomas
I
mokytojų
institutą
šiais
mok

ke karės su Japonija ir tuojaus ti ir valdžių apginkluoti juoda
ISPANIŠKOJI AMERIKA.
ninkai, nes dalis ūkininkų, ir ku I Lukšius atvažiavo, jog sėdi kaipo “revoliucijonierius”, sakė
Amerika ir Mexico stengiasi su slo metais priimta jo mokytojų,
karei pasibaigus, taigi laike, kada šimčiai per visą dieną daužė žy
I miniose tikroj Maskolijoj dar tik dų sankrovas, plėšė jų namus, mu taikyti nesutinkančias vidurinės tarp jų du lietuviu: Ant. Zubrys nigų sykiu su dvarininkais pa ___ raštininko kambaryj. jog prakalbas apie žmogaus meilę ir
renka rinkėjus į gubernijos susi busianti “funda”, duosiąs ne ma tt. Dabar gi, kuomet prisiėjo
I ro jjBBpriešininL > dvasia nebuvo šė ant gatvių patiktus žydus. 7 Amerikos ispaniškas respublikas, iš Pumpėnų mokyklos ir Al. še
važiavimą. Bet dvarininkai, ži žai__ _
Žmonės
pasismagėjo kišenę pakratyti, tai ton jaus kid. spalių muštynės atsinaujino. bet tie besistengimai neišduoda gei štokas iš Grajevo mokyklos.
r apsireiškusi.
noma.
jei
sutiks
rinkti
kunigą,
“
fundos
”
,
susiminkštino
ir išrin t? giesmę pradėjo giedoti.... .A.
Jeigu todėl ĮSiberijoj trcčiijon^ Lygos sanariai pradėjo savo dar džiamų vaisių, teq> tų mažų respu
tai
tik
tokį,
kuris
jiems,
o
ne
ko
Krasaucką,
kuris
davė
už tai
(U "L. U."J
| dumon likosi išrinkti rinkėjai so bą nuo žydų kapinių, stabdė žydų blikų nesiliauja peštynės. Štai da
valstiečiams
prilaukus.
Kunigai
50
rub.
Tuomet
prasidėjo
gir

I cijalistai, tai tas nerodo, kad teip dievmaldystą. Mėtė akmenims ir bar vėl pulkas ginkluotų Hondū ' Daktaro Juozai*) Brundzus
gi nuo dvarininkų ne daug rei tuoklystė ir trenksmas. -.Visi
IŠ GELAŽIŲ,
’ išpultų ir Europinėj Ma>koli <>j ant galo pradėjo šaudyti iš revol ras© revoliucijonierių užpuolė ant sveikata kiek pasitaisė. Kaip ži
kalauja: jie malonėtų tik: kad džiaugėsi, minėjo tą penkdešimPanevėžio
pav.
verių
ir.
pašovė
tūlą
žydų
skaitlių.
prigulisčio San Salvadorui miesto noma. jis sėdi Mlmaus kalėjime
kadangi toj caro vie>patvstč> daPas mus yra keletas šnipų,
dvarininkas
butų
lietuvi*,
ir
totinę,
garbiu©
Krasaucką,
bet
ki

.Paskui
jie
traukė
gatvėms
ir
dau

Acajutla ir miestą paėmė, paskui ir laukia karo teisilo. Bruifclza
I lyj visai kitokios sanlygos. Ir
Icf jTc apsimtų mielai rcmti-'lr ti kaliojo, jog reikėsią kada-nors kurie
pykstasi
su
uki1 p^pDtfniškiejic prietikiai Siberijoj žė dar išlikusias žydų sankrovas. jie nutraukė į šiaurinius San Sal jau yra padavęs prašymą, kad jo
paduoti
už
jį
savo
balsus,
kad
ninku
ne
vienam
už
“
fundą
”
at

J.
Puzinu
už
tai,
kad
šis
lliogesni, o jie svarbiausiai atsilie Rods ant gatvių pasirodė kazokai, vadoro kraštus. *
bylą veikiaus paskirtų. Laukia
dvarininkas
butų
pirmeivis,
tai
išsirašinėja
“
Žarija
”
.
siteisti.
Ir
nebuvo
nė
vieno
gar

Pietinėj Amerikoj, respublikoj ma. kad byla bus paskirta Rug-1
pia ant žmonių, vargas yra geriau bet jie ne stabdė juodašimčių dar
kunigams nerupi.
bingo Lukšiečio, katras butų pa
Berželio 25 d. užėjo pas Puzisin jų mokytojų; ant galo ir tik bo, nieko ne areštavo. Matyt žy Ecuador, užgimė revoliucija.kurios sėjo 17 dieną. Brutidza kaltina
niekinęs.
pasišlykštėjęs
tokia
ne

ną
j° giminietis, jaunas bernai
Dvarininkai linkę yra tartis
ra maskolių Siberijoj menkai, čia dų mušimas surengtas buvo su randas neįstengia suvaldyti.
mas uz kurstymą žmonių (turė
tis.
1 uomet ša r kanas, jį pa
tikusia
funda.
Revoliucijonieriai
Argentinoj, jo kalbą) nemokėti mokesčių, ne su valstiečiais: viena — tai skait
jie susimaišę su kitokios kilme- vietinių valdžių žinia ir joms pri
Krasaucko
“
funda"
nepasiliko
matęs
ir manydamas, kad tai bus
| (
bent tūlose jos provincijose, ima stoti kareivijon ir tt. ir už pri lingiausia gyventojųų dalis, o an
žmonėm-, o kitos tautos, valdžio- tariant.
ipandžiamos ir skriaudžiamos, nie 6 dieną spalių,' atgabenti iš viršų ant rando pajiegų. revoliuci gulėjimą prie liet, socijal-demokr. tra — priešgynumas ir pasišiauši- be pamėgdžiojimo. Kuomet arti koks socijalistas, tuojaus nusiun
tai Suvalkų organizacijos, kuri neva mas valstiečių labai yra nemalo nosi vaito rinkimai, tai raštiniu tė savo žmoną pas uriadninką,
kada ir niekur nebuvo persėki<»to- Tiumenio į Tobolską prasižesgė- jonieriai paima vis daugiau
kas Jakstys pradėjo taipgi ge kad ji jam apie tai .praneštų
liai.
užpuolė
ant
juos
varančių
sar

jų garbinto jom-, paprastai visur
gana svarbių miestų.
ginkluotu sukilimu manius įvesti nus, dagi pavojingas dvarinin
•stengiasi jos kenkti, o ne padėti gų, šešis sargus, sužeidė, nuo jų
naują valdymo tvarką Suvalkų kams. Nors paskutinės rinkimų rai pamylėti. Bet jau šičia kas Greitu laiku atsibeldė ir uriadninkas su dar vienu savo drau
atėmė
ginklus.
Kiti
sargai
pra

savo persekiotojams.
gubernijoj. Atiduotas karo o ne įstatymų permainos suteikė dide kita buvo. Valstiečiai tarėsi
gu.
A. Jacevičių, bet tas bernaiti?
rinkti,
nors
ir
be
meilės,
tai
Liutdėjo
šaudyti
į
prasižengėlius,
22
civiliškam teismui, nes tuomet, lę paspirtį dvarininkams, tačiaus,
į \ienok jau ir iš kitų kraštų atė
kada jis veikiąs, buk jau buvęs> jie dar nesijaučia vieninteliais vaitį, tai Miščiką. Pavalkį. Liū jau buvo iškeliavęs. Tuomet pa
jusių žinių galima manyti, kad ir užmušė, bet lt jų pabėgo į girią
darė Puzino namuose kratą —
trečiojoji durna nebus tokia, ko su atimtais nuo sargų ginklais.
įvestas karu padėjimas Suvalkų gubernijos gyventojų vadovais. džiu.... Atėjo rinkimai gegužės
išlandžiojo visas kertes ir pasuo
mėnesyje,
ir
per
sueigą
iššauki

kios geidė Stolypin ir caras. Įga
gub. Brundzai grūmoja keletas Jiems reikėtų, kad įstatymai pil
les, pastoges kardais išbadė, bet
mu
kandidatais
j
vaitus
buvo
pa

nai užtikrintų jiems laimėjimą.
PRANQUZIJA,
liotinių išrinkta daugiausiai vidumetų katorgos.
nieko neradę, išsivilko, kaip šunį
statyti
Liut
vaitis,
Miščikas
ir
Prancūzams pasiduoda vis dau
Tai galėtų įvykti tiktai tuomet,
Iš VILNIAUS.
r rinių, yra ir kairiejie. o reakcijolupę.
Kreivažandis.
Vidaus dalykų ministerija at<aieriu, monarchistų. sąnarių “L\ giau prieš juos sukilusių maurų
Vilniaus Teismo Rūmas, rug jei dvarininkams leista butų iš Liudžius.... Tąsyk duoda ka
muoliukus mest, bet ne ant jųjų,
Ęgos tikrųjų maskolių” labai ma- giminių; priima jenerolo Drude siuntė Vilniaus gubernatoriui
sėjo mėnesyje? «ada nagrinėti ne sirinkti gubernijos susivažiavitik
ant Jakščio. ,Kilo triukšmas.
pastatytus
reikalavimus.
1
man
daugiau
kaip
pusę
rinkėjų
aiškinimą, kad Kauno ir \ ilniaus mažai politiškųjų bylų. Posė
I žai. todėl ir dumon atstovų reak
IŠ KRETINGOS,
Pereitą sanvaitę mieste Mazagan valsčių įgaliotinių rinkimai bus džiai yra paskirti Vilniuje rug (t. y. 38), arba jei leista butų Ūkininkas K. Sutkus stačiai vir
mjonieru: pateks labai mažai, gal
Rugpiučio
2 d. musų apielin
šininkui
pasakė
:
“
Męs
nešaukėme
padalinti
miestelėnus
ne
tik
pa

«dar mažiau, negu jų buvo paskuti- be mažo neužgimė skerdynės ir teisoti, jeigu juose dalyvaus ne sėjo 3, 10, 19, 20, 21. 22. 25
ant
Jakščio,
o
duodate
“
galas"
kę
atlankė
baisiai
smarki
: Uėj durnoj, kur visokį Puriškevi- plėšimai ir tai dėl neatsargumo mažiau dviejų trečdalių valstie ir 27 dienose. , Pinuose dviejose gal turtą, bet ir pagal tikėjimą
perkūnija,
kuri
žmonėms
mest.
Viršininkas,
perpykęs,
su

(žydai
ir
krikščionys);
tuomet
ir
įčiai ir Kruševanai tokį triukšmą prancūziško kariško laivo Conde čių. išskyrus rusus - rinkėjus.
dienose rugsėjo 3 ir 10 dien. po
riko: “Kas sueigos pirmsėdis"? daug nuostolio padarė. Žadeikių
Taigi, i, reikia manyti, kad kapitoho. Jis mat, neper sergėjęs
sėdžiuose luomų atstovai nedaly miestuose galėtų pereiti viens Ir
stražninkui liepė Sutkų suim palivarko pievose trenkė į sto- •
Vilniaus
gubernijos
rusų
tar

kits lenkas - atžagareivis, kuris
■*c»ojoj dumoj jx?rsvers viduriniu miesto valdžių, netoli krašto ant
vauja.
ti.
Buvo tuomet mesta ant Liu- vinčius po beržu tėvą ir sūnų.
r’^riijų atstovai, taigi kadetai. Bet jūrių parengė mėginimus šaudymo pe dideli nesutikimai. Jie visi
vėliąu eitų iš vien su dvarinin
džiaus,
ir jis liko išrinktas. Rei Sūnų tuojaus ant vietos nutren
ta-partija ne buvo oficijališkai pn- iš kanuolių. Išgirdę šuvius, gy persiskyrė į tris dalis (partijas):
Vilniaus Mokslo apskričio glo kais, Sako, buk lenkai teiravęjuodašimčiai
^seniai
jau
darbuoja

kia
da
vaitui išrinkt kandidatą. kė. tėvą gi įmetė į medžio ša
W«nta Stolypino. gubernatoriai ir ventojai persigando; jie manė, kad
bėjas įsakė pradedamųjų direkto si, ar negalėtų tokią tvarką įve
rando tarnai neleido lai- prancūzai bomborduoja miestą. si tarp valstiečių, turi tam tiks riams. kad, kol nebus valdžios sti gubernatorius ir tokiu budu Žmonės šaukia Miščiką. O kas- kas, sudraskė sermėgą ir rankas
į mį jiems agituoti, kaip tai leido Stovinti už miesto vartą maurai lui pinigus ir leidžia savo juo paskirta mokyklų statymui pini užtikrinti lenkams laimėjimą, už žin kas viršininkui pašnabždėjo sužeidė. Apie to valandą vaka
.^>ygai tikrųjų maskolių”.
jau norėjo iš sumišimo pasinaudoti, įsi dašimtišką laikraštį
“Morskaja gai. nedarytų jokios sutarties su tai jie žadėję parinkti atstovais į ausį, kad Miščikas buvo Ame re Kretingoje sudegino ūkinin
galima manyti, kad tikrais veržti į miestą, skersti žydus ir Volna” (Marių banga). “Spa- statytojais ir nevežtų valdžios 1 žydą, 2 valstiečiu ir 2 dvari rikoj. Tas tuojaus ir rėkia: ko Šabaliaucko daržinę su dobi
ĮPM°va‘s dumoj bus demokratai, europiečius. Iš tikro daug žydų liečiai” beveik visoje Rusijoje paskirtųjų tam tikslui medžių.
ninku — visus, žinoma, atžaga “nelzia, ne utveržu ! 1 ąsyk da lais. kur kitiir vėl nutrenkė arklį,
yra
susivienyję
su
juodašimčiais,
lis valstiečių pradėjo rėkti: Pa- tai vėl rugių kupečius. Tą naktį
likosi
išplėštų.
Maurus
sankrovų
reivius.
balsų ramias nė jokio savo
Kretingos apielinkėje buvo maty
pBnianynio neįstengs pervaryti, o vienok iš lauko pasisekė sustabdyti bet'Vilniuje visgi eina vieni sa
Žydai ketiną nuo miestų pra valkis! Pavalkis! Metė “galkas
IS KAUNO.
ti
daug gaisrų.
Zuikis;
vais
keliais.
Jų
spėkos,
matyt,
Pavalkiui,
bet
nedametė,
kiek
rei

miesto
vartus.
Tik
gaJ*»yM>oma, dykai uz randą savo uždarius
Rugpiučio 19 dieną, 4 valandą vesti gubernijos susivažiaviman kiant. Mat, vieni nemetė, tikėt
(Iš
“
L.
U.
”
)
visai
silpnos.
Pirmeiviai
irgi
apie
kilusį
sumišimą
dėl
balsų ne duos.
vęs žinią
po piet, Kaune buvo baisi audra visus žydus; tuomet jiems bu
•iĮsybė, demokratų reikalavi- kanuolių šūvių, prancūziškas kon- darbuojasi ir tikisi pravesti į at su lietum. Vanduo kai-kuriose siąs užtikrintas atstovas iš žydų. damiesi, jog paskui gaus ant MiIŠ ŽEMAITIJOS.
kas mažesni negu kai- sulius miesto valdžias ir gyvento stovus savuosius žmones, ypač, gatvėse pakilo bent ant aršino, Žinoma, nuo jų prigulėtų ir pa ščiko mest, o kiti bijodami, kad
Nuo
antrosios
V. Durnos išvai
kad
tarp
tikrų
juodašimčių
ir
daugiau, kaip Liudžiui, nesume.$TOjų partijų. lx-t visgi reikalauja jus nuramino.^
visus mieste esančius tiltelius rinkimas vieno-kito inteligento stų. Viršininkas klausia. “Ar kymo jau praslinko du mėnesiu,
"spaliėčių
”
nesutikimai.
Pirmei

^M|PBU laisvių, negu randas jų
Atkakusiam į miestą Rabat, Movanduo nunešė; užlieta rųsįs. lietuvio, (kaip tai atsitiko per bus gerai Pavalkis?” Žmonės bet musų apylinkės žemaičiai —viai,
jeigu
jiems
pasisektų
pa

rokko
sultonui
Abd-el-Azisui,
pran

.^°ri duoti. Demokratai
juk
pripereitus rikimus), bet tai paei
Demokratai
skuo<liškiai. ylakiškiai, sediškiai
tekti
Dumon,
žada
palaikyti Viljampolyje. Furniano gatv.,
cūziškas
pasiuntinys
Rignault
per

tų nuo ankstybo sutarimo tarp riktelėjo, Miščiks, Miščiks”.
ir priverstinam atėmimui žegriaustinis
trenkė
į
Levinsono
ir
kiti — niekaip negali jos už- .
nuėgyventojų
(lietuvių,
žydų ir valstiečių rinkimų komi šininkas mostelėjo ranka ir
nuo turinčių jos per daug, davė Prancūzijos reikalavimus; vietinių
namų
kaminą.
Namuose
buvo
miršti.
Kol ji gyvavo ir patįs
j°smarkiausiai pasipriešino Sto- panašius reikalavimus, ypač gi rei baltgudžių ir tt.) reikalus. Vil
tetų.
trįs
moters
ir
vyras.
Griaustinis
tamsiausieji
beturčiai žmoneliai
niaus
gub.
rusų
yra
78.623,
bet
nėra
■ iypin. Nėra abejonės, kad tokius kalavimus atlyginimo savo ukėApie rusus mažai girdėti. “K. - Yra vaitas, (viršaitis) o
gerokai
apsvilino
90-ų
metų
se

neduodavo
žydams ramybės,
kituose
valsčiuose
visai
jų
stokandidato. Dažinojo, kad bus
? -Reikalavimus savo programe stato sam nuotrotų, kokias jie turėjo
Litevvski”, No. 179, pasiremda
nutę
K.
Gerber,
R.
Majer
nusto

“
naujienų
”
apie
įvairias lengveantri rinkimai. Bet jie pasitai
j’e ir dabar; nes kitaip kaimiečiai dėl kilusių mieste Casablanca mai kauja, kaip štai Granų valsčiuje.
mas ant “Rieč”, praneša, kad
jo
kalbėti,
R.
Kiraner
ir
J.
Bajer
nybes
bei
žepiės
dalinimą
beklaukė per šienpiutę — ir per mažai
juos ne duotų balsų, o be kai štų, perdavė ir šešios kitos Euro Vilniaus gubernijos rusai, tai
rusai susirinkę Kaune pasikalbė
apkurto.
sinėdami
;
ypač
žmonės
čia
labai
daugiausiai baltgudžiai - valstie
valstiečių susirinko. Na, kas neyBlieeių jie negalėtų būt išrinkti, pos viešpatystės.
ti ir išreiškę troškimą, kad “ru
godus
ant
žemės,
kaipo
vienin

pribuvo, reikia tą nubaust, taip
Socijalistai Išpanijoj ir Prancū čiai.
■persvertų balsai popų ir atžagarei
Kauno gubernatorius jau pas sas atstovas jokiu budu neitų iš girdėjosi vėl nuo tų, kas val telio įrankio apsigynimui nuo ba
zijos kelia protestus prieš įsikiši
vių dvarponių.
vien su valdžios priešais (su opo
Vilniuje susitvėrė bepartijinis kyrė rinkimų laiką, būtent: vals
džią tur. Atėjo treti rinkimai, — do; jos stoka ne vieną jauną
1 Tjūgi jau dabar galima matyti, mą į Morokko maištus ir reikalau
zicijos
partijomis)
”
ir
kad
jis
tiečių
įgaliotinių
rinkimai
paskir

lietuvių pirmeivių rinkikų ko
ir sumetė užtektinai ant Paval- darbininką jau privertė Ameri
ir trečioji durna ne bus tokia, ja, kad prancūziška ir ispaniška
ta — Rugsėjo 10 <i/; smulkiųjų "gintų interesus rusų nuo užsi
kio. Ir žmonės kėlė augštyn ke kon, ar kur, kitur išsidanginti.
Įlcaip tikėjo Stolypin. Klausymas, kariumenė butų atšaukta iš Mo- mitetas.
Koks
žemvaldžių
susivažiavimas — puolimų svetimtaučių”.
pures. Lauksim, katrą užtvirtįs. Nekalbu čia apie bent kiek ap- Įtodėl, ką jis, jai susirinkus., rokko.
Rugsėjo n d.; pirmasis miestie bus atstovas nuo rusų Kauno
Rugsėjo
22
d.
pristovas,
eida

Apie Krasaucko piršimąsi h šviestesniuosius, nes jie nieko
Prancūzijoj, po vadovyste buvu■ darys: ar pasiduos daugumai atčių rinkikų susivažiavimas rinkė gub., sunku tuom tarpu žinoti, “fundas” eina dabar tardymas. nesitikėjo iš Durnos prie dabar
mas
siaura
gatve,
pamatęs
ke

■ stovų naujoj dumoj, sutiks duotii šio Lyceum mokytojo Herve susi
bet augščiau nurodytoji žinia,
teisybė,
lis žmones, kurie jam pasirodė jams išrinkti — Rugsėjo 20 d.;
Oi butų gerai, kad
1
,‘
'betar tinių sąlygų ko gero sulaukti,
■ žmonėms daugiau laisvių, ar iš- tvėrė teip vadinama antimilitan(jei tik ji teisinga) liudija, kad
antrasis
gi
toks
pa*
susivažiavi

ti
šemiota,
sako, tamsesniejie, kaip žydai Mesijo,
įtariamais,
paliepė
policistui
Lindant, iškiltų!,
”9
, --kuri varo smarką agi70
. ’ •
■ vaikys ir trečiąją durną, tikėdamas škoji* lyga
tarpe rusų Kauno gub. yra pa
mas
—
Rugsėjo
24
įL;
valstiečių
Bet,
kuomet
jau pasitaisė: viską pats ir pats laukė lengvybių, svajodami apie
■ tuom dar labiau paalsinti žmonis. taciją terp kareivių ir savo agita- dai juos suimti,
sekėjų “tikrųjų rusų”, arba juo
įgaliotinių
susivažiavimai
—
rug

linksmesni gyvenimą, kada bua
Užkurys.
cijoms naikina discipliną kareivių. Linda norėjo juos suimti, tai jie
Keleivis.
atlieka.
■ paprastoms komedijoms juos vėl į
dašimčių.
uuo produktų panaikinti ančdė*
sėjo
21
d.,
žemvaldžių
susivažia

Prancūzijos randas rengiasi, kaip Jovė į policistus, užmušė Lindą
■ miegą įvaryti. Bet alsinimas ne.....
vimai
—
Rugsėjo
25
dieną.
ir Bpdzeyičių ir, suleidę dar du
r .visąda išęįuoda tokius vaisius, ko-1 maty t - iš kalbos
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LIETUVA
liti, o kas svarbiausia ir degtinė
busianti toli pigesnė; todėl nedyvai, kad žinią apie Durnos
išvaikymą su didžiu širdies skau
smu priėmė.
Dabar sodiečių ūpas, nors ne
labai augštai, bet visgi pakilęs.
Ką “kandidatais” j atstovus trečiojon V. Dūmon statyti, nieko
rimtai nėra nuspręsta, tą netoli
ma ateitis parodys, tačiaus “nabašninkių” Durnų rinkimai musų
sodiečiams buvo svarbi mokykla,
duodama pažinti, kas jų apgynė
ju ir kas skriaudėju gali būti
ir tuo bent žingsnį pastūmėjo
$ politiškon pažangon. Girdisi balr
sai: “negaus nė šį kartą valdžia
no musų, kokių ji nori”, todėl iš
anksto pranašauju, kad bus iš
rinkti kairiųjų pažiūrų rinkėjai;
tik apie apsileidusį Mosėdžio val
sčių nieko negalima pasakyti, ten
greičiaus už “magaryčias”, kaip
abudu pereitu kartu, gali vėl pa
kliūti kokie tamsuoliai.
Damazas Treigys.
(Iš “V.Ž.”)

IŠ SUVALKŲ GUB.
Suvalkų gubernijos Valstiečių
įgaliotiąių rinkimai paskirta tarp
Rugsėjo i — 15 dienos, priešrenkamiejie susivažiavimai tuom pat
laiku, bet kai-kuriuose valsčiuo
se pratęsta ligi Rugsėjo 21 d.
Valstiečių įgaliotinių susivažia
vimai paskirta Rugsėjo 24 d.,
miestiečių rinkikų susivažiavimai
— Rugsėjo 27 d., pavieto žem
valdžių susivažiavimai — Rugsė
jo 29 dieną.

IŠ AMERIKOS.

dė specijališką geležinkelio trūkį.
Kada gi visi brangiai apmokami
daktarai ne pagelbėjo ir šunytis
pastipo, ji jam padirbdino grabą
už 500 dol. Mat kokioms kvai
lystėms apverčiami varguolių
milijonieriams sukrauti turtai!
Klausymas vienok, kiėk minėta
pakvaišėlė apverčia palengvini
mui beturčių būvio? Juos, tur
būt, milijonieriai tik išnaudoti
moka.
ŽMONIŲ DEMONSTRACIJA.
Augusta, Me.i 1200 gyventojų
Kennebeck paviečio, dėl pakėli
mo mėsos kainų, pakėlė neprilankias mėsininkams demonstracijas
ir ant galo nutarė per 10 dienų
visai susilaikyti nuo valgymo
mėsos.

MUŠĖ INDIEČIUS.
Danville, \Vash. Cianykščiai
baltveidžiai užpuolė ant dirban
čių čia indiečių ir mėtydami ak
menimis, išvijo juos į Kanadą.
Mat amerikonai pradeda mėgždžioti Maskolijos juodašimčius.

KUNIGAS TEISMO PAS
MERKTAS.
Pittsburg, Pa. Čianykštis teis
mas perkratinėjo bylą lenkiško
kunigo iš Chicagos, Liudviko
Ščygel’io, kuris pateko teisman
už t užmušimą brolių Staržynskių.
Prisaikintiejie rado kunigą kaltu
ir pasmerkė jį 30 metų kalėjiman,
GAISRAS.
Akdmore, Ind. Ter. Sudegė
čia Hargrom kolegija. Miegoją
trioboj 200 studentų išsigelbė
jo, bet sudegė visi jų daiktai.

NELAIMES ANT GELEŽIN
KELIU.
Gary, Ind. Pereitos nedėlios
dieną, greitasis Lake Shorc ge
ležinkelio trūkis įbėgo į pulką
laukiančių kito trūkio žmonių ir
keturias ypatas užmušė ant vie
tos, o keliolikas tapo sunkiai su
žeistų, Užmuštiejie ir sužeistiejie, daugume, buvo iš Chicagos.
'
į
f Steubenville, Ohio. Netoli
miesto susimušė du bėganti į
priešingas puses Steubenville &
t į
.
.
Toronto elektriško geležinkelio
karai ir susidaužė. Prie to 21
ypata tapo apkulta; terp apkultų
yra teipgi pavojingai, gal mirti
nai apkultų.

NELAIMĖ DIRBTUVĖSE.
Butler, Ala. Dirbtuvėse Stan
dard Steel Co. atsitiko baisi sutarpinto plieno expliozija, kurios
4 darbininkai likosi ant vietos
užmušti, 10 tapo mirtinai sužei
stų, o 20 yra sunkiai, nors ir ne
mirtinai užgautų. Visi tie expliozijos užgauti darbininkai yra
ateiviai. Nuostolius expliozijos
dirbtuvėj padarytus skaito ant
100000 dol.
| ’Į
. ■
BAIMĖ TURI DIDELES
AKIS.
Keokuk, la. Likosi čia suare
štuotas lytsargių dirbėjas John
Gately užtai, kad jis, stovėdamas
ant Illinois ir Hamilton geležin | _____________
kelio tilto, šaukė, jog užmuš pre‘ ridentą Roeseveltą, jeigu jis čia
atkaks. Rodosi, kad garsiai šau
kiančių nėra ką bijotiesi: augštų
• urėdninkų užmušėjai paprastai
pirm laiko negarsina savo mieK Pullman, III. Pullman Co.
- rių.
sumažino jos dirbtuvėse dirban
čių darbininkų skaitlių*, dirbo jo
. NIEKŠAS.
se 12000 darbininkų, kompanija
Ognasoba, III. Nepažįstamas dabar paleido 5000 darbininkų.
valkiozas, atėjęs ant Hathavvayo Laukia dar didesnio sumažinimo
farmos, pareikalavo, kad far- darbįninkų skaitliaus. Daug dar
merienė prirengtų jam gerus pu bininkų čia yra be darbo, o dau
sryčius, b^t kad ji atsisakė iš gelis išvažinėjo kitur darbo jiešpildyti reikalavimą, tai niekšas koti.
ją primušė, o jos keturių metų
vaiką pririšo prie medžio, aplie . Chaut, Ind- Ter. Darbai ap
jo kerosimi ir uždegė. Aplinki linkinėse kasyklose eina dabar
niai farmeriai įieško niekšo, bet gerai, geras kalnakasys į dvi sanjo dar nesugavo.
vaiti gali uždirbti po 35 dol. —
45 dol. Nuo tonos moka 62 c.
RYKŠTĖS MOKYKLOSE.
Darbą gali čia gauti kiekvie
Amerikoj mokyklų užveizdos nas.
vėl pradėjo kelti klausymą, ar pa
taisymui žmonių veislės nepride
h Mc Kees Rocks, Pa. Lockrėtų į mokyklas sugrąžinti “do hardto geležies dirbtuvėse prigu
vaną dvasios šventos”, kurią teip linti į uniją pudleriai galėtų gaut
gausiai mokytojai naudojosi bū darbą. '
vant mokykloms kunigijos ran
kose. Daugumas mokyklų užf Wheeling, W. Va. VVithakeveizdų reikalauja rykščių. Bet ro geležies dirbtuvėse tik užbai
jeigu jos ir bus įvestos, turbttt, gimo dalyj truputį dirba. Maža
ypač Amerikoj neišduos gerų vai yra viltis, kad čia darbai pasige
sių.; Argi čia atsirastų mokyto rintų.
jas, kuris išdrystų čekštelėti
Morgano, Rockefellero, ar kito
f Steubenville, Oh. Popes blėmilijonieriaus vaiką? Kęstų tik tos dirbtuvėse tūlas skaitlius mo
neturtingų tėvų vaikai ? Rykštė kančių darbą darbininkų galėtų
butų neteisingai vartojama, o su gaut darbą.
neteisybe dar niekam nepasisekė
pakelti dorą, bet ją dar labiau
Ii Kevvanne, III. Dūdų dirbtu
nupuldo.
vėse čia darbo šruom kartu yra
pakaktinai.
NENORĖDAMAS PERSISKIR
TI, UŽMUŠĖ PAČIA.
H Topeka, Kaus. Topeka &
New York. Stovintis Hamil Santa Fe geležinkelis nuo 1 d.
ton forte kareivis‘Claude H. Per- spalių pakėlė po 2c. už darbo va
ry> 3 d. spalių, nušovė savo pačią landą mašinistų algas, o jų pair savę. Mat jis likosi perkeltas gelbininkų po il/2 c.
kitur ir manė, kad dėl to reiks
jam su pačia persiskirti. Todėl
f Pittsburg, Pa. Jonės and
jis ją ir savę nušovė. Dabar gal Laughlin Steel Co., savo dirbti>danguj bus vėl drauge!
vėše pietinėj miesto dalyj rengia
>
keturis naujus tarpinimo pečius.
PAKVAIŠUSI DIDŽTURTĖ. Dirbtuvės priims , kelis šimtus
’ Turtinga amerikone, pcrgabe- naujų darbininkų.
tiiniui savo numylėto šunyčio iš
Californijos į NewYorką, pasamH New York. Šteto tiesdarių

IŠ DARBO LAUKO.

butas išleido naujas tiesas, kurios
vaikams neturintiems 14 metų
uždraudžia ant gatvių pardavinėti
laikraščius, o turintiems 14 metų
leidžia tik nuo 6 vai. ryto iki 10
vai. vakaro.
U" New Orleans, La. Darbinin
kų organizacija “Dock and Cotton Council”, turinti 12000 sąna
rių, iškovojimui didesnių algų, su“
rengė visuotiną streiką savo są
narių.
Schenectady, N. Y. Čia dar
bai pasiliovė; kompanijos sustab
dė darbus ir tuomi stengiasi iš
ardyti uniją.

|| Odesoj policija netikėtai, už
puolė ana'ėchistlų susirinkimą. Po*
licistai apsiaubė namus, kuriuose
buvo susirinkimas, bet juos pirm
laiko patėmijo ir priėmė šūviais.
Pagelbininkas policijos perdėtinio
Delfinskyj taptf užmuštas, o dau
gelis paslaptų policistų likosi pa
šautų. Iš ėmusių dalyvumą susi
rinkime, Sįenalnoteriškė tapo už
mušta, du vyijškjai pašauti, o li
kę veik visi suimti.
|| Kadangi dėl tikro pildimo
Austrijos kelių ministerijos padavadijimo, ką daro tarnaujanti
ant geležinkelių iškovojimui di
desnių algų, visi trukiai * žymiai
vėlinasi, pienas ir kitoki greitai
gendanti produktai ateina į mie
stus pagedę, tai Austrijos randas
nusprendė pašaukti tarnystėn ge
ležinkelių batalijonus. Kontraktoriai pristatanti pieną į Vindoboną įrengė automobilių linijas
važiojimui pieno į miestą.

U Frontier, Wyo. Čia likosi
atidarytos dvi naujos kasyklų olos, todėl ir iš kitur pribuvę dar
bininkai gali gaut darbą: moka
čia po $3.40 už 8 darbo valandas,
bet darbą gali gauti tik prigulin
ti į uniją. Po paskutinių strei
kų darbininkų padėjimas čia pa
|| “Lyga tikrųjų maskolių”, pa
sigerino. Anglių krovėjai gali
drąsinta oficijališku jos pripaži
uždirbti dar ir daugiau.
nimu Maskolijoj, priešais padaH Ludlovv, Cal. Darbai čia ei vadijimus naujojo general-gubcrna gerai. Kas dirbti nori, darbą natoriaus , Noveskio, Odesoj pa
rengė vėl žydų mušimą 6 d. spa
randa.
lių. Juodašimčiai mušė žydus,
f Ne\v Albany, Ind. Plieno plėšė jų namus. 18 sunkiai su
dirbtuvėse Ohio Falls pradėjo muštų žydų atgabeno į ligonbudirbti su dviem darbininkų at čius, daug sunkiai sumuštų gydo
si namieje. .
mainom.

daug
sunkesnė
ypač
betur
čiams, tai gyventojai teip ant
daktarų ypyko, kad valdžios lau
kia atviro žmonių sukilimo.
|| Pirmutinės žinios apie išrink
tus trečiosios durnos atstovus Pe
terburgan atėjo iš Vladivostoko,
rytinėj Siberijoj. Čia veik visi
kandidatai išrinkti yra sočiai de
mokratų partijos.

|| Apšvietimo ministeris Mas
kolijoj panaikino visus žydų aprubiažiavimus įstojant jiems į
augštesnių mokslų įstaigas Mas
kolijoj.
• '
Į 4 d. spalių, Indijų sostapilėj Kalkutoj čiabuviai indiečiai
pakėlė maištus. Studentai ir ki
ti indiečiai nuo stogų mėtė akme
nimis į pasirodžiusius ant gatvių
anglijonus.

Į| Japonijoj, turinčiame 800000
gyventojų mieste Hakodate siau
tė baisus gaisras, kuris veik visą
miestą išnaikino. Ugnyje pražu
vo 300 žmonių, o 45000 nužudė
savo turtus ir neteko pastogės.

Jautrus jaunikaičiai, vos ant
maisto beuždirbdami, davė po
dešimtį centų. Gražios mergai
tės, ir ne daugiau uždirbdamos
bet kaipo daug jautresnės, davė
po kvorterį. Motina tos šeimy
nos, prijausdama vargams musų
tėvynainio, noriai padavė man
vieną doliarį. Prie to dar prisi
deda 1 dol. nuo Dominiko Giačo
iš Grant Works, III.
Iš viso
$7.70 perduodu “Lietuvos’ redakcijon.
Rinkėjams aukų gal bus aky
vas mano patyrimas. Aš sueikvojau apie pusę valandos laiko.
Jeigu butų užtikrinta, jog au
kautojų vardai ir pravardės taps
atspausdintos pabaigoje knygos,
tai
palengvintų
darbą
au
kų rinkėjams ir aukų surink
tume ne tik vienai bijografijai,
bet gal ir keletai kitų užsitarna
vusių ypatų. Nes pagal anglijonų dainiaus:
“Troškinis garbės.
Nepaisant, buk nekenčia jos,
limena,
Vis apvaldo
Kiekvieną širdį ir joje gyve
na”.
Dr. A. K. Rutkauskas.

kalą ir naudą vienybės, meilės,
supratimo savo tiesų ir politikos
a atgaivinimas Kliubo tap^^l
dėtiLs~lo*Ee^^w2^LsdHBPI
Ataušus orui, girdit, kad ;•
'»
latkys / susirinkimg 5ut
a’T8 W R- K' Xn«S7
A. kuopa Xo. 88 užgeso visiški
<5- 7 nPa,l'!’ vafc,ra»- Pn- te
Collinsvdle A v., bus rodond £ ’
tanti paveikslai iš RUS5ijo, .
Lietuvos revoliucijos.
juos ir aiškys lietuviškai AT 5
Račiūnas iš New Yorko.
''
28 d. lapkričio, toje pat 8Ve.
tamėje, bus parapijos bali^
Nors pelnas bus paskirtas p** 3
pi jos reikalams, tačiaus tikimėsį
kad prie progos bus ir HeturJ
kos prakalbos, teip reikalingos
pakėlimui dvasios šito miesto
lietuvių. Teisybė, 3 rugpiučio F
Bagočms laikė čia prakalbu, bet
jos buvo surengtos ant greitąją
ir nevisi apie jas žinojo.
Žemaitis.

LIETUVAIČIU APŠVIĖTI- 1
MAS.
Žingsnis po žingsniui, mos^
kunigai žengia atgal į penkiolik- •
[Į Argentinoj (pietinėj Ameri
tą šimtmetį, prie įkūnijimo savo
koj), provincijoj Carricntes užgi
mierių. — senų gadynių instito- ’
Iš E. ST. LOUIS, ILL.
mė revoliucija. Sukilėliai paver
cijos,
klioštoriaus. šią kunigų j.
Jau 15 metų su viršumi
žė daug svarbių miestų. Buvo praėjo, kaip šitame mieste pir rčdnę šelpia dalis apsigyvenusią
čia jau diktai gana didelių mū masis lietuvis apsigyveno, dabar Suvienytose Valstijose Heturią,
šių, kuriuose ne mažai kareivių jau jame yra apie 2000 lietuvių. menkai paisančių apie savę ir
ir sukilėlių tapo užmuštų.
Jie turi dvi pagelbini draugy savo tautos reikalus, ir dar men
|| Tirinėtojas Grcenlandijos,
1[ Stetuose: Montana, Idaho,
ste, §v. Juozapa ir šv. Jurgio, yra kiau suprantančių klioštofinį gy
|| šiaurinėj Italijoj, dėl ilgai ir lietuviška parapija be skolų. venimą. Savo mieriui kunigai
\Vyoming, VVashington ir Oreg- norvegas Amundsen, šiaurinėj tos
on dirbdina naujus geležinke salos dalyj rado mažą žmonių besitraukusių lytų užgimė tva Iš surėdymo šitos parapijos pri turi suelgėtavę tarpe tų pasekėją
lius; neturinti darbo darbininkai veislę, gyvenančią sniege ir nai; Canaro klonis vandens ap derėtų ir kitoms lietuviškoms suviršum $7,000. Nėra abejonės,
leduose užkastuose
namuose, semta, laukų vaisiai išnaikinti. parapijoms Amerikoj imti paviz- kad męs pamatysime Amerikoje
gali darbą gauti.
žmonės tie tiki tik į bočių dva Pražuvo tvanuose daug naminių dį: parapijos komitetas susideda jaunas savo vientautes, išblyšku
f New York. Cianykščiai por- sias, dievystes nė jokios nepripa- galvijų.
iš 20 vyrų: kun. Jonas Gadeikis siais veidais, užkaltas klioštoto darbininkai pabaigė streiką; žysta, minta iš medžionės ir žve
yra klebonu. Julijonas M i laše vi riuose.
Į|
Mieste
Luga,
Peterburgo
gu

jonės.
Pasenę,
negalinti
medžio

padarė jie naujus kontraktus ant
čius - prezidentu, Antanas VizAtsiekimui geistinų mierių, ku
ti ir žvejoti, pąts pasikaria, arba bernijoj, likosi suareštuotas ku gaitis — raštininku, Simeonas nigai nesigaili žygių ir saldžią
trijų metų.
nueiti į geresnį svietą padeda nigaikštis Petras Krapotkin, vie Jocis — kasteriu ir bažnyčios pir žodžių, prie kiekvienos progos
nas iš vadovų maskoliškųjų soci- mu kolektorių, Kazimieras Kin- ragina žmonis dėti aukas, ir nu
jiems
giiniuės ir draugai.
5 Tarenlum, Pa. Fidelity stik
jalistų.
lo dirbtuvės pakėlė dirbančių vai
deris bažnyčios antru kolektorių, duodami pasišventimą, patys per
kų algas ir pripažino jiems pusę
|| Portugalijos sostapilės Lissaz\domas Kinis — darytoju tvar ■gertvalandes" aukauja po dvi
| Essene, kasyklose Prosper, kos bažnyčioje, Antanas Jurkus dešimts penkinę ir daugiaus, kad
subatos liuosą nuo darbo.
bonos priemiestyj policija užtiko,
vietoj rymionų parengtų vandens svetimi darbininkai, daugume ir Kazimieras Kižas — kolekto tik pastatyti ant savo — įkūnyti
f Clearfield, Pa. Cianykščio- traukimo įtaisų, požemines olas lenkai, pakėlė maištus. Susirė riai po namus apie 9-tą gatvę, mylimą instituciją, per kurią būt
še dirbtuvėse darbai eina gerai arba katakumbas. Jose rado mime jų su policija daug žmonių Juozapas Sereika ir Jonas Meiš- galima įkvėpti musų merginoms
ir iš kiur pribuvę darbininkai ga-' daug žmonių kaulų. Policija per likosi sužeistų.
tininkas apie 5- tą gatvę, Leonas savotiškas mokslas, ir juom nuolėtų darbą gauti.
sitikrino, kad tos katakumbos pa
Petrauckas ir Adomas—apie 3 dinti lietuvių tautą. Toks kuni
|| Maskoliškas randas nuspren gatvę, Juozas Jurgelaitis apie gų darbas, žiūrint iš kunigiškos
rengtos žmogžudžiu, kurie jose
f Kittaning, Pa. Cianykščiose kavojo jų užmuštų ypatų kunus. dė panaikinti jūrines tvirtynes: “foundry”, Juozapas Šimkus, Si pusės, yra labai geras, bet kiekvie
geležies dirbtuvėse, dėl stokos Policijai pasisekė po smarkiam Liepojuj, Sveaborge, L’sdvinske, meonas Kairis, Aleksandra Ol- nas protaujantis žmogus turi į tą
pudlerių, pusę pečių reikėjo už mūšiui suimti kelis užmušėjus, Kerče ir Baku, kadangi netu ševskis ir Jonas Mitrinąs knygų veizėti su pasigailėjimu.
rint laivyno, tos tvirtynės neturi peržiūrėtojai. Susirinkimai, jai
gesinti. Prigulinti į uniją pudle kuriuos rado katakumbose.
Aš čia nenoriu nurodyti kliošvertės.
riai čia greitai gali gaut darbą.
nevisų parapijonų, tai bent torių blogąsias puses. Rengia
|| Kadangi Vokietijoj per daug
parapijos komiteto, atsibūva kas
" Ant greitųjų “Cunard” lini mėnesis. Parapijos dudorius yra mą kunigų instituciją paminėjau
Cambridge, Oh. Cianykščio yra merginų, o vyrų ant 750000
se blėtos dirbtuvėse darbai eina mažiau, tai daugelis merginų ne jos garlaivių bus parengtas tea Jurgis Šil ingis, gana darbštus vien dėlto, kad čia susidūrė ant
ras reikalas, reikalas lietuvaičių
gerai, reikalavimų netrūksta, to gali turėti vilties ištekėti kada tras, kad keliaujantiems į Ameri vyras.
apšvietimo.
Pabaigęs šįmet me
dėl darbo užteks ilgesniam lai nors. L’žtai vokiškose valdybose ką ne butų nuobodi kelionė.
Prieš rinkimus šitame mieste dicinos mokslą tūlas tautietis
kui.
Afrikoj trūksta kolionistams mo
ir Politiškasis Kliubas atsibunda
ĮĮ Vokietijoj pradėjo persekioti iš miego, bet jiems praslinkus, pajudino naują" mislį, raginda- •
terų. Todėl Vokietijoj susitvėrė
mas lietuvaites pastoti į ligonK Cumberland, Md. Cianykš specijališka
draugovė, kurios kariumenės priešius. Suėmė Ber ir lietuvių P. Kliubas užmiega. bučius, ir mokintis ligonių pri
čiose blėtos dirbtuvėse darbai ei mieriu yra — rūpinti merginas lyne dviejų laikraščių redakto
Vietinis klebonas, kun. J. G. žiūrėjimo. “Nėra, sako, pra
na prastai, dirba vos prie kelių Afrikos visokių valdybų kolio rius už peikimą militarizmo.
bandė jau kelis sykius prikelti, kilnesnio daikto kaip patarnauti
pečių.
nistams. Kiekvienas plaukiantis
bet jo užmanymas sutinka no- artimui sunkiose valandose. Žmo
|| Laikraščiai praneša, jog mo menką opoziciją iš pusės mylė
į Afriką laivas gabena daugybę
K Pittsburg, Pa. Yugo dirb merginų norinčių Afrikoj sau vy tina Japonijos ciecoriaus, kuni tojų degtinės. Kiek tokių yra gus suspaustas sopulių, neramus,
tuvėse paprasti darbininkai ga rą rasti.
gaikštienė Makayama, pasimirė. mieste, gąlima spėti iš skaitliaus piktas, o aplinkui jį svetimi žmo
nes, nesuprantanti jo kalbos ir
lėtų gaut darbą, nes tokių darbi
lietuviškų
saliunų:
jų
yra geismų, tuos sopulius didina. Tai-*
ninkų čia trūksta.
|| Peterburgo laikraščiai pagar || Varšavoj policija suareštavo apie 20; ant 2000 lietuvių per gi reikia, kad musų lietuvaitės
sino laišką grafo Tolstojaus, pa 69 perdėtinius visokių lenkiškų daug . Vestuvių, būna ne ma tam pasišvęstų, ir neštų lietu
K Cohimbus, Oh. Sustreikavo garsėjusio maskoliškojo raštinin tautiškų organizacijų.
žai, šįmet buvo apie 30. O krikš viškiems ligoniams dvasišką pačia viešų mokyklų mokytojai, ka ko. Tolstoj prašo, kad prie jo
tynų tai buvo 60. Mat platinasi raminimą. Negalima geisti, kad
dangi jiems, vietoj pažadėtų ma nesikreiptų materijališkos pagel
lietuviai. - Gaila tik, kad mažai visos lietuviškos merginos pasto
žiausių algų po 40 dol., moka tik bos reikalaujanti, kadangi jis ne
jiems rupi tauta ir tėvynė Lietu tų ligonių prižiūrėtojoms. Ne
po 25 dol.
turtingas ir gelbėti negali. Vis
va, jeigu išreiškia meilę, tai tik kiekvienas žmogus gali išpildyti
kas, ką jis turi — yra tai dova
tai žodžiais..
visokiąs užduotis, kiekvienas pil
K New York. Prezidentas or nos siunčiamos jam iš užrubežių
Naktyje iš 24 į 25 rugsėjo, do tą kam tinka, kiekvienam už- >
ganizacijos knygų apdirbėjų su ir jas grafas išdalina neturtin
ištautėjęs lietuvis, A. Montvila, siėmimui reikia talėnto ir tikro
rengė streikus visuose didesniuo giems kaimynams ūkininkams.
IŠ CHICAGO.
(Montville), savininkas užeigos noro. Juk ir musų kunigai, reng
se Amerikos miestuose iškovoji
Man teko aplankyti Adpmo namo ir saliuno pn. 130 St. Clair dami klioštorius, prfims tik tamui 8 valandų darbo dienos.
|| Austrijoj sustreikavo tarnau Janutavičiaus namus, 4418 Hon- Aye. nušovė ant vietos savo na entuotas (Klysta rašėjas: mijanti ant geležinkelių iškovojimui orc gatve, ir bekalbant apie var muose airį F. Sanford’ą. kurs nyškoms talento ne reikia. Rd.).
didesnių algų. Trukiai vėlinasi gus ir darbus musų gentės, ga meilaudavusi su gyvanašlėmis,
Tačiaus mums reikia atskirti
per tai, o ant tūlų geležinkelių vau progą paaiškinti garbingą prisilaikančioms A. Montvilos mokslas nuo prietarų. Gera mo
visai nepriima persiuntimui nė bet trumpą gyvenimą musų did namuose. Montvila ir jo “bar- kykla žmogų stumia prie šviesos
jokių tavorų. Ištikro tarnaujan vyrio, velionio Vinco Kudirkos. tenderis” Rafolas Petkus, ku-. ir tikros laisvės, o prietarai stu
ti nestreikuoja, bet vien pildo Gyvas žingeidumus ir širdingas riam miestas atėmė laisnį už pri mia į tamsybę. Aš nedraudžiu
kito tikriausiai kelių ministerijos sanjausmgas spindėjo iš akių visų laikymą gyvosios mėsos krautu lietuvaitėms įstoti į klioštorius
[Į Pasidavę prancūzams maurai padavinėjiipus. o jie teip netikę, namiškių. Priminus, jog musų vės be tam tikro daleidimo, liko dėlto, kad jos turės nešti Asunkų
Mcdouanas, Morokko viešpatys kad dėl jų pild/tno trukiai negali kultūros taupėjai geidžia išleisti si išvežti į pavieto kalėjimą į jungą pirmutinės^ dienose. Kiek
tėj, atsišaukė prie pracuziškojo priderančiai bėgioti.
velionio biografiją, p. JanutavL Belleville, III. Vienas dalykas viena mokslo šaka pasiekiama
jenerolo Drude, skųsdamiesi, jog
čienė,
su užsidegimu prasitarė: musų lietuvius ramina: kad tos sunkiai. Merginos, įstojusios į ,
»lj?1 Ir.i
neprilankios jiems maurų gimi*
ĮĮChinų cieconenės prisakymu, “Ajr norėčia tokią knygą skaity Montvilos bobos - mergos persta ligonbutį. turi nukęsti įvairias
nes užpuolė stovyklas ir jas iš Chinuošė tapo įvestas priversti ti”. Nurodžius reikalą tūkstan tytos lenkėmis.
sunkenybes. Bent šešis mėnesius
plėšė. Medouanas giminė mel nas lankyiiias mokyklų visiems čių doliarių tam tikslui ir musų
22 d.rugsėjo turėjo atgy ti E. priverstos dirbti vien tik už pra
dė prancūzų pagelbos, bet jie at vaikams sulaukusiems atsakančių apšviestunų skurdų gyvenimą St. Louis’o Lietuvių Politiškasis gyvenimą ; toliaus teipgi menka
sisekė pagelbėti, kadangi Medou- metų. Neiizilgio gal Chinai pra duonpelniaujant tarp svetimų ir Kliubas, bet tas neįvyko, nors mokestis (Tiesos Pennsylvanianų kraštas yra per toli nuo lenks neti^ksio,i? caro valdomą man pačiam pasiūlius šį-tą pa vietinis klebouas, Jonas Gadeikis, jos valstijoj verčia mokytis trįs
kranto.
Maskoliją. Ta phti ciccorienė iš aukauti — visi vienbalsiai praby- net per du nedeldieniu garsino metus). Apart to, ligonbučiuose
leido kitą ’fnanifestą, kuriuom lo: “Kad butų aukos renkamos susirinkimą
su paaiškinimais. liudnoš regyklos: tai vienoj, tai
Į| Netoli Odesos, pietinėj Mas- Chinus padaro 'kbnstitucijonališ- po kokį dešimtuką, tai visi duo Toje dienoje turėjo atsibūti para kitoj vietoj nlatai iš fabriko ar
kolijoj, plėšikai sustabdė greitąjį ka viešpatyste.
tume”. Paaiškinau, jog aukauto pijonų extra susirinkimas, ta angliakasyklos vargšą darbinin
geležinkelio trūkį ir su dinamitu
jai yra lygiai guodojami, ar jie čiaus nė parapijos komitetas, nė ką su nukirstoms rankoms ir ko
išardė pačto vagoną. Vagonas
|j Mieste Emden, Prusnose, vie duos daug ar mažai, nes niekas Kliubo komitetas, ne pribuvo ant joms, išdegintoms akimis, sulau
tas užsidegė ir greitai ugnis iš no farmerio moteris, parėjusi ge nesitiki, kad kas duotų daugiau susirinkimo, turėjome pasikakinti žytais šonkauliais, perskrosta gal
siplatino ant kitų pilnų pasažierių rai užsigėrusi iš bažnyčios, išrė- negu gali. Ne pažadėjus, bet užmanymu pereiti lietuvių gvYC- va — gydytojai jį piausto, mėsinė
vagonų. Besigelbint, daug pa džiusi savo 9 mėnesių kūdikį, tik paminėjus, kad gal aukautojų nimus ir užkviesti juos 24 J. ja — ištikro žiūrint į šioias re
sažierių, ypač moterų ir vaikų, vietoj padėti į lovą, įdėjo į pie vardai ir pravardės taps atspau rugsėjo susirinkti. Tą dieną su gyklas, reikia turėti širdį .plieni
tapo sunkiai sumankytų, daug no bačką, kuriame kūdikis prigė stos pabaigoje knygos, geismas sirinkimas įvyko, bet ne viską nę ! Iki šiofaš pažystu tik dvi liejų pavojingai apdegė. Saugojan rė.
1
aukavimo žymiai pasididino ir nuveikė: “parapijinio” reika tuvaites atsiduvusias šitam pasi
ti trūkį žandarai pradėjo šaudyti
visi ėmė krapštyti mašneles ir lus užbaigus,
apie
Kliubą šventimo reikalaujančiam darblii:
į užpuolikus, tie gi teipgi šūviais
|| Kadangi Charentono apskri ■dėti sunkiai užprakaituotus cen pakako pasiklausyti kalbų kuni Stakncvičiutę iš Minersville, Pa.,
atsiliepė. Iš abiejų pusių yra čio, Italijoj, daktarai įvedė naują tus (aukautojų vardai ir pravar go J. Gadeikio, J. Rainio, S. Jo kuri, pabaigusi mokslą, dirba Knemažai sužeistų.
užmokesnio tarifą jų pagelbą, dės pagarsintos kitoj vietoj). cio, ir J. Milaševičiaus apie rei gonbutyje Norristown, N.J. ir
X
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i^tevičiutę » Shenandoah, “Tai musų, ui tikrai lietuviška
Rusijos Juodašimčiai, besi besidžiaugdami, net-^eli tiknejie tas irgi yra vienas Iš ypatybių, galėtų padaryti organišką gaiva- cijos monus nuo akių, ir valdžia
I praktikuojančią pirmus mc- muzika”.
stengdami, uci
net atkreipi
sa-” rusai degtinėje sodegės«LKreipc akį |i »•
gyviems daiktams prigulinčių.
gyvūnai, iš kitos gi pusės, i- aštriai baudė už boykotą.
'tigonbutyįe Fountain Spring,
I aktlo kurtina, prasidėjo loši- Vę kitų kraštų juodašimčių.
Karštiejie.
| c o,
6) Suaikvojimas ir priteikimas. ma karboną iš augmenų pavidale
Boykoto taktikos nepriėmė pla
jI mas. • Publika nutilo,
r>
.
nutilo, visą
visą laiką
laiką Neseniai Prancūzijos monarchisNestebėtina, kad, apię juos da — Metabolizmas. Begalinė per maisto iš organiškųjų medegų, o
čios
minios, ba ji perdaug heroVeltu, aš manau, rašyti ilgu*' I užsilaikė kuomandagiausiai. Gra-ltai atsiuntė labai graudingą, pa- bar kalba visa Rusija 1K (
maina medegos, iš kurios suside oxygeną iš oro, kvėpuodami, su ji^ka, reikalauja didelio pasišventi
hį^dus raginančius musų žumas- kupletų ir dainų grynai sveikinančią telegramą tikriemda kūnas, visose dalyse yra labai jungia šituos, ir sugrąžina juos mo ir tvirto užsitikėjimo rcvoliuciTavo grafas Kuku.
^■^^J^f^ftigKmbučnis. lietuviškoje dvasioje suharmonii" ’
” • buvo p»I siems rusams. Koks
charakterišku gyvuose daiktuose. orui kaipo CO2. Tokiu budu pa ja
•
'91
ko nestokuoja proletarijatui,
kokią mokslo šaką. Į zuotų ir pusėtinas
akto starųjų džiaugsmas!
pusėtinas lošimas
lošimas aktoGyvas kūnas kartais prie verpė- sidaro nesiliaujanti cirkuliacija bet tankiai pritrūksta buržuazijai.
^ ^rhas priguli nuo jų P^ių rių| gaute
|
pagavo širdis klausyto
Susirinko Rusijos juodašimčiai,
tos prilyginamas: medega nuo karbono ir oxygeno tarpe šitų Toji taktika, kaip matėme, ne be
ir noro, teipgi jų auk- jų, Aktoriai keletą sykių turėjo vadinas, padarė savo mitingą, išIi
lat mainosi, o forma ta pati pa trijų karalysčių. Todėl augme priežastis ir ne be tikslo buvo
motinos, paskirkite atkartoti savo dainas. Labiausiai gėrė degtinės kelias bačkas ir
silieka. Gyvame kūne, permai nų karalystė yra reikalingas tar atsiradusi.
] odėf jos negalime
Lms dukterims tikrą patiko kupletai Pikliaus, maltini- paskui prasidėjo jausmingos kal
nos, iš dalies, atsilieka pačios per pininkas tarpe minerališkosios ir “nesąmone”) vadinti.
Gali būti
jeiP1 10060:1 *O nCSU’ niuko ir Grato, kaminkrėčio p. ‘ bos.
savę. šitoji begalinė permaina, gyvulių karalysčių.
klausimas
tiktai
:
ar
nebuvo
ji
Pagal
Le
Conte.
.
.
tai kaip ji dukterei gali p. L. Eremino ir St. Ėringo; pu-1 — Broliai juodašimčiai! Męs
išeiga suaikvojimo ir priteikimo,
Bet šito dar nepakanka. Rei klaidinga? Ar ne vertėjo ge
Abelnai, gamta dalinama į dvi vadinasi metabolizmu. Ji yra
fLbrti?
kur 1OS’ blika gėrėjosi ir gražiu ir malo-1 neapsakomai didelę naudą atnekia lengvesnio ir praktiškesnio naus naudoties rinkimais agitaci
niu balsu Pranio, sunaus kamin-1 Šime Rusijai! Šit pas mane yra karalysti — gyvųjų ir ne gyvųjų greitesnė augštesniuose, taigi išbandymo.
jos tikslui miniose? Šitas klausi
krečio, p. J. Kidolio ir soprano, Į visų mųsų gerų darbų sąrašas. Gyvoji karalystė dar dalinama į painesniuose gyvūnuose.
darbai neštų žmonijai
3)
Gyvūnai
turi
pilvą.
—
Visi
mas šiandien da sunku ištirti;
gyvūnų ir augmenų karalystes.
Teklės, duktės malūnininko, p. Klausykite!
pastotu sunkenybe.
gyvūnai
turi
pilvą.
Augmenys
Skirtumas gyvūnų ir augme
atiduosime jį vėlybesnės istorijos
NL Radavičiutės. Maloniai dil-L __ Klausome!
s.
Ištikro galima butų padalinti nų. — Skirtumas tarp gyvūnų ir jo netur. Šitas ištikro yra filo- teismui.
gino jausmus beviltiškos meiles' — Suaugusių žydų užmušėme gamtą į trįs karalystes — mine augmenų ištikro išrodo taip zofiškas skirtumas, nes yra arti
Nemažas S. D. “griekas” ir ta
■Kg
rašė ja nors savo dainelė I ranulio po langu I ek- per dvejus metus tryliką tūks ralų, augmenų ir gyvūnų — bet aiškus, kad ne vienam rodosi, jog susirišęs su ypatingumu maisto. me, kad “jie ne su džiaugsmu žiu
^B^Mdinime pakėlė kiaušy- lytės, nuo kurios ir liūdna ir ne- tančių. ’žydžių — penkius tūks jeigu teip ir padarytume, tai tu nereikalingu apie tai kalbėti, bet Augmenų maistas yra minerališrėjo į Vilniaus seimą.... ir —
.^^pėių apšvietimo, bet ramu, graudu darėsi širdyje. Sr- tančius ir žydukų — trįs, nė rime atmyti, kad skirtumas tarnevisada taip būva, kaip išrodo. čas. šitas maistas yra pavidale savo netaktišku trukdymu, jo koH “eUvrno pirmyn' ne pastų- bukas, kaminakrečio bernas, p. J. vienas Egipto faraonas tiek ne pe
organizuoto
ir
neorga- Lipant žemyn j gyvūnų ir aug tirpalo vandenyje, arba gazinianeišardė ’. Koks tas “seimas” bu
lietuvaitėms reikia ap Grinius, giedojo gražius kuple- išnaikino žydų, kiek męs tikrie nizuoto
svieto.
gyvo
ir menų karalystę, randame, kad abi nie pavidale- ore. Taigi, jis yra
vo, kaip jį ardė socij ai -demokratai
ĮLt
iį matome, bet nemo-|
nemo- tus, bet kas tai tokio nereikalin
nereikalio jie rusai! Ar ne vyrai męs esa negyvo, yra daug didesnis negu artinasi vis arčiaus ir arčiaus tokiame pavidale, kad augalai jį
ir panašius dalykus p. Šliupas ne
klausymo išrišti kitaip, go jo balse stelbė vertę dainos, me?
skirtumas tarpe gyvosios kara prie viena kitos ir, galų gale, vi gali sugerti be tolesnio pagamini
paaiškino; apkaltina tiktai, ir —
—‘nrugodami. kad kunigai užted. kaipo aktorius, rolę savo
lystės abiejų dalių, t. y., tarpe siškai sueina į krūvą — kitaip mo. Jis yra sugeriamas viršuti
viskas. V ilniaus “seimas”, kaip
ir
su atlošė pusėtinai Barbora. Pikkliošton >
— Čia dar ne viskas. Klausy augmenų ir gyvūnų. Neorgani sakant, gyvūnų karalystė žemiau nių lupų ir šaknų sluogsnių, ab žinome, buvo smarkiausiame re
stengsis liaus gaspadinė ir Petyonė, jo kite toliau. Visokių tautų maišti zuotu arba negyvu gamtos sky siuose savo sąnariuose susideda sorbuoja jį arba sugeria iš lauko
voliucijos laike Lietuvoje. Kny
A,škų
P»K'Ib»
dvasią tarnaitė, teipgi atsakančiai atli- ninkų iššaudyta, pakarta ir pa rių užsiima fizika ir chemija, or
iš sutvėrimų, kurie yra drauge Bet maistas gyvūnų, susidedan gelės autorius perstata jį, kaipo
juos ko savo roles.
skersta apie dvidešimts tūkstan ganizuotu arba gyvu gamtos sky gyvūnais ir augmenimis, arba nė tis iš organiškų medegų, papras neišpasakytai svarbų atsitikimą
lietuvių,
laikyti
Dirigavo
patsai
p.
M.
Petrau

rių — biologija.
Kad
J>rbėse ir nesupratime.
čių. Ar negera košelyna?
vienas, nė kitas. Jie yra gyvi tai yra kietame pavidale, negali musų gyvenime.... Pagrįžęs iš
skas.
Chormeisteriais
buvo:
pp.
kunigai su klioštorių pa— Gera! Ura! Ura!
Išskiriant abelnas ypatybes vi daiktai be tolesnių kvalifikacijų. būti sugertas, kol ne ištirps; o užsienio, D-ras Basanavičius už
— Ir Čia dar ne viskas. Šau sos medegos, gyviejie daiktai tu Dabartiniame padėjime musų su tas reikalauja laiko. Dęlto gy manė sušaukti Vilniun lietuvišką
stengi sėti terp lietuvių J. Neimontas ir L. Ereminas, re
Slnkališkają dvasią, kad kliošto- žisieriais — pp. P. Mikolainis ir dant žydus ir maištininkus — ri tam tikrą sudėjimą ir juos pratimo, jie gali būti priskaityti vūnams reikalingas rezervoaras, seimą apsvarstymui tautos reika
minyškos platįs atzagareivi^- Grinius.
visokių gėrybių ir turtų pakliu nuo paprastos medegos atskirian- prie botanikos žrba zoologijos, kuriame maistas būva laikomas, lų. j Žmonės iš visur rinkosi kaip
Pasibaigus
operetei,
choras
pa

vo į musų kišenes kelių mili čias ypatybes. Jos visos rišasi su taigi gali būt priskaityti prie gy kol nepavirs į tokį pavidalą, kad bitės į spiečių, tikėdami, kad sei
ų dvasią, tas teisybė, bei mes
dainavo:
“
Oi
matule
“
,
Saulelė
jĮStatotne klausymo, kodėl kunijonų rublių vertės. Ar negeriau- palaikymu gyvasties. Apie gy vūnų ir augmenų ; užmanyta juos būt galima jį sugerti iš vidaus. mas išrišti galės šalies bėdas, paraudona
”
,
“
Noriu
miego
’
’
,
ir
liuovastį mes nieko daugiau nežino “protistais” vadinti.
rengia klibštorius ir kodėl tosia čia mums nauda ?
Protistai Šitas rezervoaras yra tai pilvas. liuosuos pančius, ir visi galės at
me kaip tiktai vos jos ypatybes. yra žemiausios rųšies gyvi daik Todėl visi gyvūnai turi turėti pil sikvėpti valnybės oru”, .. Kas gi
į musų supratime, jų atžagar- sybės dainą su orkestrą. Puikios
— Geriausia! Geriausia!
.pasirtMŠki mitriai rahda didesnį pri- tai buvo dainos ir malonu jų bu Tas oratorius pabaigė, pradė Tą patį galima pasakyti ir apie tai. Augščiau lipant, abi kara vą. Pas žemiausio skyryiaus, tenai nuveikta? O štai:
vo klausyti.
negu daug prakilnesni
■
jo kalbėti vienas labai dievobai visas kitas gamtos jiegas. Ne lysti skiriasi vis labiau ir labiau. gyvūnus, vienok, šitas organas sekė keletą rezoliucijų pervezdinPasibaigus daiiionA, keturios mingas popas. Peržegnojęs kry žinome, kas jos yra, bet žinome Pirmiausiai besiskirianti vadinasi yra padaromas be prisirengimo, ti, ir tos rezoliucijos buvo kestenpas, rengt. kl.o-1
tai„lįklu,se
1 poros šoko tautiškuose paraduose j žių susirinkusius, pradėjo:
tiktai ką ir kaip veikia ir kaip “protozoais” (pirmiejie arba že- kada ateina reikalas. Vienatinė liarodžiu lietuviams, Užmanyta
šatros ir prie jų mmyskų veda-Į originališkus lietuviškus šokius:
— Mieli broliai Christuje! Pats užsilaiko. Gyvastis kaip ir visos miausios rūšies gyvūnai), ir pro- celė, kuone mikroskopiškos, pana, boykotuoti niaskolius, nemokėti
aa mokyklas ir jų užmanymai j
"Dūdą”. "Suktinį” ir “Klumpekoruida pritarimą todėl, kad męs Į jį“, žeitlžiant orkestrai originališ- Die\as iš augštybių žiuri, kaip kitos gamtos jiegos, turi specifiš tofytais (pirmiausios arba že- ši drebučiams, protoplazmos, su mokesčių, nvHiAteisman, varyti lau
su
maistu, aptren- kan maskoliškus mokytojus, afvalmetikių tikroj to žodžio pras Ikus iš lietuviškų motyvų sukom- męs dirbame savo šventą darbą. ką, ypatingą jiegos veikmęjcurios miausios rūšies augmenys), Po- sitinka
kia
jį,
suima
į
savę, ir jį su- nijant mokyklą nuo maskolių ir
*_ į Prakeikti maištininkai ir žydai ypatingumas parodo keistą feno tam eina gyvūnai ir augmenys,
ti neturime, o draugija jų rei Į ponuotus atsakančiai šokius ir
pavedant ją lietuviams, ir valsčius
žlebčioja.
kalauja instinktyviškai. jų reika vienkart chorui dainuojant ant ke- ■ jau visai buvo beužsilipę ant menų grupą, jos išgvildenimas kuriuos jau šiaip taip atskirti ga
gi
valyt nuo maskoliškų urėdninAugmenys
randa
sau
maistą
ą itjattsdama. Teisybė, turime i turiu balsų įvairius sakinius:,1 sosto ir beveik prariję mus-ų ca priguli prie tam tikro mokslo — lima vienus nuo kitų.
kų
ir kalbos”. Tai visi “seimo”
rą batušką. tik męs, tikriejie ru- biologijos. Kas tatai yrti gyvas Taigi ne lengva aiškiai paskir visur. Pavidale tirpalo jis vil
geras viešas amerikoniškas mo
darbai.
Jeigu p. Šliupas truputį
“Buvo dėdė Vilniuj. --- Ar bu-į
go šaknis, pavidale gazų, viršų
kyklas, bet jeigu žmonės nesigai- Į vo. ar nebuvo, arba buvo arba *• sai arba, kaip mus vadina, juo ties keistas fenomenas?
ti gyvūnų karalystės rybas. Pogenaus
žinotų
Lietuvos revoliuci
1) Organizacija. — Visi gyvi puliariškai, gyvūnais vadinami lapų. Ėmimas maisto, yra paI aukų kad ir klioštorinėms; ku
dašimčiai ir chuliganai, užsistosyviškas arba neveiklus. Gyvū ją, tai neturėtų nė mažiausio noro
ne!---- ■ Aš, broleli, nežinau.
...
”
1
e 1
!
daiktai yra organizuoti — t. y., toki sutvėrimai, kurie gali judė
r»s, be abejonės, ne bus geresir tt. Laike dūdos, viena pusė !t iome už carą ir jo ištikimus draunai įieško sau maisto, ir abelnai, garbinti tą "seimą”. Jisai atmintų,
aės už dabartine" parapijines, choro dainavo: "Dul dul, dūdelė! -- . Męs liejome maištininkų ir susisėda iš skirtingų dalių, turin ti; bet šitas netinka, kadangi yra nors ne visada, juda iš vietos kad tokios ir panašios, rezoliucijos
čių skirtingą veikimą, atliekan daugelis augmenų, kurie akstinais
tai matyt, amerikoniškosios data j
Į graži mano mergelė.... o antra I. žydų kraują upėmis. Greitai imvietą. Jiems vėl gi reikalingas jau prieš seimą" buvo pervezdinčių skirtingą darbą, bet jos visos juda. O gal lokomocija arba per
pmo lietuvių neužganėdina, jos,
‘
siute
lieti
visais
oceanais.
Džiau-pritarė niuniaviinu, kas, susilierezervoaras. Netik tam tikram tos ir gyvenime vykdinamos. Nuo
sotaoda to, ko lietuviai hu- 1 jąs su orkestrą, gimdė tokius
pravoslavų cerkvė, džiau- turi vieną tikslą, konservai uoti sikėlimas iš vietos į vietą yra y- maistui, bet ir budui ėmimo yra pradžios vasaros 1905 m., S. D.
kia nuo mokyklos. Kunigai to- jausmus, kurių jokiu budu negali grasi ministeriai ir žandarai, kad arba palaikyti organizmą. Ne patybė gyvūnų? Bet ir šitas ne reikalingas pilvas. Visi keturi ^vo žinomuose “pamoksluose” aidėl naudojasi tik iš apleistos, var-1 ‘ma žodžiu išreikšti, neatbūtinai męs taip atsidavusiai darbuoja- vienas gal atsakys, kad ir maši tinka, nes daugelis žemesnių aug dalykai — būtent: maistas, turė-Į^°no’ j°f» reikia, vieton rusiškos
pačiu apžėlusios dirvos, iš to tą viską reikia matyti ir girdėti,) mes. O jei Rusijos ministeriai na. tokia kaip garinė, yra gyva; menų ir tūli augštesniejie gema jimas pilvo, galėjimas sužiniškai kalbos mokyklose, valsčių kance
kios dirvos visi naudotiesi gali j
ir žandarai džiaugiasi, tai turi, bet čia yra šitas pamatinis skir lai juda iš vietos į vietą su tokiu judėti, ir jieškojimas maisto arba liarijose, teismuose įvesti lietuviš
kad suprasti. 1
ir naudojasi: nesinaudos kunigai, j
dziaugties iš musų darbo ir pats tumas: garinė mašina reika greitumu, kad atsargiai ir per geidimas — yra arti terp savęs ką ; reikia nėmokėt mokesčių, nei
Pabaigoj
publika,
iššaukė
autoį
tai atsiras kad ir velnias, kuris
Dievas, jei jis nesidžiaugtų, męs lauja jiegos atlikimui darbo iš mikroskopą galima užtėmyti. Iš susirišę. Šitas reikalauja apeti ti kariumenėn. boykotuoti valdžios
rių
ir
enttizijastiškai
dėkavojoi
lauko, 'o turinti- gyvybę daiktai, kitos gi pusės, daugelis augėles
stengsis sėti savo sėklą ant ap
jį į ragą sulenktumėme!
to; todėlgi — jieškojimas maisto, įstaigas, kovot su policija ir tt.,
Į
jam
už
teip
puikų
veikalą
ir
apį
palaikymui
organizmo, darbą at niojo skyriaus gyvūnų, kaip an
— Nesigailėtumėme? Pamo
leistos dirvos. Jeigu ne norime;
judėjimas iš vietos į vietą ir re ir tt. Per pusę metų jie teip dar
dovanojo gražių kvietku bukietu, j
tai austeriai, koraliai, ir tt. nela
lieka pats per savę.
klioštorinių mokyklų, tai neduoki
kytumėme !
zervoaras yra neatbūtinai reika bavosi be paliovos, ir tie “delega
P. M. Petrauskas yra geriausiu (
— Laiminu aš jųsų darbą, jų2) Cėliškas sudėjimas. — Visi bai gali iš vietos į vietą pereiti, lingi. Šitas viskas yra charakte- tai’, kurie į "seimą“ susirinko, bu
me joms vietos, rengkime geras
! lietuvišku artistu — dainininku irj
svietiškas mokyklas, rugojimais į
sų pasišventimą! Neškite šian gyvi daiktai susideda iš- celių., Koks, todėl, yra skirtumas terp rišku gyvūnams.
vo suagituoti S. D. kalbomis, to
kompozitorių. Jis mylėtojas liedėl
teip sulyginamai lengvai pri
ir vienais peikimą s kuniginių ne- į
savo revolverius ir ginklus, ^aš yginai taip kaip koks namas iš, augmenų ir gyvūnų?
4) Suaikvojimas ir priteikima>.
1) Jautimai ir noras. — Be a- — Begalinės vidurinės permainos ėmė revoliucijoniškas rezoliucijas.
paaaikysime. Matome, kad žmo- |į tuviškos dailos!
juos pašventysiu ir palaiminsiu, 'plytų sustatytas. Yra ir neor
26 d. rugsėjo buvo perstatyta kad jie tikriau pataikintų į mai ganizuotas cėliškas sudėjimas — bejonės sužiniškas jautimas ir
1 ačiaus be vaidų "seimas" neapsi
nės reikalauja, nors ir nesupran
tolygiai tęsiasi su gyvybe,
—
i
operete
\\aterburyj.
ėjo,
kaip ir kiekvienas susirinkimas
kaip antai, putose, muiluotame1 noringas judėjimas yra charakte dūrinės permainos yra greita gerai kokioms .jos turi būti. |ta -Patl
štininkus ir žydus!
Kol
mę
5
j
Conn.;
29
spalio
New
Britaine,
žmonių
įvairiomis nuomonėmis.
apsišvietimo įstaigų.
vandenyje, pūslėtoje lavoje ir tt. rišku gyvūnams, bet sunku tą pa- tesnės pas gyvūnus negu pas
— Ura I U ra!
iConn.,
05
d.
spalio,
po
vadovysTen sėdėjo kunigai, dvarponiai,
tokių gerų neparengsime, niinyš
Ir popas palaimino ginklus, Bet ir čia yra šitas pamatinisi rodyti. Męs išvedame, o gal ir
I te autoriaus. Nevvarke, N.J., sa prisaikydino tikruosius rusus -be skirtumas: neorganizuotame cė- teisingai, kad judėjimas augmenų augmenis. Augmenyse priteiki- ūkininkai, inteligentai ir darbinin
kos varys savo darbą. mas yra visados didesnis už sulėje Sv. Jurgio, netoli lietuviškos paliovos skersti maištininkus ir liškame
sudėjime
yra
tik: yra be aušinės arba priešais jų aikvojimą ir dėlto augmenys kai: žmonės vilkių pažiūrų, pra
Besimokinimas ligonių prižiu- Į
bažnyčios. Newarke lošimą atli- žydus. Jų širdžių sutvirtinimui, tai vienokia, pilna tarpų, masa,, norą. Koks nebūtų judėjimas,
dedant nuo atgaleivių - klierikarėjtmo, ligonbučiai tai ne apšvie-!
auga teip ilgai, kol yra gyvi.
bro°kl>n‘ečiai.. Tai turbut bu- davė visiems pabučiuoti kryžių organizuotame cėliškame sudėji jeigu tik galėtume persitikrinti, Gyvūnuose, jaunystėje priteiki- lų ir baigiam kraštutiniais revoliutimo įstaigos. jie lietuvaitesI
> lošimas
D. Daug buvo
me kiekviena celė yra gyva esy• kad jis yra daromas - sužiniškai, mas perviršija suaikvojimą, sur cijonieriais —
ir evangeliją.
gali išmokti vien profesijos, o vo paskutinis pas mus
Malūnininko^
Kaminakrečio ir.
tokių,
ką
visai
nepritarė
rezoliuci
be
—
organizuotas
kūnas
susi

•
tai
galėtume
pasakyti,
kad
judanPaskui prakalbėjo Gringmuth.
pati profesija tai dar ne apšvie
nes už poros dienu p. Petrauskas Nors jis iš pašaknų yra vokietis, dedantis iš gyvų celių bendro■ tis daiktas yra gyvunu. Bet ko augimu abudu susilygina, o se joms ir siūlė savas, ramesnes.
timas: ne vienas gali būti ir la
natvėje suaikvojimas paima viršų.
išvažiuoja toliau, davinėdamas
kiu budu galime apie tai žinoti? Visos gyvūnų jiegos paeina iš Teippat ilgi ginčai ėjo užtai, ar
bai gibus savo profesijoj*0 men koncertus po žymesnes lietuviš bet su dūšia ir kunu atsidavęs vės.
duoti balsą tiems Lietuvos gyven
3) Augimas.— Visi gyvi daik Didelės dalies gyvūnų judėjimai,
Rusijai, laiko save už geriausią
kai apšviestas. Prolesi jonai iškas
kas kolionijąs. . Pirmutinė vieta, ir ištikimiausią chuliganą - ru tai auga. Bet ar negyvi daig ir tūli viduryje musų pačių kūno suaikvojimo, o augmenų, tai tik tojams, kurie lietuviškai nemoka
|J?bumas ir apšvietimas tai visai
maža dalis iš to paeina, kas lie
turbut, bus Chicago, kur, kaip
(padėkime lenkai. Basanavičius ir
iai neauga? Paimkime prisigė judėjimai, kaip širdies, pilvo ir ka. paeina nuo saulės šviesos.
są.
skirti dalykai. Mums reikia ap
girdėti, perstatys ant scenos ori — Draugai! Ant mųsų grie rusį cukraus, alūno arba drus tt. daromi besužinės ir priešais
kompanija kėlė triukšmą, kada pa
švietimo, o apsišvietę, lietuviai
Taigi matome kaip, ir kodėl sigirdo susirinkime lenko kalba....)
ginališką savo operą “Sienpiutė”. žia dantį visoki nenuoramos! Iš kos tirpalą. ‘ Kristalai formuoja norą.
greičiau įgys ir profesijonališką
gamta
teip dalinama.
Teip. vaidų buvo nemaža. S. D.
Gal Chicagiečiams nusibodo be
si per garavimą. Mažyčiai iš pra 2) Ypatingumas maisto ir ry
plaukime, išmuškime juos!
niūksią, nes jo naudą supras.
gynė
rcvoliucijoniškus nutarimus,
laukiant musų dainoriaus, bet te
džių, jie pasididina valanda po šis su minerališfcaja karalyste.—
— Išpiausime! Ura!
Red.
laisvę
ir lyg} bę žodžio lenkams,
gul Chicagiečiai neužmiršta, kad:
— Męs, tikriejie rusai, esame valandai, dima po dienai, kol, Augmenys traukia sau maistą “LIETUVIAI! AR GERAIS
ir galų-gale visgi ant savo pastatė,
“ilgai lauktas svečias visados
KELIAIS ŽENGIAME
pašaukti Dievo išvalyti tėvynę galų gale, užauga nuo riešuto tiesiok iš minerališkosios karaly
IS BROOKLYNO, N. Y.
tačiaus “seime" viešpatavo smar
mielesnis”.
,
K.
PRIEKYN?
”
i nuo visokių šiukšlių. Išdeginki iki kumščios didumo. Bet ir čia stės ; gyvūnai gi iš augmenų, ar
U d. rugsėjo, Lie’tuviškoje
kus ūpas, kurį "delegatai” atsinese
(Tąsą).
vėl randame šituos skirtumus ba viens iš kito. Maistas augme
me jas!
Svetainėje Tautiško Namo, buvo
augime: 1) Kristalas auga prisi nų yra minerališka medega, gy Atsigriebus valdžiai, judėjims, iš gatvės, kur siautė revoliucija.
— Sudeginsime! ura!
kšta pirmą kartą Amerikoje
Tai teip S. D. ardė “seimą”.
— Ligšiol kitos valstybės žiu- dėjimu iš viršiaus, sluogsnis po vūnų gi padirbtas, organiškas noroms-nenoroms, veržėsi į legali Operettė vienoje veikmėje, “KaKodėl jie “ne su džiaugsmu
rėjo į mus skersai, dabar, galiu sluogsnio; gyviejie gi daiktai maistas. Geriau sakant, maistas škas vėžes. Taktika boykoto jau
®*aakrėti> ir Malūnininkas”. Mu
žiurėjo'
į jį. priežastįs kitos.
jus pradžiuginti, atsirado žmo- auga taja medega, kuri įeina į yra CO2. H^O. ir NH3. Šitos gry nerado pritarimo plačiose žmonių
zika Miko Petrausko, su šokiais
Seimas,
Basana\
ičiaus ir kitų tau
nės, kurie visa širdimi prijau- visas celės dalis, auga protarpi nai minerališkos medegos yra miniose. Rinkimuose dalyvavo net
ant scenos.
tiečių nuomone, turėjo būti pana
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.
čia musų darbui. Tokie žmo- niu augimu. 2 Kristalas augi paimtos ir sudėstytos į sudėti dalis revoliucijoniško proletarija- šus parlamentui. Jo nutarimai turė
■SF® po pirmutiniam p. p. Petto.
Galop
frakcija
R.
S.
D.
D.
P.
nės atsirado Prancūzijoj, šit jie mui reikalauja nuo’ jo visiškai ne nes dalis. Tūlos dalys būva at
.Staisko ir Skirgėlos koncertui, lie-1
>7jo įgyti kaip ir įstatymų vertę visai
mums ir užuojautos telegramą siskiriančios medegos, kurią-kris- mestos, o likusios susijungia į (“Mažuma”) nutarė prisidėt prie
tuviai pirmą kartą išgirdę ant I
Lietuvai. Tuonl tarpu delegatai į
Brangiausia Felicija!
atsiuntė. Džaugkitės. Męs esa talas nėra nepagaminęš; gyviejie naują, kitų nepadirbamą, kokį ten rinkimų, ir į durną tapo išrinkta 18
stėnos prigimtoje kalboje artis
"seimą
” dažniausia nebuvo nieke
gi daiktai pagamina medegą sa gaivalą — t. y., organiškos mede S. D.
Aš vėl tau rašau apie tikrųjų me nebe veni?
tiškai padainuotas dainas, sulio
išrinkti,
o demokratišku budu
Pats boykoto faktas ir agitacija
vo augimui jie fabrikuoja pana gos kaip krakmolas, cukrus, cėlu— Ura! Ura! Ura!
*Mkzdo, sujudo, džiaugėsi ir ne- rusų sąjungą.' Rasi perdaug apie
išrinktas
nebuvo
nė vienas; jų
priešais durną atliko, be abejo, di
falėjo atsigėrėti gražiu išlavintu ją rašau, bet ji dabartiniame Ru — Mano širdis pilna linksmy šią į savę medegą iš medegos, loza, ir ypatingai protoplasma.
niekas
neįgaliojo
kalbėti
Lietuvos
balsu p. Petrausko. Per nekurį sijos gyvenime užima labai žy bės, aš tik galiu sušukti: visų kuri suvisai nepanaši į juos, ir Taigi, visi organiški gaivalai ant delės svarbos darbą, žymiai suar gyventojų vardu; todėl jų susiva
dę “konstitucijos iliuzijas”, kurias
kibą tik ir girdėjosi pagyrimo mią vietą, apie ją visokių pakraipų kraštų juodašimčiai, eikite iš ją suvartoja savo augimui — ją svieto yra augmenų, po saulės
žiavimas niekuom nesiskyrė nuo
šviesos galinga veikme tveriami. platino po visuomenę valdžia ir paprasto žmonių susirinkimo. Jie
asimiliuoja, padaro panašia.
z°dziai. Kada gi publika daži- žmonės ir laikraščiai kas diena vien !
— Ura!
4) Gyvenimo istorija. — Visi Gyvūnai, kurie organiškus gaiva buržuazija, įkalbinėdamos, buk yra galėjo sau šnekėties. tarties, sprę
'aoi°« kad bus lošta operretė, daug kalba ’jir rašo. Ir antra
konstitucija, yra “ramus kelias’
kukė su dideliu nekantrumu tos atvertus, kaip nekalbėti apie mei — Ir susivienyję męs, kaip gyvi daiktai atlieką <plę regulia- lus visiškai netveria, bepaliovos
sti, bet jų nutarimai už “seimo”
džiova, kaip maras, kaip cholera, riškų permainų., fį Jįe užgema, ardo organišką medegą ir išdės prie laisvės, šiandien jau nebeti slenksčio neturėjo jokios priversti
laimingos valandos. Pagalios a.- lius valdžios bičiuolius.
kima į tuos “ramius kelius”. Du
ttjo ir 14 rugsėjo.
Kuomet Odesoj ir kituose pie siausime po visą pasaulį, Itiekvie- dauginasi, pasiekia I(ąugščiausią to ją į jos pradinius sudėtinius.
išvaikymai durnos vaizdžiau paro nos vertės: valia buvo kiekvienam
I^Sale buvo pilna klausytojų; tiniuose miestuose sąjungiečiai nam maištininkui žarnaš paleisi gyvenimo laipsnį, ir galų gale Tokiu budu ryšis abiejų karalys dė visiems protaujantiems žmo juos pildyti arba ne. Tas susiva
užsilaikymas publikos teip pa- kasdieną beveik suėda žydų ka me. Aš pirmas einu į kovą. ‘Šit miršta. Negyvuose daiktuose ne čių su minerališkają yra atbulas: nėms, jog caro duotoji “konstitu žiavimas visai neteisingai “seimo”
veikslingas, kaip niekad dar ne- pomis, kuomet « studentams ir mano jau peilis išgaląstas. Kas galima patėmyti tokio rato pen- augmenys daro organišką mede cija” yra tiktai uždangalas, uz vardą sau prisisavino.
mainų.- Jeigu ir juose pasidaro gą iš mineralų, o gyvūnai, ardan kurio biurokratijai parankiaus sa .Tame laike seimo, tikroje to
-^uvo terp lietuvių: visi ramiai moksląeiviams sutrupina kiaušus su manim?
kokios
ten permainos, tai tiktai ti organišką, grąžina ją atgalios
—
O
degtinės
už
darbą
ar
bus?
•ėdėjo ir laukė ko tai nepapras- ir išlaužo šonkaulius, valdžia sąvo darbas varyti; jog “rami ko žodžio prasmėje, t. y. įstatymų lei
—
Bus.
Valdžia
prižadėjo
iš netyčių, ir paeina nuo išlauki minerališkai karalystei. Atkreipki va” yra migdymas visuomenės su dimo vietos, nė negalėjo būti Lietu
po, niekad negirdėto; laukė o jugiečiams paglosto galvelę ir sa
me musų atydą ant vieno iš aug
duoti, kiek tik nogėsite! Juk ji nių priežasčių.
įveidai degė nekantrybe.
ko :
voje. Kad leisti įstatymus, negana
meniu maistų, CO2: Augmenis tikslu įvesti greit šaudomus teis turėti morališką tiesą — būti kitų
savo
monopolka
turi.
5)
Reprodukcija.
Kadangi
gy

—
Dirbkite,
vaikučiai,
sosto
r Pusė vai. po 8 gailiai uždejamus, kartuves, kareivišką diktatū
vųjų daiktų gyvenimo laikas ap išdėsto CO2 į jo sudėtinės dalis, rą ir tt. Vienok aname laike įgaliotas, bet reikia da vartoti,
— Jei teip, sutinkame.
vo orkestrą, maloniais šiurpuliais naudai!
rybuotas, jie turi reprodukuoti, grąžina degį arba oxygeną orui,
— Pirmyn! .
— Pasistengsime!
_a i boykotistų” žodis ne vienam blai-Įir tokius įrankius, kuriais įstatyperbėgdama širdį . klausytojų ir
auglydarį arba
išduoti sau panašius gyvūnus; o pasilaiko sau kiur/eičmenuislvesuiam
— Ura!
linai galima įvy kelinti, kad nepaprotui nuvaikė konslitu-Įr
»«»Vyte vijo pabudintas mintis
Ir jie stengiasi, oi kaip stenkarboną
kad
1
------------kitaip
jie
umu
laiku
išnyktų,
šiIr
kiek
ten
buvp
džiaugsmo,
mietą musų tėvynę, visi sakė . I ritasi I

Kaip padalyta gamta?

Mažas Feljetonas

kuomet uijau ni pa’ 'ien, nvo fyvmrim. Ar Į
Ar jis buvo girtas? Ar papaikęs? Ar išmintin
Biliktų jie tiktai ant popteros.
ir pradėjo jį tvoti savo riebia kutnsčia. Terp mrtgas? Aš nežinau. Kartaip njan regis, kad jo supranti, vaike?”
Tam tikslui kiekviena legališkoji
I
terš, verkiančios jo tėvo, ir kūdikio, ginančio, sa^
“Supranta, tėvai”.
teisybė; kartais regis, kad jis pūstojo proto.
[valdžia laiko kariumenę, policiją,
Mausvk gera,.
“Gerai, klausyk.
klausyk. Klausyk
gerai. Aš nedariau vo molinį. Cėzarui buvo nesmagu. Jo akys apteismus, kalėjimus; revoliucijonišit
š nenorėjau. Aš žinojau, jog tu pada-1 siaurojo ir, kad sus>tureti nuo graudumo, pradėk
koji valdžia (po nuvertimui seno
’ c
ryti, kas reikia. Tu turi gėrį širdj. Aš sakiau jo )>’ šnekėti. įpasakodamas mažiausi* dai^
sios) remiasi ant pritarimo di
Vertč J. Laukis.
sau. Kaip man parsieis mirti.' papasakosiu viskį sitikimo. Ji klausėsi, atsniėjUs.-pfflnp,*^^
džiumos žmonių, kurie ginklu su
tau ir prašysiu neužmiršti mernysėios. Karolina retkarč.ais sttsukunu nuogįsties, “O, tu Di„e J
laužo mažumos pasipriešinimą. Žo
[Donet,
18 rue de l’Eperlan, trečios lubos, antros noV. ' aikutis. -manydamas jį esant labiau »■>«.
I.1
Taigi ir žmogus žino nedaugiau, kas būva pas
džiu, visuomet esti medegiška, la
durys,
nepamiršk
- eik pas jį stačiai, man pasi- raminusia, liovės. mt»fs Cezarį, paėmė m<ni^
Priešakyje durių kaimiško namo, nė tai pra
bai lengvai užčiuopiama, spėka, kitą žmogų. Męs esame toliaus vienas nuo kito
kuri negyvą įstatymo literą padaro negu žvaigždės, dar labiau ap vieniję, nes mąstis sto ūkininko, nė dvarininko, vipno iš tų maišytų mirus - ir sutaisyk teip. idant ji neatjaustų
Pabaigęs pasakoti, jaunasis Hautot tarė “rv
kaiminių gyvenimų, kurie,,kadaisia buvo beveik tekinio manęs skaudžiai. Tu turi pinigus, gali tą
reguliatorium visuomenės gyveni yra neišgilinama.
bar męs sutaikysime tą menką dalyką sul Ar
tu
žinai
ką
nors
baisesnio
už
šitą
vienvadvariškiais,
dabar
gi
užimti,
gerai
pasiturinčių
ūki

aš
tau
palikau
jų
gana.
Klausyk
—
padaryti
mo.
To visko truko Vilniaus "sei linį lytėjimą esybių, į kurias męs negalime įeiti? ninkų, gauja šunų šokinėjo jr lojo, pamačiusi pri šiokiomis dienomis jos nerasi. Ji dirba pas Mme. valios. Klausyk tamista. Aš gerai stoviu v
Eik ketvirtadienyj. paliko man gana. Aš nenoriu, idant tamistai ?
mui”; pertai jisai užsiganėdino re Męs mylime vienas kitą, lyg kad butume sura žiūrėtoją nešant medžioklei krepšius. Tai buvo Moreau, rue Beauvoisine.
kinti,
labai
arti,
su
išskleistomis
rankomis,
o
ne

pirma diena šaudymo sezono ir puikiame, valgo lai yra diena, kurioje ji vis laukia manęs. Varg truktų----- ”
zoliucijoms, tuom aiškiai parody
Ji pertraukė jį tuojaus:
galėdami
’
pasiekti
vienas
kito.
Kamuojantis
rei

mame kambaryj Hautotai, tėvas ir sūnūs, M. Ber šė mergysčia, kaip ji verks. Aš tų viską pašadamas, jog stovi ne augščiaus .už
kalingumas
vienybės
pančioja
mus,
bet
visi
musų
“O, tamista Cezarai, ne šiądien. Perdaug
mont, auklėtojas,' ir M. Mondara, notaras, išgėrę kojų tau,. nes pažįstu tave gerai, vaike. Tokių
paprastą žmonių mitingą.
ant
mano širdies. Kuomet kitą dieną _ n ***
pasistengimai liekasi tuščiais, apleistais be naudos, vyno, užsikando duona išeinant medžioti. .
dalykų negali pasakoti pašaliniams, ar notarui, ar
Vilniaus susivažiavimas neįnešė musų isitikėjimai be vaisiaus, musų apsikabinimai
šiądien.
Jei aš priimsiu, tai nebus mano labui*
Senis Hautot, pasididžiuodamas savo turtais, kunigui. Taigi neišduok niekam paslapties, Ar
nieko naujo judėjiman. Visoke- be jiegos, musų besiglamonėjimai veltais. Pano
ne,
prisiekiu
tam. Tai bus mažyčiui. Pinigai
riops išsiliuosavimo darbas jau ir rėjus mums susijungti vienam su kitu, musų stai gyrėsi iš kalno žvėriena, kurią jo svečiai rasę jo supranti?”
būti
usrasyti
jam.
draustinėj. Jis buvo augštas normanas, vienas iš
“Suprantu, tėvai”.
beto plačiai ėjo visoje Lietuvoje. gus susijudinimai tik sutrenkia vieną su kitu.
Cezaras spėjo ir, miksėdamas, užklausė- “V
tų didžiakaulių žmonių, prigimtų šaliai, pusiau
“Ar prisieki?”
)
Žmonės buvo užtektinai prireng
—
mažytis
yra jo?”
Aš
niekuomet nesijaučiu labiau vienu, kaip. kaimietis,, pusiau augštunas, turtingas, guodoja“Prisiekiu, tėvai*’.
ti
padaryti
žingsnį
toliaus.
kad atvėręs, savo širdį kuriam draugui, kadangi tnas ir jtekmingas jis savo sumti Cėzarui davė
“
Teip
“
,
tarė ji. Ir jaunasis Hautot panžiarė.
“Meldžiu tavęs, vaike, neužmiršk’.
IBuvo galima į stichijišką judėji tąsyk aš geriau suprantu neįveikiamą kliūtį. Jis
|
jo
į
savo
brolį
su pamišusiu gilumu ir
tik
paviršutinišką
mokslą,
pasibijodamas,
kad
li

“Neužmiršiu, tėvai”.
mą įleisti organizacijos gaivalą, su
. . ..
yra ten, tasai žmogus, aš matarč jo aiškias akis kęs perdaug dideliu augštunu, ne norės būti ūki
i
susijudinimu.
“Ir prie to tu pamatysi — tu pamatysi — ji
tvarkyti revoliucijos spėkas,, pri
priešais save, bet jo vėlės už jų aš nepažystu. ninku. Cezaras beveik toks augštas, kaip jo tėvas, tau
Po ilgam tylėjimui, kadangi ji pradėjo verku,
išaiškins. Aš negaliu daugiau pasakoti. Ar
ruošti jas tolymesniai kovai su
Jis klausosi manęs. Ką jis mano? Taigi, ką jis tik laibesnis, buvo geras jaunas vaikinas, lengvai prisieki?”
Cezaras
pradėjo: “Na tai, Mamselle Donet, aš o-.
valdžia. Nieko to neatliko susiva
mano? Ar supranti šitą kankynę? Jis gal neuž užganėdinamas ir pilnas pasigėrėjimo, guodonės
I nu. Kuomet męs pasimatysime dėlei to reiklu/•
žiavimas. Jisai tiktai į rezoliuci
“Prisiekiu, tėvai”.
kenčia manęs? — gal niekina mane, ar išjuokia ir nuolankumo norams ir nuomonėms senio HaurJi sušuko: “O ne, neik tamista, nepalik
manę,
jas sutraukė tą, kas jau darėsi, ir
“Labai gerai, mano vaike, pabučiuok mane.
_
toto.
Lik sveikas! Aš mirsiu, tikrai žinau. Paliepk j \’cnos Sl* ^.miliuku, tas mane užmuš. Aš netspakurstė žmonės toliaus lygiai teip mane? I I I
Jis dedasi į galvą, ką aš pasakau; jis spren
riu nieko apart savo mažyčio. Ah, koks tai bai
M. Bermont, auklėtojas, riebus, žemas žmoelgties, reiškia: tiktai labiaus su
džia
apie mane, jis kolioja mane, jis peikia mane gutis plonų, mėlynų gyslų, išvagojančių jo veidą jiems įeiti”.
sus
dalykas, koks tai baisus dalykas, tanūsta Ce- 1
drumstė stichiją ir padidino trukšCezaras pro verksmus ir raudojimus pabučia
u j
į visas puses it upės ar srautai ant žemlapio, už vo tėvą, paklausė, kaip visuomet, atidarė duris ir žarai! Eik šian, sėsk tamista. Pasakyk
mą.... Pertai ir įtekmė jo buvo ir škaito ar niekšu, ar kvailu.
Kaip
aš
galiu
žinoti,
ką
jis
mano?
Kaip
aš
jis
veikė
prieš
numirimą
”
.
klausė:
“
Ar
kiškių
yra?
”
trumpam laikui. Kaip greit dalyįėjo kunigas su balta kamža, nešąs šventus aliejus.
Papratęs klausyti. Cezaras atsisėdo.
vavusiejie susivažiavime žmonės galiu žinoti, ar jis mane myli teip kaip aš jį? ir
Senis Hautot atsakė: “Kiek tik nori. Dugnas Bet mirštantis žmogus uždarė akis ir neatidarė jų,
kas
darosi
toj
mažoj,
apskričioj
galvoj?
Kokia
Ji
atsisėdo ant kitos kėdės ir pasietai Eaiika- 1
Pnysatier
klonio
jų
pilnas
”
.
(ypač ūkininkai) užsidegė, teip
neatsiliepė ant jų kalbinimų ir nė ženklo neparo
tai
paslaptis
ta
nežinoma
mąstis
esybės,
paslėpta
j
ką
ant
kelių, klausinėdama Cezaro tuksiančio
J
neilgai jie ir karščiavosi. Parva
Senis Hautot pakilo.
Visi »pasekė jį, •pasiėmė vlC
*
II | >1 d 111 <1.
VVargšas Z.
11 ltII
d 11Jv. JI
*
dė,> jog Ji?*
jis supranta.
žmogus
' kalbėjo
ir
neprigulminga
mąstis,
kurios
męs
negalime
nė
žiavę. jie. sujudino valsčius, ėmė
......................
. _
šautuvus ir išėjo, šunta, nekantruodami, staugdami j|gaį gana. Jo galva buvo liuosa dabar. Jis galė- ,noii« aPie
lr )is ““te" kad nelaimu |
----------- **“ jį
:: ”
'
agituot, kalbėt, valsčių knygose žinoti,, nė viarayti, ne jai prisanyti. ne pergaetii įr lodan)i traukė pava<jį, kiek įgalėjo. Jie nuėjo jo mirti ramiai. Kam jam išpažintį daryti pasiun-neįėjo
is visos širdies.
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. bnk desmes puses, Cezaras kainaja, o du svečiai vi- tiniui Dievo, jeigu jis tik ką išpažintį atliko savo
asakitis jam, jog j skv j<»
galima Unc 1
ir neįstengiau atst- duriu. Zvcrienius ėjo paskui..
Bet užkilo reakcija, ir iŠ visų tų daryti visas duris savo vėlės,
.
lamnii?
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du Pir;tu
j»'suspigo ir iš naujo ėmė vetkmano gv, ,• ■
• sudarbų liko tiktai kartuš atmini duota. Aš
Cezaras, užsikrėtęs graudumu, ėmė teipgi verk, laikau
. , gilumoj šitą slaptą
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Buvo rimta valanda laukiant
pirmutinio
Prieš naktį jis pasimirė, po keturių valandų
venimą,
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įeiti.
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mas. Valdžia ėmė bausti valstie
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kadangi ašaros visuomet suiniųkština širžj.
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v*o, kuomet sirdis tvaksi tankiau ir pirštas truksi
baisių kentėjimų.
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atrasti jo, ar įeiti ten, kadangi nė vienas
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čius už rusiškų raštų naikinimą, gali
tai jis prisilenkė prie Emiliuko. kurio kakta buvo
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ant spauscio. Su svkiu trinktelėjo suvis. Sems
nesupranta
t.,. _ iššovė. \ įsi sustojo
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. pamate
...kurapką
.
už monopolių uždarinėjimus ir nėra-tokiu kaip1 as, kadangi
b nė vienas
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Hautot
II.
ar,ii jo burnos, ir pabučiavo jį.
daužymus, už policijantų nugink 1
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I nupuolant iš pulko pakilusio tam tikram atokume,
arijas kūdikis, našlaiti** dabar”, tarė motiJie palaidojo jį antradienyj, šaudymo sezonui
lu bent supranti mane šioj valandoj. Ne;Į- •
- lavimus.... Žinoma, tie darbai
kuri , nupuolė į griovį už tankių krūmų. Įsikarščia prasidėjus septintadienyj. Išlydėjęs
i ______
savo tėvo k u- na‘
tuoj pasiliovė. Negana to, pats tau regisi, jog aš papaikęs! Tu kvoti mane, tu L
“Aš teipgi", atrėmė *Cėzaras.
l ^ s^rtimnkas ėmė bėgti ir tuojaus išnyko tau- nJĮ j kapus Cėzaraj> Hautot praleido likusią dalį
ištolo
nuo
manęs!
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juose dalyvavusieji® žmonės išsi laikaisi
Ir jie nutilo. Bet praktiškas instinktas šei
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kumyne. Neuzilgio polam issigirdo ir antras šu įdienos verkdamas. Jis beveik nemigo ^atėjusią
lu klausi savęs — ‘Kas yra sti juo šiąnakt?
•
žadėjo jų. kaip Petras Christaus
pripratusios galvoti apie viską, veikiai
mininkės.
naktį ir pabudęs, jautėsi toks liūdnas, kad klausė
ir apkaltino už juos vienus tiktai Bet Į jei tau pasisektų apimti, atspėti kuopabudo pas jauna moterį.
" I ai nenauda, turėjo patiesti ir zuikį", sušuko savęs, kaip jis galės gyventi toliau.
met mano baisią ir nesuprastiną kančią, ateik pas Kj Bermont Visi laukė,"žiūrėdami į krumus.
S. D. '
"Bet tamista nevalgęs dar šį rytą, tamista Ce
Jis manė, vienok, klausydamas savo tėvo paNa, tuščia to. Bet susivažia mane ir pasakyk tik — “Aš tave supratau!” ir "tu 1
zarai
?”
• .
Notaras, pridėjęs rankas prie burnos, suriko: I sku
^
nės
vaho
s,
____________ , jog turi nukakti į Roueną ry
vimas nenusisekė. Da negimęs, ji mane padarysi laimingu bent sekundą.
Ar turi jttos?“
loj v pasimatyti su Karolina Donet. kuri gyveno
Kas dar labiau verčia mane atjausti mano
sai jau buvo pasmerktas. Organi
"1 ai tamista turi būti išalkęs. Turi suvalgySenis Hautot neatsiliepė. C
Cezaras, atsisukęs į I pn jg ruc
l‘Epc“rlan. trečios lubos, antros duzuoti revoliucijos spėkas (kas rei vienatvę, tai moteris.
'
[žvėrienių tarė "Eik, pagtĮbžSt jam. Juozai Męs |Į rys. |Merginos vardą ir adresą, idant neužmiršti, ti kokį kąsnį". 1
Varge? Varge? Kaip aš kentėjau per raoc’Į palauksime". \'yras nubėgo linkui krūmų ir grei- Lis kartoj<7 pašnabždom* lyg poteriu
kalinga buvo tame laike) tegali
“
Dėkui
tamistai",
tarė jis.
ne alkanas.
galiaus jis
apsjsukv
susirinkimas žmonių vienodoms ris, nes jos negu vyrai tankiau man davė iliuziją
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ir
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*s’ l,a*saukė: Eikite šian, kas nors at- tar£ juos netyčioms ir pasakymas įėjo į vi>ką. ka
maždaug nuomonėmis; organizuo nebuvimo vienu !•
Ji atsakė: “Nežiūrint į tuzbą. reikia gyventi.
sitiko^.
jis veikė, ar sakė. Ant ęytojaus, apie aštuntą vaj Kaip įsimyli, tai, tarytum, išplėsti. Viršžmoti kokiam nors tikslui galima žmo
Tamista
neatsisakysi, tamista gali kiek ilgiau*
\'isi nubėgo ir sulindo į krumus. Senis Hau- |anių. jįs pasikinkė arklį ir išvažiavo į Roueną. kur
nes vienodo socijališko judėjimo, giška laimė apsupa tave! Ar žinai kodėl? Ar ži tot buvo parpuolęs ant šono ir apalpęs. Abiem
pasilikti,
Tamistai išėjus, nežinau ką bepradėpribuvo apie dešimtą valandą.
t. y. žmones vieno amato (kur nai dėlto ateina šitas jausmas didelės laimės. Vien
siu
”
.
rankom jis laikė užgniaužęs pilvą, iš kurio lašai
Apsišluostęs skrybėlę ir švarką ir nusivalęs
pius, dailides), vienos ekonomiškos tik dėlto, jog manai, kad nėši jau vienas. Apvie
Jis sutiko ir atsisėdo užpakaliu į ugnį firieš
kraujo sunkėsi per bruslotą ant žolės. Jis, matyt, batus, jis ėmė jieškoti rue dė l’Eperlan, neištlryskliasos (darbininkas arba ūkinin nėjimas, apleistas žmogiškos esybės tarytum pasi
mėtė šautuvą, norėdamas paimti negyvą kurapką, damas klausti, kur ji yra. iš baimės, kad kas ne- ją. išvalgė torielių blėkų ir išgėrė stiklą raudono
kas, dvarponis ir tt). Tuom tarpu liauja. Koks apsirikimas!
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.antras \amzdis iššovė ir pataikė jam į šoną, fja^intų ar nenužiurėtų. Galiaus jis paklausė ku- vyno, bet baltojo vyno nedavė jai atkimšti.
“delegatai", kaip minėjau, laikėsi
Daugiau kankinama šito amžino reikalingu-1 .*
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Pakilęs eiti, jis paklausė: "Kuomet tamista
__ :i-_ n.._:____.................. ...... 1.__ 1; |- c
' k* JI *'• k"«>vi(, išrengė ir pamate baigią njg(,t kuris jam pasakė. j<>i; antra gatvė p« • domei.
įvairiausių pažiūrų politikos, eko mo meilės, kuri graužia musų apvienėjusią širdį,
.. Aprišę žaizdą šeip-teip, parnešė jį namon
jjs apsėtojo. Lygšiol jis klausė mirusio norėtum, idant ateičiau pašnekėti apie reikalą,!
nomijos, tikėjimo ir kituose klau vra moteris,
* * didysis
”* * tvanas
*
ir sapnas.
Į ir pasiuntė daktaro su kunigu. Atėjus daktarui, jis | žmogaus norų kaip koks gyvulys be valios ar Mamselle?"
symuose ; jie užsimanė kalbėti visos
Žinai tas saldžias valandas, praleistas veidas
“Jei tamistai nedarytų tas skirtumo, tai atei-j
Lietuvos vardu, visiems gyvento su veidu su ta esybe ilgais plaukais, kerėjančia purtė galva rūsčiai ir, atsisukęs į Cezarą, kuris sanmonės. Dabar lyg koktu ir nesmagu darėsi nantį ketvirtadienį, tamista Cezarai, Tokiu būda
verkė ant kėdės, tarė: “Mano tiv vargše, dalykai iš- Lani sunui pasinxlvti akis į akį mot erei, kuri bujams duoti vieną “keliarodį", no išveizda. kurios pažiūrėjimas traukia mus prie
rodo labai prastai.
I
niyi^tįn(. jo tėvo. Bet jis manė: “Aš tėvui aš nesugaišinčiau savo laiko, Visi mano ketvirta*
rėjo nesutaikomus gaivalus sutai meilės. Koks karštis klaidina musų protą! Kokia
Daktarui aprišus žaizdą, senis Hautot pakruti- žadėjau ir turiu tą padaryti". Taigi atsidarė duris dieniai liuosi".
kyti prie vieno tikslo. Ir koks iliuzija nuveda mus į šalį! Ar tas neišrodo, jog
“Gerai, ateinantį ketvirtadienį". tarė Cezaras.
tas vienas tikslas, kuris tiktų ly josios vėlė ir mano padarys vieną? Bet tasai nie no pirštus, atidarė akis, atsidėjęs, keistai pasižm-k’r. 18, surado tamsius trepus. užlipo iki trečių
' Pribusi tamista ant užkandžio , ar ne?-*’
rėjo aplinkui ir pramurmėjo:
lubų, pamatė duris, paskui antras, rado varpelį ir
giai visai Lietuvai? Sakysite, at- kuomet neateina; ir po sanvaičių laukimo, lukes“
Oh, su tuo tai negaliu prisižadėti".
“Dieve atleisk, ką padariau”.
patraukė.
siliuosavimas nuo carizmo? Bet ties ir apgavingo džiaugsmo, aš atsirandu dar la
“
Geriaus valgant šnekėti", tarė ji. "Yra ir
Paskui urnai:
Durys atsidarė ir jis išvydo save akis į akį su
dabar, kuomet jau kiekvienas ’ luo biau apvienėjusiu, negu kuomet buvau pirmiau.
daugiau
laiko“.
“Aš noriu pašnekėti su vaiku, jei laiko turiu“. jauna žmona, labai gerai apsirėdžiusią, juodbruve,
mas aiškiaus parodė savo tikrus
To kiekvienam bučkiui, po kiekvienam apsika
"Na
tai gerai, dvylikta valandą".
Cezaras, nesusiturėdamas, verkė ir kartojo raudonais veidais, kuri žiurėjo į jį su nuosteba.
norus, matome, jog tą išsiliuosa- binimui — apvienėjimas didinasi. Ir kaip kenti,
Ir jis išėjo, pabučiavęs Emiiitiką vėl ir pa
kaip mažas kūdikis: “Tėveli, tėveli, nelaimingas
Jis nežinojo ką besakyti, o ji, nelaukdama nie
vima anaiptol ne vienaip jie su kaip baisiai!....
spaudęs
ranką merginai.
tėveli!”
ko ir manydama, jog kitas tuojaus ateis, neprapranta: kunigija su dvarponiais ir
Ar nepasakė poetas, M. Sully Prudhomme:
Bet tėvas tvirtesniu balsu tarė:
šė jo į vidų. Jie žiūrėjosi teip vienas į kitą apie
atžagareiviškais ūkininkais kovoja
Glamonės yra tik bruzdųs pagavimai,
III.
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Eik
šian,
neverk,
sunau,
aš
turiu
tau
ką
papusę minutos laiko. Ant galo ji paklausė,/‘Ko tadangiaus už senąją valdžią, negu
Bergždi pasistengimai vargios meilės, kuri
San vaite pasidarė ilga Cėzorui H au totui. Ja6i
sakyti. Sėsk šalę manęs. Tas neims ilgai, o man mista nori?”
prieš ją; vidutinėji ir smulkioji bando
niekuomet nebuvo teip ilgu, vienatvė, tarytum,
Į
bus lengviau*. Gal malonėsite mums atleisti*"!
“Esiu, M. Hautot”, prastenėjo jisai.
buržuazija regimai tiktai dėl viso
Negalimą sujungimą vėlių kūnais!
nepergalima. Ikišiol jis buvo tėvo--, tikru šešėliu,
kitiems.
Ji krūptelėjo, nublanko visa ir pramikčiojo,
ko vartoja žodį — “demokratiška > Ir — Ijk sveikas. Viskas atlikta. Vargiai [pridūrė
Į
sekdamas jį per laukus ir prižiūrėdamas, idant jo
Visi išėjo, palikdami sūnų viena su tėvu.
lyg pažinodama jį nuo seniai, "Ponas Cezaras.*
respublika", o veikiausia pasiga- bepažysti tą moterį, kuri buvo man visu gyvenime
prisakymai butų išpildyti: o jeigu jis jį apkibda
“Klausyk, mano vaike”, tarė senis Hautot, “tu I
nėomtų konstitucijos monarchija, ir kurios tnąsčių. širdingų ir paprastų, be abejonės,
“Teip”.
vo ant valandos, tai per pietus vėl susieidavo.
Į dabar turi dvidešimts keturis metus ir gali girdėti
tas matosi iš jų didelio palinkimo męs niekuomet nepažinojom.
Vakarus jie praleisdavo, susėdę prieš viens kitą,
viską, ant galo, tame nėra daug paslapties. Tu
“Atėjau pas tamistą nuo savo tėvo".
prie rusų kadetų; antgalo darbi
rūkydami pypkes, šnekėdami apie arklius, karves
Toj pačioj valandoj, kaip įdomiame sanlyduJi sušuko, “Tu Dieve", ir pasitraukė atgal ar avis, rankspaudžiai gi. kuriais apsimainydavo
ninkai ir mažažemiai ūkininkai
me esybių, pilname susipynime nuomonių bei į- žinai, kad tavo motina mirus jau septyni metai ir
įvykdinimą respublikos ant demo
kvėpimų. tu manai, jog nueisi į pačią gilumą jos kad aš neturiu daugiau, kaip keturias dešimts pen teip. kad jis galėjo įeiti. Jis uždarė duris ir sekė ant rytojaus, buvo ženklu širdingo ir gilaus pri
kratiškiausių pamatų stato už pir
paskui.
vėlės, štai vienas žodis, — vienas tik žodis kartais kis metus, ar ne?”
sirišimo vieno prie kito.
mutinį ir svarbiausią šios revoliu
Čion jis pamatė mažą vaikutį keturių ar pen
“
Teip,
žinau
”
,
suniurmėjo
sūnūs.
CScaras buvo vienas dabar. Jis dirbo rudens
atidengia mums musų klaidą, parodo mums, kaip
cijos reikalavimą. Ne tiktai tiks
kių metų, besibovijant su kate ant aslos prieš kro-„ darbą, kiek jis galėjo, tikėdamas kas valanda pa
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Tavo
motina
negyva
septyni
metai,
o
aš
pa

švystelėjimas žaibo nakčia, tamsią bedugnę terp
las skiria tuos įvairius gaivalus
silikau našlys. Taigi, ar žmogus tokis kaip aš ga snį, ant kurios stovėjo apštis torielių ir bliudų.
matyti pavidalą savo tėvo, pasirodžiusį staiga is
visuomenės, bet ir jų taktikos prin mus.
“
Meldžiu
sėsti",
tarė
ji.
li
būti
našliu,
jei
jis
yra
tik
trisdešimts
septy

kito šono Jauko. Sutrumpinimui laiko, jis ėjo x
O bet, kas sviete yra geriausio, tai praleisti
cipai : vieni pasyviškai žiuri į ju
nių metų amžiaus, ką?”
Jis atsisėdo, o ji pridūrė, "Na ir ką?”
pas kaimynus ir pasakojo apie atsitikimą kiekvie
naktį
arti
moters,
kurią
myli,
be
šnekėjimo,
kuo

dėjimą ir laukia tos valandos, kuo
Jis nedryso kalbėti. Jo akys buvo nukreip nam. kas dar nebuvo girdėjęs, kartais atkartoda
“Ne, negali”, atsakė sūnūs.
ne
visiškai
laimingas,
vien
jausdamas
josios
artu

met galės į savo kišenių susižerti
Tėvas?, gaudydamas dvasią, išbalęs ir nurau tos į stalą viduryj ruimo, kuris buvo parengtas mas ir tiems, kurie jau buvo girdėję. Netekęs už
revoliucijos naudą; antri kovoja mą. Nenorėk daugiaus, kadangi dvi esybės nie
kęs veidą, sušuko: “O, Dieve, kaip skauda!” Nu valgiui. Trys torieliai buvo padėta; vienas -vai siėmimo, jis sėdo prie kelio ir stebėjosi, ar toksai
neva kultūros, apšvietimo keliu, t. kuomet nebuvo dar sujungtos.
Kas lytisi manęs, tai aš uždariau savo vėlę. rimęs: “Tu supranti, j’og žmogui leista buvo gy kui. Jis pažiurėjo į kėdę, atkreiptą užpakaliu į būvis ilgai gali tęstis.
y. laukia, kol "revoliucija pasidarys
ugnį, torielių, šluostuką, stiklus, bonką raudono
Jis tankiai mastė apie Mile. Donet. Ji )ain
žmonių galvose" (demokratai); Aš nepasakoju daugiau niekam į ką aš tikiu, ką venti ne vienam, bet aš nenorėjau duoti tavo mok vyno jau atkimštą, ir bonką balto neatkimštą. Tai
sulinai
pasekėją,
kadangi
jai
tą
prižadėjau.
Ar
aš
manau,
ar
ką
myliu.
Žinodamas,
jog
esu
pa

patiko.
Ji buvo tokia, kokia tėvas sakė
man
treti daro streikus, naikina val
buvo vieta jo tėvo, užpakaliu į ugnį. Jo laukė. dagi, meili ir miela. Teip, ji tikrai buvo gera
pranti?
”
smerktas
šitai
baisiai
vienatvei,
aš
žiuriu
į
daly

džios tarnus ir jų pagelbininkus.
— Tai buvo jo duonos šmotelis, kurį jis matė ten mergina. Jis pasiryžo būti jai labai geru ir duoti
“Suprantu, tėvai”.
rengiasi prie ginkluoto sukilimo..,. kus be išreiškimo savo nuomonės. Kas man dar
“Tad aš pasiėmiau mergysčių, gyvenančią ro_ Į arti šakelių, nes pluta buvo nuriekta dėl Hautoto jai įeigą dviejų tūkstančių frankų, o 'vaikui pala*'
Šitokį margą mišinį niekas ant bo su nuomonėmis, barniais, smagumais, ar tikė
jimais!
Negalėdamas
dalyvauti
nė
su
niekuom,
uene, 18 rue de l'Eperlan, trečios lubos, antros du— . blogų dantų. Toliaus, pakeldamas akis, jis pama- kyti kapitalą. Jis net jautė tūlą smagumą,
svieto negalėtų suvienyt; ir bergž
rys
—
nepamiršk
to,
mergysčia
man
labai
maloni,
pč savo paties paveikslą apt sienos,. Jauna žmd- nydanaas, jog jis eis ją aplankyti ateinantį ketvr
aš
pasitraukiau
nuo
visų.
Mano
nematomoji
mąs

di todėl buvo mėginimai duoti jam
na šnekino: “Ir ką tokio, tamista Cezarai?”
tądien j ir sutaikyti su ja šituos pinigiskus daly
kokį nors vieną “keliarodį”.... tis yra nežinoma. Aš turiu paprastus pasakymus, pilna jausmo ir pasišventiųu?, tikra pati. Ar su
Jis
pažiurėjo
į
ją.
Netikrumas
nublankino
kus. Bet vėl mintis apie tą brolį, tą penkių metų
,.r
Vistiek, kiekvienas luomas ėjo ir atsakyti klausimui kiekvienos dienos ir nusišypso pranti, vaike?”
jos veidus ir ji laukė su drebančiomis rankomis cimbalą, kuris buvo jo tėvo sunum, rūpino jį k*e .
“Suprantu, tėvai”.
eina savo keliais, kuriais jį vedė jimą, kuris reiškia, jog aš nenoriu užsiimti net
kalba. Ar supranti?” *
,
kvaišino jį, bet jis patiko jam: Juk tai buvo kaip ir
įo ekonomiški reikalai.
' “Taigi, jei aš mirčiau,,liekų jai skolingas kiek nuo baimės.
.
Jis
atsidrąsino.
šeimyna
vis dar beliekanti jam ypatoje to slapto
Męs
perėjome
ilga
gatve
iki
Are
de
Triumphe,
—tiek, noriu ją apginti nuo* skurdo. Ar supranti?”
Vieton susivažiavimo įvairiausių
'“Taigi Mamselle, tėtis pasimirė pereitą seppaskui
sugryžome
iki
Place
de
la
Concorde,
kadan

“Suprantu, tėvai”.
mažojo sunaus.
vienas kitam priešingų gaivalų, rei
titadienį, išėjus šaudyt”.
Taigi, išVažiavęs žila kumele keliu į Roueną
“Sakysiu aš tau, kad ji yra gera mergina ir,
kėjo tuom kart padaryt susivažia gi jis pasakojo tą viską išlėto, net pridėdamas
- Ją teip nutrenkė, kad ji nepasijudino.
daug
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kurių
aš
jau
nebeatmenu.
ketvirtadienio
rytą, jis jautė, jog širdis jo bu\c
jei
tik
ne
dėl
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ir
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tavo
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bei
vimus partijų, ir tai butų kiekviena
Po
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tylėjimo,
ji
prašnabždėjo
vos
Jis
sustojo
ir,
ištiesdamas
savo
ranką
linkui
lengvesnė
ir
protas
šviesesnis negu ikišiol po ne ,
namo,
kuriame
męs
visi
gyvenome
drauge,
tai
aš
organizavusi tam tikrus visuome
girdimu
balsu,
“
O,
tai
negalimas
daiktas
1
”
didžiojo,
granitinio
abelisko,
stovinčio
ant
šalytają
bučiau
parsivedęs
čion
ir
apsivedęs
ištikrųjų
—
nės sluogsnius.... Teip turėjo
laimei.
j
Įeidamas į Milės. Donet gyvenimą, jis p^j
Paskui tuojaus akys jos apsipylė ^ašaromis ię
galvot S. D. ir todėl ne su džiaug kio Paryžiaus, žudančio savo ilgą, egyptišką pro- klausyk — klausyk — vaikė — aš galėjau pa
smu žiurėjo į tuščią žaidimą “sei filių^ žvaigždėtoj naktyj — ištremtinio paminklo, daryti užrašus. — Aš to nepadariau 1 Aš neno ji, iškėlus rankas, uždengė jomis burną ir ėmė stebėjo, jog stalas buvo teip pat surengtas, kau
pereitą ketvirtadienį, su tuo tik skirtumu, jog p 4
mais”, kurie tiktai bereikalingai nešiojančio ant savo šono istoriją savo šalies, pa rėjau to, nes aš negalėjau dėti tokio dalyko, kaip raudoti.
rašytą
keistais
ženklais
—
tarė
šiurkščiai:
“
Žiūrėk,
ta nebuvo nuriekta nuo šmotelio duonos.
\
Vaikutis,
besibovijęs
ant
aslos,
pakėlė
galvą
šitas, ant rašto. Niekuomet 'neturėjau jokio rei
gaišino žmones teip brangiame lai
męs
visi
toki,
kaip
šitas
akmuo
”
.
kalo su advokatais, vaike, nes jie sunaikintų tave ir, pamatęs motiną verkiant, pradėjo klykti, ma
ke.
(Toliaus bus.X
Paskui paliko jis mane, nė žodžio neištaria. tikrai. Jei aš esiu turtingas, tai dėlto, jog nic- nydamas, jog ateivys yra priežasčia josios liud,.
(Toliaus ant 5-to pusi.) •

Guy de Maupassant

Vienatve

Tėvas ir simus.

revoliudjonlerių, ir visur išsivy- sodjalizmas nesulygins visų žmo
PRELEKCŲOS “AUŠROS”
surašysite keletą reikalų, tai jūsų Jos. Triner, 799 So Ashland Avė.
raut išoaujo. Kitaip virstų da nių”. Sulygins ar ne, už tai dabar
DW-STftS.
aiškaus turės laukti pirmame de Chicago, III. . ,
žvelgti į nuomones p. Šliupo su- lykai, jęigu kariumeuė pereitų į
nesigynčysime. Tačiaus p. šliupo
Chicagos liėfuviAi, be abejonės, partamente kol tas jį apdirbs ir
]yg revoliucijos. Nurodžiau, jog žmonių pusę. Bet kol ji valdžiai
Pajieškau savo brolio Jono Mipavyzdys kalba prieš jį patį. Mok atmena parengtas “Aušros” dr-stės nusiųs antram, o ten vėl laukti kol
jisai peikia S. D. už jų revoliuci- ištikima, reikia rengties stoti prieš slas, nors ir neišnaikino tautų skir pereitą žiemą pralckcijas.
kuličiaus, Suvalkų gub., Senaptlėi
Vie šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam.
darbus. Ką-gi pats siūlo? Zį su ginklais rankose. Taigi gin tumų, tačiaus nėra tautiškas, jisai— nok pralėkei jos pereitos žiemos
pavieto, Kctiškio gmino, Barštinės
Tokius laiškus negalima nė į laiką
kluotas sukilimas butų paskutinis nė vokiškas, nė prancūziškas, nė buvo tiktai išginimas, bet tas
kaimo. Jis pats ar kas kitas teik
atsakyti, nė gerai atlikti; nes pas . NAUJA DRAUGYSTE
„vo
:
tvar" aktas revoliucijos.
sis duoti žinią ant adreso:
angliškas, bet lyginai tinka vi mėginimas parodė pertikrinančiai; pirmąjį departamentą likus laiš24 d. rugpiučio šių metų męs,
(revoliucijos vedime), tai už-. \ ienok dabar da sunku įspėti, soms
tautoms, skaitosi visos žtno- kad prelekcijos ne vien geistinos, cui, antram nelieka davadų. GeV. Mikuličius,
Chicagos lietuviai, uždėjome naują
^ pažangų mokestį ant visų gy-' kokie įrankiai prisieis vartoti val nijos bendras turtas. Ir turėda24 Derby Road,
West Croydon
bet būtinai nrikalnigos ir visuo riausiai yra rašyti kiekvieną reiTautišką Draugystę p. v. “VienyjĮjjftnių revoliucijos
reikalams,
džios nuvertimui: ar visotinas mas grynai terptautišką pobūdį, menė jų tiesiok reikalauja, Nau calą ant atskiros popieros,
London,
England.
tada bė”. Mitingai atsibūva kas mėneįojnam pagal išgalėjimą.
Butų streikas, sukilimas, ar kas nors jisai visgi neužtraukia ant savęs
da iš prelekcijų buvo didelė: lan- kiekvienas reikalas bus perduotas sis, paskutiniame subatos vakare,
tani tikras revoliucijos komite kitas; arba visi jie sykiu? Atei- paniekos.
kantiejie įgavo daug didesnį su tam tikram departamentui ir visi 8-tą valandą, Getz’o Bailėj, pn.
Pajieškau savo vyro Franciškaus
tu butų tam tikra, nors ir slapta, tei daryt plianus iki smulkmenų
Lygiai ir socijaliznKis, nors ir pratimą apie įvairius mokslus, o reikalai tuom patim laiku liks at
Jamonto, Kauno gub., Žvingių pa
valdžia, kuri kontroliuotų teip re nėra jokios prasmės. Kiekviena neketina naikinti kutwx>s, pobū sykiu sušelpė ir vargą ir skurdą
147 Canalport Avė. Norinti pri- rapijos. Vizberų sodžiaus. 9 me
likti greitai ir gerai.
gulėti
į “Vienybę” tegul ateina
voliucijos iždą, kaip ir revoliucijos valanda atneša atmainas, kurios džių, žemės ir veislės skirtumų, kenčiančius moksląeiyius, pašeljiė
ant
mitingo
ir prisirašo pakol dar tai kaip Amerikoje. Aš jojo mo
^ 4 Tada tai būti galėtu ir kartais j niekus paverčia visus tačiaus yra terptautiškas, kaipo
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė
besimokinančią jaunuomenę.
yra pigus įstojimas. Įstojimas tik teris, kąTtik pribuvusi iš Lietuvos
ginkluotoji revoliucija".... “Tik- musų išrokavimus. Dabar negali kiekvienas mokslas.
Pamačiusi būtiną reikalingumą Money Orderio atskyrame laiške tai $1.00. Ta pati draugystė pe norėčiau su juom susižinoti. Pir
revoliuciją pervesdina patys me da įspėti, kaip pasielgs buržua
Socijalizmas, kaipo ateinančioji prelekcijų, 1 kp. “Aušros” dr-stės nuo užsakymo. Visada dėk pini
miau gyveno jisai Buckmouton,
musų valsčiai, jau Ui rinkdami at- zija, kuri nuolatos svyruoja tai į po kapitalizmui visuomenės tvar nusprendė rengti prelekcijas per gus ar Money Orderį į tą patį reitą mėnesį buvo pagarsinta p. v. Pa., aplink Mahanoy City, Pa.
į durną, jau tai sulietuvin- vieną pusę, tai į kitą; iš jos ga ka. yra teippat terptautiškas, ba prendė rengti prelekcijas jx*r laišką kuriame tavorus užsakai. “Lietuvos Brolių", bet dabar likosi Jis pat ar kas kitas malonės duoti
danū mokyklas, ar tverdami val lime laukti *didelės ir pagelbos ir tinka visoms šalims, kur tiktai yra ištisą žiemą ir tai tankiau, To Nes jeigu užsakymas ateis be pi permainyta jos,, vardas į “Vieny- žinią adresu:
bė ir inkorporuotas 17 d. rugsėstiečių sąjungas, ar šiaip visokias biauriausio išdavimo. Galop svar ir bus kapitalizmas.
kiu budu gi paduosiu tiktai pro- nigų, męs negalėsime jo išpildyti, jo s. m.
Mrs. M. Jamantienė, ,
bei: Iras — apšvietimo ar pagerini- biausias revoliucijos priešas — biu
Socijalidtiškos vakt.vbes toli ne- gramą tų prelekcijų, kurios >tsi-j vien todėl, kad pinigų nėra, o jei
4600
South Ashland Av., .
J.
Zimont,
prez.
tno būvio reikalams". Keliose ei- rokratija, teipgi neparodo jokio pasikakms vietų ribomis, ba jos ap bus iki Naujų Metų (vėliau pa ateis pinigai be užsakymo, męs neS. A. Radavičia,
Chicago, IIL
jutėse p. Šliupas išreiškia dvi nuo pastovumo politikoje: didžiausia ims čielas dabartines valstybes, ar garsinsime programą ir tų pre- 27 — Lietuva — Peter ETAOIT
Prot.
raštininkas.
mones K nelabai sutinkančias tarp nuožniybė pas ją pinasi su kiškio ba net visas tas, kurios tiktai tu lekvijų, kurios atsiims po Naujų žinomime ką su jais daryti, vien
Pajieškau Petro Ramono (ru
savęs. \’ieną sykį ,sako, jog reK; baime; įnirtimas su atsargumu rės tarp savęs artvmcMtius ekono Metų). Iki Naujų Metų atsibus todėl, kad prie jų nėra užsakyPAGARSINIMAS.
sas), pasidavęs čia Amerikoje, Ra
kia ruošties prie “ginkluotos re- Kaip išaiškint tokius daiktus, kad miškus ryšius. Tuom taq»u jau viso penkios prelekcijos. Pirmu mo.
Linksma ir naudinga šinf dėl są- moška; paeina iš Kauno gub., Ra
vobucijos” arba, teisingiaus, prie ji. su jiasiutimu kardama ir šaudy dabartinėse valstybėse yra susigrū tines dvi skaitys Dr. A. Rutkau 6) Visada ant
savo laiškų pasi- .... narių Dr. Sv. Kazimiero..... seinių pavieto, \ iduklės parapijos,
ginkluoto sukilimo; antru kart, jog dama žmonės, šaukia durnas ir lai dę desėtkais ir šimtais įvairios tau skas; pinnutiae bus 27 d. spalio, rašykite savo pravardę ir adresą.
Pranešam visiem sąnariam musų Keidžių kaimo. 5 pėdų ir 8 co- <
rezoliuciją pervesdins valsčiai rin- ke rinkimų duoda šiokią tokią žo tos, jiadėkime: Rusijoje; Austrijo, antroji gi 10 d. lapkričio. Tema Nors ir tūkstantį kartų būtumėte
draugystės, kad męs jau turime lių augščio, balto veido ir švie
^nuis atstovų į durną, mokyklo- džio laisvę? atima milijonams rin Suvienytose
Amelikos
Valsti abiejų prelekcijų bus ‘'Fisiologi- mumis rašę, visada reikia pasirašy naują čarterį pagal naujas provas, siai geltonų plaukų, kairioj ran
sanjungomis ir panašiais įran kimų tiesas,' o betgi palieka kele jose. Kova už socijalismą, t. y. ja” (Fiziologija yra tai mokslas
ti pravardę ir adresą kiekviename kurios buvo (lermainytos 1901 m., koj turi perskeltą nykštį, nuo to
kiais. Kitoje vietoje (29 pusi.) tą balsų darbininkams, savo di kova proletarijato prieš buržuazi aiškinantis gyvybės apsireiškimus laiške, nes męs radę laišką, terp o musų čarteris buvo “subrekitas" nagas sugubęs, apie 22 — 23 me
jisai išsitaria vėl kitaip: “visa džiausioms priešams; smaugia lai ją. remiasi lyginai ant trrptautiš- gyvame kūne). Trečioji preirkei- 100 ar 200 laiškų be parašo ir per nesupratimą komiteto. O da tų amžiaus. Kalba lietuviškai; tri
is streikas Maskolijoje teį- svesnę spaudą, baudžia pinigais kų pamatų, ba ji yra visur, kur ja bus 24 d. lapkričio; skaitys p. adreso, nežinosime keno jis yra ir bar tai gavom po tuom pačiu var škį lenkiškai, ruskai ir angliškai.
gten<4 pervezdinti revoliuciją, beje ir kalėjimu laikraščių redaktorius, tiktai randasi samdininkai ir sam St. šafranauskas, studentas Valpa- negalėsime atsakymo duoti.
du, tik tąpo pataisytas pagal mus 19 d. rugsėjo išbėgo iš čionai.
nuversti carizmo jungą, išgauti o pavelija išeiti soči jai-demokra dytojai. Lietuvoje kapitalas atsi raiso Universiteto; tema prelckviSu visokiais reikalais rašydami konstitucijos. Kaslink musų kon- Jeigu jį kur užtėmy s, tegul duo
i-diaj konstituciją". Taigi išeina, tiškiems raštams (lietuvių ir žy rado jau ne šiandien; tiesa, da jos — “Oras, ja sudėtiniai ir veik j»as mus visada adresuokite teip: stitutiŠką tikėjimą, tai teipgi tapo da man tuojaus žinią, o gaus gerą
kad tiktai visatinas streikas reika- dų kalbose dabar ketina išeiti jisai nedidelis ir. kas ypač skaudu mė”. Ketvirtoji pn.lekcija bu- I)
parašyta ir ant čarlęrio, kad negal atlyginimą.
A. OLSZE\VSK1,
fingas: teisybė, čia p. daktaras Peterburge R. S. D. D. P. dieni p. šliupui, lietuvių kapitalistų da <1. gruodžio; skaitys Dr. Butkevi
James Balašaitis,
3252 S. Halsted St., Chicago, III. prigulėti prie tos draugystės ne jokalba apie visą Maskoliją. bet tai nis, kuriame sandarbinmkaus Fle turime nedaug: dažniausia pramo čius; tema —- “Ko mums reikia.'
kis kitas, kaip tik tikras krikščio- 227 \\ ilbur Str.,
Scranton, Pa.
skirtumo nedaro, nes Lietuva yra chanov, Trockyj ir kili žymu* rė- nės ir prekybos valdytojai pas mus Penktoji prclckcija bus 29 d. gru<x NAUJOS KNYGOS. GAUNAMOS nis-katalikas.
Maskolijos dalis: kas tinka visaiu volnicijonieriai), Panašių neinio- kittaučiai: žydai, rusai, lenkai, vo drio; skaitys p. L. Radžiukynas;
Reikalingas geras bučeris, su
Dėlto pranešam dėl musų visų
“LIETUVOS** REDYSTEJE.
valstybei, tas tiks ir jos daliai.* seklumų <> yra pilni valdančiosios kiečiai....
Bet tas dalykas ne tema — ’ Žemės istorija *. \ įsos 1•k
brolių tos draugystės šv. Kazimie prantantis gerai darbą bučernės.
Aritmetikos uždavinyna*.
Vadovė ro. kad galite tik tie sugrįžti prie 1 tiri kalbėt lietuviškai ir angliškai.
Žodžiu, •ttrodofni trįs įrankiai, ir o
gau
jos ‘aa'rbaii. Net garsusis 30* kenkia. Kap'rtalas, keno ranko penkios prelekcijos atsibus l'clloiv___________
arti
metiko*
pradžiai,
antroji
da
. kiekviena* is jų skaitomas \i<na >
manifestas buvo išgautas se jisai nebūtų, ris lieka kapi ship Ilouse svetainėje. 869 — 33 liK.
draugystės, katrie nesate priešingi Atsišaukite Šiuo adresu:
tev. Tai jums pavyzdys p. Šliu- n(. revoiiueijos. pergalėjimu, o talas ir savo darbą teip jau gerai Place.
ir teisin
John Baukus,
Prelekcijos prasidės 3 Vi
Šita knygutė — antroji ir paskuti katalikiškam tikėjimui
8428 Vincennes Road,
po aaoseklunio.
įtiktai dėl valdžios uusigandim j itlicka. Ateitis, bent artymiausio- vai. |x> pietų. Įzcnga ant prrlrk nė dalis uzdarlnyno, paskirto arit giems darbams, katrie dirbam dėl
,
Chicago, III. •
Prisižiūrėsime dabar kiekvienam1 Kas gi gali užtikrint. jog biurokra ji. prikiausti musų krašte kapitali cijos 10c. ypatai. Perkantiejie ti metikos kursui; ėionai, kaip papra draugystės labo. Kurie toliau gy I
tų įrankių skyrium. Knygelės att-j tija. kuoąiet pamatys revoliucijos stui. Lietuva pergąvens ta* ja- kinus ant visų jankių prelekcijų sta! yra darumą, surinkta uždavinių venate, galite atsišaukti per laiškus
su akaiėtab visokio didumo.
Para
Pajieškau savo brolio Antano
torius patarė įsteigti slaptą valdžią, galvbo, nenusileis žmonėms da la ėias išsilavinimo fazas, kuriose jau kartu, gau* juos uz 45c. Atsi dyta Pr. Mašioto -Pual. to prekė 20c ant šitų adreso:
Laugalio,
Kauno g.r Raseinių pa
Mr. John \ alukonis 258 Broadkuri uždėtų ant gyventojų pažan- biaus ir neatiduos be kovos svar dabar stori pirmesnės šalys: \ o-, šaukti galima pa* pasirašiusį.
vieto,
Batakių
parapijos, GriblauKaip galite matyli iš paduotos Lietuva tėvynė mano. Ei lemia pa wav, S. Boston, Mass. Tas tik
ginius mokesčius revoliucijos reika biausias savo pozicijas ?
kietija, Prancūzija. Anglija. ... pa
kių
kaimo.
Pirm
vienų metų gy
ras
adresas
sekretoriaus
dr.
šv.
Ka

lams, kontroliuotų iždą ir revoliu
Proletari jatas, didžiausioji revo rodo mums kelius, kuriais da ei programo dalie*-, temos prelekcijų rakė K. Stiklelis, telpa 14 gražių tė
vynihkų daliu Uy.
Puslapiu
JG
pre
veno
Chicagoje.
Jis
pats pats ar
zimieru. I ai ta viena tikra drau
cijos darbus. Pirmas klausymas: liucijos spėka, nesuriša savo ran sime. Penai ir musų pruletarijata> parinktos tokius, kurios labiausiai
k* .... ....
........................
10c
kas
kitas
teiksis
duoti
žinią adre
gystė, katra eina palei teisybę ir
kur męs tą valdžią padėtume, kad kų jokiais šablonais ir išanksto su gali stivartot tuos pamokininras ir apeina kiekvieną žmogų. Ūgiai
su
:
nori ją užlaikyti, tai turite atsi
jos nesiektų ir nesuimtų caro galvotais plianais. Jisai žino vie- tą pritirimą. kurini'- padarė vaka• nvikvtą kaip ir ne mokytą, Užtai.
Lietuviai! ar gerais keliai* Žengta
Miss M. Laugalaitė,
policija? Jei ji sugauna slaptų ną svarbiausi tikslą—padaryti galą rinių šalių dari trinkai ilgoje., ko ( hieagos lietuviai, nrpapnirškit at Ife prietcyn?
Nuoširdus atsiliepi šaukti |ier gromatas ir prisiųsti
674 Union Str.,.
mėnesinį mokestį pagal savo kny
partijų komitetus, kurie susizino biurokratijos viešpatarimui ir rei voje už savo tiesas. Jisai vartoja, atlankyti ant Įarcngtų prelekcijų. mas j Betuviikjjj visuomenę
Chicago, III.
su gana nedideliu skaitlium žmo kalingame momente griebsis tokių kaipo išlamhtus įrankius, streikus Atsilankydami, pasimokysite ir sa Jono Aliupo Arba sutrauka kalbu gelių parodymą ant šito adreso:
laikyty Walerbury, Conn.. 25 <rw>
nių. suranda teroristų kuopas ir įrankių, kokie jam bus parankes- tveriasi į pro tesi jonališka* sanjini vo dešimtukais sušelpsite skunlą dsio 1906. Union City. Conn.. 26 M r. John Valukonis, 258 \Vest
Paj ieškau savo sesers Juozefos
gas. socijal-demokratiŠkasias j>ar- ir vargą kenkiančius moksląeiviu*. Kruodiio 1906. Edward«ville. Pa., U Broadway, So. Boston, Mass.
parienias besisupančias ypatas.
n‘*
.7
Radavičiutės,
Kauno gub., Rasei
Su
guodone,
jau
Atminkite,
kad
mokslas
tai
galytai kaip gi pasislėptų nuo jos vigruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
.Ant 27 pusi, knygelės randame tijas ir tt. Jam nebereikia
nių
pavieto,
Stulgių parapijos,
Draugystės
komitetas,
ryje
1907
ra.
Pusi.
47.
prekė
...15c
so šalies revol i nei joniška val da vieną žiedelį p. S . i u po gu- jiatamsčsc klaidžioti.
lx-!
-b
*
Vaidatainių
kaimo.
Gegužio mė
J.
Adomariče,
sekr.
J
.
I
Igaudas,
džia?!
drybės. Girdamasi sivo “nuveik
(Pabaiga bus).
Labai gražios Dainos.
Surinktos
nesyj šių metų atvažiavo Ameri
K. Sakickas, prez.
Tofiaus, kokiu budu galėtų toji tais darbais" revoliucijos labui, ji
3312 So. Halsled st.
K Stiklelio; čia patilpuslog 32 daino*
kon.
Girdėjau, kad apsistojo
“valdžia" uždėti “pažangų mokestį sai, su pasididžiavimu, pasakoja.
užnerto* nuo žmonių U, pa lot y kai
Pittsburge,
Pa. Ji pati ar kas kiBALIUS!
bm*. Naumleačio parapijoj. Suvalkų
ant visų gyventojų revoliucijos rei- kaip buvo priimtos jo rezoliuci•<>s
tas
teiksis
duoti
žinią ant adreso:
Springfield.
III.
Dr-stė
Sai

guh.
Pual.
39.
f»rekė
.
kalams”, jeigu dabar (jocc žmonių ;Philadelphijos seimė. Vėl pasiro
Fran.
Radavičia,
dziausios
širdies
\
.
Jėzaus,
paren

atsisako duoti mažiausią auką re- <do ant scenos seimas; Lietuvoje
Pasaka apie carą mikitą. Pagal gė balių subatoje. 26 d. spalio,
3254 So. Morgan St.,
vo.iucijai, o tyko tiktai pats iš jos buvo
]
Vilniaus, čia I^hiladelphijos
rusižky sutaisė A. K. Išleido L.V.S.
Chicago, III.
(Oct.),
1007
m.
Balnis
bus
pn.
pa .naudoti?
seimas; ten pervezdino rezoliucijas
I^bal gražės dilinantis pasakojimas
PASAR<
JOS
SKAITYTOJAMS.
1123
E.
\Vashington
gatvės.
Į— Pn. 1113 — 23 str. pereitos
apie cary. kaip Jis žmonėms įgriso ir
Ant galo, kaip valdytų ji revo- iir čion — rezoliucijos: ten socija’iPaj ieškau savo brolio Konstan
1) 1 Kada reikalauji permainyti kaip apie JI žmonės kalba. Puslapiu zenga porai 25c. šokiai prasidės
liucijos judėjimą, kontroliuotų, da stai “netaktiškai trukdė" ir čion — nedėlios dieną nusižudė 39 metų,
tino
Bizo, dirbtuvėse vadinasi Jo46.
prekė
7
vai.
vakare.
<
»rajys
labai
puiki
...’............................ ..
.15c
vinėtų savo prisakymus, jeigu tų jie “riaumojo".... Matomai, pas paeinanti' iš Austrijos, Frank adresą, dėl siuntinėjimo laikraščio,
seph
Brenic. Paeina iš .Suvalkų
muzika.
Bus
gerti
ir
valgvti
.
Už

prisakymų gal niekas klausyti ne- 1tulus žmones yra naujos veislės Hennisch Jis buvo darbo pri- visada paduok ir senąjį savo adre
R ateity apėjimai. Yra linksmiausia
gub..
Naumiesčio pavieto; Griška
tai užprašome visus tautiečius su
gerai rašyti ne
benorėtų ?
liga — daryt seimus ir rezoliuci žiuri toju vienoje didelėj dirbtu są. Jeigu j»ats
žaislas (žabova) ieltnyniAkuo^e susi
būdžio
parapijos. Bluviškių kaimo.
sirinkti ant to puikaus baliaus ir
Paraėė D. Spėjlkas.
Iš šitų trumpų užmetinėjinni. jas. kurią 'reiktų jiavadint "srimo- vėj. turėjo gerą algą, bet jos jam moki, tai adresą duok kitam. g* rinkimuose.
Apie
8
metai kaip Amerikoje.
Puslapiu 16. prekė ................’. 10c draugiškai su visais pasilinksmin
matome, jog p. Šliupo "tam tikra manija” ir “rezoliuvijomanija”. nepakako; pasisavino jis I2OO do riau mokančiam. parašy ti.
Pirmiau
buvo apie 4 metus Co- „
ti. Kviečia.
2) Pinigus geriausiai siųsti 1*r
slapta valdžia” yra vien produktas Kitos tautos, nežinau, ar tąją liga liarių savo-darbdavio ir apleido
Tikri Ir netikri ėventiejie. Paveik
lumbus.
Ohio.
Jis pats ar kas ki
Komitetas.
Money 4 helerį arlia registruot ame slėliai ii gyvenimo kankintiniy ir
nesveikos fantazijos.
serga; berods — lenkai yra žino dirbtuvę. Slapstėsi Chicagoj. bet
tas
malonės
duoti
žinią adresu:
laiške. Nedėk į laišką smulkių si kankintoju. Išleista Susiv. lietuviu
Ką-gi reiškia "tikroji revoliuci mi savo seimais ir seimeliais. pamatęs, kad policija jį susekė,
J.
Bizas,
dabrinių. nė auksinių pinigų, nes ladsvamaniu- Pusi. 61,\ prekė .. 15c PRANEŠI M AS DR A UG A M S.
ja”, kurią buk pervezdins patys Ar‘tik ne nuo jų bus užsikrėtę mu griebė revolverį ir nusižudė.
6-th Co. % F- Arttibery,
Šiuomi pranešu draugams ir pa
jie kelionėje kopertą praplės, iš Žmonių užtarytojai. Vertė iš rusu
musų valsčiai rinkimais atstovų į sų tautiečiai, “lenkomaipjos" prie
1 '
Monroe, Va.
žįstamiems.
kad
aš
nedirbu
jai
puls
ir
jirapuls.
Geriau,
vietoje
kalbos
Aeriuukšnė.
Aprašo
nple
du
— Kitą mėnesį atkaks ( hieadurną, mokyklomis ir bendrovėmis? šai....
broliu Grakchu, 130 metų priei' ('bri krautuvėje The Bell, bet dirbu di
Tačiaus I didžiausiai darbas at gon pagarsėjęs rytuose musų gie smulkių. į<lėk partinių markių už
Jau mes turėjome dvejus rinkimus
Pajieškau savo brolio Antano
st aus gimimu. 1.4 Rymo laikų ir kaip deliame departamentiniame štore
tą
sumą.
Pačto
markes
priima

atstovu. Jie, tiesa, daug prisidėjo liktas jau 'po Philadelphijos “sei smininkas Petrauskas. Negeriautuom laiku žmonės buvo pavergti (r Bohemian Bazaar antBluc Island liočiuno, Suvalkų gub., Naumies
me
tiktai
vietoje
smulkių,
kur
su

visaip kankinami. Pusi. 32. prekė 10c
prie agitacijos ir propagandos pla mui”: rezoliucijos tapo pasiųstos sius įspūdžius išsivež jis is Ame
.dvenne, po nr. 534 - 536 - 538. čio pavieto, Liesnistvo gmino, Moma mažesnė už $1.00., Jei suma
TžsipraAydaml virė minėtų knyge
tinimo miniose, bet pats rinkimai carui, ministrams Maskolijos ir rikos. Atkako jis Amerikon mus
arti\i8-tos gatvės, širdingai už ckupių kaimo. Girdėjau, kad atsiekia
$1.00
ar
daugiau,
tai
mar

lių, adresuokite:
da nėra revoliucija; durna pati tūliems sąnariams durnos bei lai supažindinti su gražioms lietuviš
prašau draugus ir pažįstamus at važiavo Amerikon. Jis pats ar
A.
OLSZEWSKIS
kių nesiųskite, bet dėkite pinigus
per save nė pirmu nė antru kartu kraštijai. ...” Teip nusipasakojęs koms dainoms, tikėjo, jeigu jau
So.
Halsted
St.,
Chicago,
Ui.
3252
silankyti' pas- mane.
.Atsilankę kas kitas teiksis duoti žinią ant
arba Money Orderį. Jeigu suma
ocsusilpnino valdžios ir neiškovo- p. šliupas, jaučiasi neišpasakytus ne pralobti, tai bent tiek uždirb
klauskite
No.
44.
Męs
turime
vi adreso:
bus $1.25. tai galima dėti $1.00
♦ jo revoliucijai nė vienos naujos nuopelnus, apturėjęs prieš revoliu ti, kad ne daug reiktų savo pri
Juozas Boči tinas,
sokių
vyriškų
ir
moteriškų
aprėdaMENAS STIKLAS RYTE.
Ii pozicijos. Lietuviška mokykla ge- ciją. Ar nuėjo tos rezoliucijos iki dėti. Išpuolė kitaip. Žmogus į pinigais, o 25 c. markėmis. . \ ie84
Lull
Place.
Chicago, I1L
Įų
ir
visokių
naminių
meblių
(ra

nok markės (tiri būti visame svei
“Laikau sau už garlię tamistoms
?- ras daiktas apšvietimui žmonių, caro ir mrnrfterių, kas gali žinot? skolas įbrido, nes iš koncertų ne
kandų).
Viskas
daug
pigiau
negu
kos, nesulipusios viena su kita, nė pranešti, kad dabar jaučiuosi pil
Kbet ji anaiptol nėra revoliucijos Bet ristiek garbė p. šliupui ir ki surinko nė pragyvenimui. Vieni
Pajieškau savo draugo Simano
prie laiško prilipintos.teip kad męs nai sveiku, nes pirma buvau per kitur.
įrankiu.
Mokykla gal išaukles tų didvirių pasiuntusių tas rezoliu jį kelia į padanges, stato augšMažiuko,
Grodno gub., Berštų pa
Su
guodone,
galėtume jas panaudoti savo laiš ilgą laiką varginamas skilvio ne
I naują šviesesnę gentkartę už de- cijas," nuo to-nesimažina: ut.desint čiau už geriausius svieto daino
vieto,
Kabelių
kaimo. Girdėjau,
Franas
Eišmontas.
kams. Sulipintų markių nepriima sveikumais. Žinau dabar, kad Tri| Išimties metų, o stoka žemės, be- viręs, tament ėst laudanda vohtn- rius, kiti vėl peikia už kitų kal
Pa.
kad
randasi
I*hiladelphijoj,
me. Markes priimame tiktai Su nerio .Amerikoniškasis Eliksyras
h darbe, betvarkė visose gyvenimo tas. Jie parodė gerus norus Lietu tes, bet padedančių savo tautie
Jis
Norėčiau
su
juom
susirašyti,
.. DIDELIS BALIUS
vienytų Valstijų 'Šiaurinės Ameri Karčiojo \ yno turi ląbai didelę
®a^ose jau šiandien teip įvargi vai ir istorijoje bus jų vardai auk čiui atsiranda mažai. Argi ir Chi
ži-.
pats
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
\Vilmerding, Pa. L. S. dr\tė
kos, jokių kitų viešpatysčių mar gydymo pajiegą. Aš vartojau tik
no žmonės, kad jie trokšta tuo sinėmis raidėmis užrašyti...; Pa cagoj reiktų jam apsirikti? Yra
nią
ant
adreso
:
kių nepriimame.
tai vieną vyno stiklą kas rytą ir Wilmerding, Pa., parengė lenkų
jau? pasiliuosuoti nno carizmo, ką našiai manė -šių metų Fymo-katali- čia tiek lietuviškų organizacijų!
Silv. Sereičikas,
--pasijaučiau
tuojau daug sveikes svetainėje, \Vilkins avė. Prasidės
kų seimas Worcester’yje, ir pa Argi joms nepriderėtų susitarti
tas jiems nekaštuotų.
35
Austin Avė.,
3) Jeigu išpirksi Money Orderį, niu ; vartodamas vyną per mėnesį, 7 vai. vakare ir trauksis iki 12 va
Durna, mokyklos, apšvietimo siuntė Prancūzijos valdžiai prote ir padėti atkakusiam mus palink
Chicago, IIL
tai nelaikykie jj pas save, bet pri- išgijau visiškai. Oras cionaitinis landai nakties. Įženga vyrams 50
bendrovės ir kiti panašus* daiktai stą prieš atskyrimą bažnyčios nuo sminti tautiečiui! Butų gėda,
siųsk redakcijai, nes be “Orderio’ yra daug sunkesnis ir tie, kurių centų, o moterims ir merginoms
pyksta, kaipo pasekmės didesnių valstybės.... Ar nejauti p. Šliu jeigu jį apleistume, kaip apleido
Pajieškau savo draugo Jono
redakcija negali pinigų iš pačto organizmas silpnas, turėtų būtinai dykai. Užkviečiamc visus lietu
ar mažesnių revoliucijos pergalėji- pe, kaip ant juoko statai save to-, me, gyvam esant, Kudirką ir ki
Repšio,
Kauno gub., Telšių pavie
gauti. Pasilaikyk sau tik mažają vartoti šitąjį vaistą, norėdami vius ir lietuvaites atsilankyti ant
Jie reikia išnaudoti; bet ne kiais pasigyrimais 1 Tamista mėg tus veikėjus; garbinam juos žo
to,
Ilakių
volasties, Zedekų para
baltąją korčiukę, o didesniąją, mė gauti didesnias pajiegas. \Villiam to musų puikaus baliaus, o męs
jie tveria revoliuciją, o tiktai revo sti koliot socijalistus “nesubrendė džiais tik pasimirus.
pijos,
Margininkų
sodžiaus. 'Jis
lyną prisiųsk prastame laiške, Tonic, Groveland Tark Seminary, kiekvieną mieliai priimsime.
liais”, išrodinėt jų nesąmones, bet
liucija juos.
pats
ar
kas
kitas
teiksis
duoti ži
L. S. Draugystė.
St. Paul, Kinn.” Trinerio Ameri
pats savo išmintį ir “subrendusią”
— Pereitos nedėlios dieną, prū registruoti nereikia.
Visuotinas streikas, kaip parodė
nią ant adreso:
koniškasis Eliksyras karčiojo Vy
politiką, rodos, semi iš sapninin de Jackson Parko išplaukė pasi
B. C. Dartz,
*
pats faktai, minių rankose pavir
SUSIRINKIMAS
SUS.
L.
AM.
kų, o ne iš gyvenimo.
važinėti 48 metų Edw. Wagner
4) Ant laiško, leuriarhe užsakai no yr* geriausias silpniems žmo7
Glenson
Str.,
sta galingu revoliucijos ginklu, bet
Chicago,
III.
36
kuopa
S.
L.
P. šliupas mėgina “sukritikuo ir jo draugas Hartford. Ant prū knygas ar kitokius tavorus, nieka- nitns, suliesėjusiem ir sergantiems,
C. fo. New Western Hotcl,
galutinas pergalėjimas vargu bo
ti” ir S. D. teorijas. Labiausiai do vidurio apvirto valtis ir abu da nerašyk jokių kitų reikalų, kaip teipgi nerviškiems ir nuliudusiems, Amerikoje laikys kvartalinį susi
Portland, Ore.
galima juom atsiekti, Telegrafu,
rinkimą
nedėlioj,
13
d.
spalio,
1
jam, turbut, nepatinka terptautiš- du supuolė į vandenį; Hartfordui ve korespondenciją, apgarsinimą, nes vaistas suteiks jiems sveiką apačto, gelžkelių, valdžios dirbtu
ar ką kitą, kas su užsakytais ta- petitą, visuotiną sugromuliavimą ir vai. po pietų J. Ruigio salėje,
Pajieškau savo pusbrolio, Juozo
vių streikas laikinai paralizuoja kumas, “užgesimas lietuvystės idė pasisekė išsikapanoti, bet Wagvorais nesiriša, nes pas mus tavo- naują energiją. \aistą ypatingai 3301 So. Morgan st. Kviečiame
Jokubauskio, Kauno gub., Šiaulių
valdžios spėkas, tačiau neužmuša jos” pas S- D. Terptautiškąj į so- ner plaukti nemokėjo, todėl pri
visus
36-tos
kuopos
sąnarius
atsi

rų {knygų) siuntiniai yra atlie galima rekomenduoti tiems, kurie
jų ant visados. Po streikui valdžia cijalizmą jisai sulygina su katali gėrė.
pavieto, Dusaičių kaimo. Jis pats
kami
viename departamente, ap turi ryte biaurius atsirūgimus; lankyti ant šito susirinkimo ir už
• gal tuojaus pasiųsti kariumenę į kų tikėjimu ir mokslu: “Bet ar
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant
simokėti
paskutinę
kvartalinę
mo

— Namuose pn. 275 E. North garsinimai kitamą departamente, o vaistas geras kiekvienam skilviui,
J fevobticijoiūerių užimtąsias vietas, jie suvienijo visas tautas į vieną
adreso:
kestį.
Atsiveskite
teipgi
naujus
jaunam ir senam, sveikam ir ser
' suimt ir ' nugalabint smarkiaus kūną? Ar galėjo išnaikinti skirtu Avė. i valgyklą įsiveržė tuštinti korespondencijos j trečiame depar
Dom. Jokubauskis,
draugus
prisirašyti
prie
Susiviegančiam.
Grynumą šito vaisto
1 “maištininkus”, karo stoviais pa mus kultūros, pabudžio, žemės, vei kasą 18 metų Max Palzin, bet jj tamente ir kiekvienas departamen
233
E. Main Str.,
gvarantuoja Su v. Valst. Serijinis nyjimo Lietuvių Amerikoje.
naikinti laisves, lauko teismais nu slės ir tt.” Klausia p. daktaras ir prie darbo užtiko virėjas Strikas tas yra po priežiūra kitų ypatų.
New Britam, Conn.
Komitetas.
.Tad jeigu jus ant vienos popieros No. 346. Gaunamas aptiekose.
varyti f 'aną svietą* tūkstančius atsako: “Nei Taigi ir ateities Ir mirtinai pašovė.
(Tąsa nuo 4-to pn«!)

Paj ieškoji m ai.

Draugysčių reikalai

VIETINĖS ŽINIOS.

APGARSINIMAI.

Rhein. Perplaukia mares su
526 Kada Ir kokiu budu evlotsa ou- Valftljų Konitltudja, kuri yra raiką
Mtvėr# Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. Mnglausia žinoti kiekvienam žmogui
Pajįęškau savo dėdžių Petro
12 dienų,
šifkortės pre
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, UI
Povilo šlauterių, Kauno gubern.,
kė ........................ ,$26.40
|1-W
Aprašyta kokia budu tveriasi dangi 1896, pusi. 364 ..................
Šiaulių pavieto. Triškių parapi
Ta
pati
apdaryta
audimu,
kietuose
ap
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
K) Spalio 10 vai. ryto išplauks iš
jos, Stakunimų sodžiaus. Gvyena
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos daruose, aukso lltaros ant nugaros ir
New Yorko j Bremą laiva>
šono
.............................
81-25
kur nors apie Boston, Mass. Tu
gyvybė. Bu paveikslais. Chicago, IUntlnybės. Isto120 Po pried<
Kaiser Wiih>im
1906,
pusi.
140
...............................
S5c
riu labai svarbų reikalą. Jis pats
Isikų. Parašė
riška apysaka
658 Isto-IJ* Chicagos Lietuvių, jų pA
plaukia mare, su 7 di"'
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant
Odesoje, 1905,
E.
Porteri.
V<
Vienatinis laikraštis, kuris tė teipgi 400 darbininkų prie girių
rapijų ir kunigo Krtaučuno prova su
548
Oras,
Vsndue,
šviesa
Ir
Šiluma.
....................
25c
Sifkortf,
prekė .... |3e„
pusi.
100
....
adreso:
vynėj daugiausia prasiplatinęs, darbo Wisconsin ir Michigan val
Lekcijos Profesoriau* Blucbmauo. Lie- laikraščiu "Lietuva”, buvusi balan
M. Velžienė,
Spal.u 10 vai. ryto iiphuk,
nes jis suteikia teisingiausias ži stijose. Mokestis nuo $28 iki $35 124 Robineor* K lūs. Graži mo- tuviėkon kalbon vertė J. šernas. Spau- džlo mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: klek yra lietuvių Chicagoje.
1028 So. 2nd Street,
iš Nc» Yorko j 0rėm,
tuviėkcn
kalbon
vertė
J.
deru**.
Chi

nias iš Lietuvos ir kitų, dalių svie su valgiu ir užlaikymu. Uždės rallška pasaka^ An
p«rtal*yt* Įsi
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais
,t
Philadelphia, Pa.
vas Kronprinzesin. Cecilie.
cago,
m.
1907,
pusi.
138
...........
..35c
usi.
83
....25c
da.
Chicago,
II
to. Amerikos - lietuviai užsirašy kelionės lėšas $6.00 iš Chicagos.
vardais ir siekiais; chronologiška per
kis. Vertė iš
I erplaukia mares su 7
185
Žmogus
*ep
kite minėta laikraštį arba užrašy Šitas mėnuo yra geriausias gauti
žvalga Chicagos lietuvių darbų nuo
553 Paėjima* organiško svieto. Pa
graži apysakėšvediško Nėris^L*
Pajieškau savo brolio Kun. An kite savo gentėms tėvynėj gyve
nom.
šifkortės prekė S38.4O
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900
jo sūnūs apsi gal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga di
tano Civinskio, neseniai pribuvusio nantiems. Lietuvoje metų prekė darbą ant visos žiemos. Męs turi lė, kaip turtln
metų; Istorija jų parapijų ir prova ku
rgtos ir laimio- delė* moksliško* vertės. Ji aprašo
vedė su vargi;
iš Lietuvos; Suvalkų gub., Sena- $1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas me teipgi daug gerų vietų Chica- giau gyveno už kitus, apsivedusius su tvėriniąsl viso sutvėrimo Ir visų gam nigo Kraučuno su •‘Lietuva”. Chicago,
RED STAR LINE.
goje
ir
aplinkinėse.
Ateik
pas
ma

Iii. 1901, pusi. 580 ............................H-00 26 Spalio 8:30 vai. ryto išplauks
pilės pavieto, Šunskų valsčiaus. numeris ant pamatymo 5 centai.
turtingoms.
šita apysakėlė užima tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
ne arba rašyk laišką įdėdamas už
Apdaryta................................ •••• t1-50
Jis pats ar kas kitas malonės atsi Amerikoje vyriausiu agentu yra:
kiekvieną Jauną vaikflhą ar merginą ir niausius ir giliausius žemės sluogsnius,
iš Ncw Yorko laivas Va2C. markę atsakymui. (Lietuviškas mokina žmogiško* doros. Chicago, 111. daug milijoną metų atgal gyvenusiu*
šaukti šiuo adresu:
derland.
Perplaukia mares
678 Lietuvių Patėviai Mažoje Ali
M. J. Damijonaitis,
agentas). Adresuok:
1899, pusi. 23 ..
....................... 10c ant žemės augmenis, vabalu*, žvėris,
Mrs. Elžb. Keidorienė,
joje. Nuo senovės Iki jie pateko ps
su
8
dienom.
Šifkortės pre
paukščiu* ir tt Su paveikslai*. Chi
J. Lucas,
L* į
Benld, III.
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
kė
..........................
tnL.
134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė cago, UI. 1905, pusi. 137 .................. 35c tojai (D-ras J. Šliupas). Knyga turi
Room 3, 128 S. Clark st.,
Chicago, III. Iš Nazareto. Apysaka Iš laikų kanki
283 puslapius ir 4 dideliai mapas, pa 19 Spalio 3 vai. po pietų išplauks
Paj ieškau savo švogerio Simano
566 Senų gadynių Išnykę gyvi šutvė
nimo Kristaus. Eugenius Sue. Vertė
rodančias vietas kur senovėje gyveno
rimai.
Pagal
Hutchinsonę
sutaisė
šer

iš New Yorko laiva* Finland.
J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169.
Martišiaus, Suvalkų gub., 9 metai
lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių pa
nas.
Su
paveikslėliais.
Aprašo
se

(Šitą
knygelę
Vilniaus
vyskupas
uiPerplaukia mares su 8 dįekaip Amerikoje į keli metai atgal
dėjimą dar 800 metų prieš Kristaus
draudė lletuvtsms skaityti)............. 50c. niausių gadynių yvalrius sutvėrimus
nom.
šifkortės prekė..$3180
LIETUTEISINGA
RODĄ
gyveno Chicago, III. Jis pats ar
įgyvenusius ant žemės dar prieš atsi giminią Chicago, 111. 1899............50c
Nori pirkti pigiai gerą namą.
VIAMS!
kas kitas teiksis duoti žinią ant Priežastis pardavimo turi
200 Akis už ak), dantis už dant|. radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri
būti
Lietuvišai - lenkišas advokatas Juokai viename akte. Perdirbta iš vo mų kunus žmonės kasdami gilius šuli 706 Rašto Istorija. Pagal A. B.
adreso:
svarbi. Atsišaukite:K
Schnitserj sutaisė šernas. Aprašo ko
HAMBURG AMERICAN
R. L. Lopatina, duoda visokiuose kiško. Chicago, Iii. 1907, puol 29.. 10c nius, kanalus, arba imdami iš žemės kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip
George Kačkowski,
LINE.
Ch. Z. Umich
anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
reikaluose teisingiausią rodą. Ofi112 Clinton St., Hoboken, N. J.
Išdirbo aau raštą kiekviena žmonių
SpJlio
Tūlų
sutvėrimų
atrado
čielus.
nesuga

8 — 45 La Šalie st., Chicago, 111.
7 vai. ryto išplauks iš
sas randasi 90 — 96 VVali st., 210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie dintus kunus, užklotus keliolikos siek- tauta, kokie buvo raštai senovėje daug 24
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. į——— —
» —----—
Kasdien nuo 9 — 5 vai., nedėNew
Yorko
laivas Deutscbmetų
prieš
Kristų,
kada
žmonės
vie

New York. Teipgi galite visada B-a ir M. P-i*. Chicago, III. 1902, pu- sol U «torio žemė* eile. Jle yra šian
Reikalauja vyro.
Darbas ant
liomis nuo 1 — 5 vai.
toje
rašto
vartojo
mazgelius
ant
šniū

land.
Perplaukia
mares su
dien
mušėjuose, iš
rasti po nr. 37 Hudson avė., ge slapių 62 ............................................. 20c C
visada. Unijos mokestis. Turi į- Išstatyti Įvairiuose
; J
rą, išpiaustymu* ant medžio, iškapoji7
t
dienom,
kurių
žmonės
mokinasi
pažinti
kaip
šifkortės
prerą perkalbėtoją (tulką). čia pat
dėti kelis šimtus doliarių j kompa
mus aat akmens, piešė paveikslus, ir
Parsiduoda labai pigiai namas ir
sena yra musų žemė, klek tai milijo
225
Geriau*
vėliaus
negu
niekad.
kė
.............
........... l374o
galite gauti ir visokių laikraščių,
niją. Atsišaukite pas Chas. Z. Urtik neseniai daėjo iki šiandieninio al
2 liotai, lietuvių apgyventoje vie
Komedija viename akte. Pagal lenki nų metų reikėjo pakol ant mirusio
fabeto
(lltarų),
su
kuriuom
dabar
ga

nich, (Co-operate Teaming Co.)
knygų ir popierų.
17 Spalio 2 vai. po pietų išplauks
šką sutaisė K. B-a ir M. P-ls. Chica žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
toję.
Priežastis pardavimo —
li parašyti kiekvieną žod) Ir viską s p45 LaSalle str. R. 8., Chicago,. III.
go, III. 1902, pusi. 48.......................... 15c kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
iš New Yorko laivas Ameri
greitas išvažiavimas tėvynėn Atsi
gal storumą ir senumą žemės sluok kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu.
ca.
Perplaukia mares su 10
šaukite :
Yra
tai
knyga,
kuri
ištikro
žmogų
In

257 Kun. Gramuloa Raštlnyčloje. Ko sniu, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
Pajieškau savo brolio Petro Stateresuoja.
parodydama
kaip
tobulino*!
'Chas. Z. Umich
dienų,
šifkortės prekė $2,9.80
medija viename akte. Parašė kun. Fr. da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
siulio ir draugo Jono Vižingio,
sviete rašt**. Chicago, 111. 1905, pu
8 — 45 La Šalie st., Chicago, III.
Hodur. Griž ai parašyta komedija, tin na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
slapių 304 ......................................... 81-00 26 Spalio 8 vai. ryto išplauks ii
abu Kauno gub., Šiaulių pavieto;
Kasdien nuo 9 — 5 vai., nedė- 27 Gyvenimo Mokykla. Paražė Oris- kanti perstatymui. Chicago, III 1906, gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, ApdaryU
.............................8125
Triškių vol., Giriškių kaimo, Jie
pusi. 370 ........................................... 91.00
New~ Yorko laivas Presid’t
pusi.
14
.................................................
10c
liomis nuo 1
5 vai.
son Svett-Marden. Lletuvlikon kalbon
Ta pati apdaryta.......................... |1.25
patys ar kas kitas teiksis duoti žiži
Lincoln. Perplaukia mares
iivertė K. Žegota. Viražai pagarsė
722 Trumpa senobės Istorija. Pagal
262 Mlndaugls Lietuvos Ksrallus.
nią ant adreso:
su 12 dienų, šifkortės pre
šiuomi praneša, kad Dr. M. jusią žmonių. Labai naudinga kny Istoriškas paveikslas 5-ae aktuose. 545 Nematomi priešai Ir draugai prof. R. Vipper vertė iš rusų kalbos
Juozapas Stasiulis,
kė ..............
$29.80
Dowiatt’sass išvažiavo iš Chicagos ga. Didelio formato. Chicago, UI. Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lie žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė Šernas D. Su paveikslais senoviškų liekanų
1907 ................................................. 81.50
817 Bank Str., VVaterbury, Conn. •
* ’ r ••
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku Aprašymas smulkiausių bakterijų gim Ir 5-els spalvuotais žemlapials (mapo
ir dėlto 'priims ligonius per čielą Apdaryta ..............
Spalio 3:30 vai. po pietų iš
.....82.00
dirka). Chicago, III. 1900. pusi. 86. 25c dančlų visokias Ilgas pas žmonis, jų rais). Yra tai tikriausia svieto istori 19
mėnesj tiktai ketvergais.
ja
nuo
seniausių
laikų,
daug
metų
plauks iš New Yorko laivas
Pajieškau savo gero draugo Jo
susekimas, vystymąsi Ir tt. Su pa
35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti
331 Žilė galvon — velnias vuodegon. velkslėllaia. Chicago, III. 1905, pusla prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo
Patricia. Perplaukia mares
no Jamonto iš Plungės miesto, trys
Parsiduoda pigiai didelis plyti- Iš devynių sekančių gražių pasakai Komedija vienam akte. Pagal lenki pių 113................................................. 30c Rymo viešpatystės. Chicago, III. 1904.
su
12 dienų, šifkortės pre
metai kaip Amerikoje. Teipgi pa
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal šką sutaisė M. P is. Chicago, III. 1903,
pusi. 305 ....................................... 81.00
nis namas, 2 štorų ir 4 flatų, W. tas, Gatvės vaikai, Paporčlo žiedas,
kė
..................................
$29.80
jieškau Vincento Saidawskio, ne
Apdaryta
...........................................
81-25
10c
?ullman. Už pinigus ar ant išmo Miško sargas. Signalas, Keleivis, Bū pusi. 31......................
559 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė
seniai pribuvusio iš Chalavoy Chikėjimo. Gera proga. Reikia par vio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusla 471 Akyvi apsireiškimai svieto, ant Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinoti ka 856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
cagon. Abu Kauno gub., Telšių
CUNARD LINE.
pių 99
15c karių žmonės nuolatos žiuri, bot Jų da bus svieto pabaiga, tegul perskaito nas Gražys. Si knygelė aprašo kokios
duoti tuojau. Atsišaukite pas:
paviet. Jie patys ar kas kitas ma
šią knygelę. Chicago, 111. 1902. pu
Spalio
6:30 vai. ryto išplauks
C. J. Holland,
nesupranta. Su 7 paveikslėliais. Len
kada buvo karės, kas buvo jų prieza- 26
lonės duoti žinią ant adreso:
43 14 gsvlnlmo lietuviškų Vėlių bei kiškai parašė Promyk Pirmą syk) iš slapių 31 ............................................ 10c sčia, kiek blėdės padarė ir daro žmo
iš
Xc\\
\’orko laivas Caro654 W. iO3rd Str.,; Chicago, III. Velnių. Pasakos surinktos Dro
Joseph Jonošas,
nėms ir kas | jąs stumia. Chicago. III.
versta ) lietuvišką. Labai naudinga
nia. Perplaukia mares su 7
597 Žvėrys Ir Žmogus. SuUisė pa
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa knygelė tiems, kurie nori sužinot! Iš
1306 Carson Str.,
1902. pusi. 40......................................10c
dienom, šifkortės prekė$36.3o
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų ko darosi žaibai, griausmai, lietus Ir gal Schmehi*} šernas. Mokslas apie
• S. S. Pittsburg, Pa.
....ATIDŽIAI LIETUVIU........ dangų, čyščių, peklą; apie giltinę, ma sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie subudavojimą kūno visokių žvėnų, 861 Dras J. Basansvyčiua. Lenkai
paukščių, sanarkojų, žarnapilvlų Ir
rą. chollerą; apie dvasias (dūšias)
19 Spalio 2 vai. po pietų išplauks
Aš galiu pagelbėti, galiu sutai velnius, jų vaidlnimąsl ir tt. Pasakos laikosi Ir tt. Chicago, 111. 1894, pu j žmogau*. Kiekvienas žvėris arba gy Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V'. Gin
Pajieškau savo dėdės Jono Kal
iš Xew Yorko laivas Lusitslapių 79 .............
..3Oc
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
vis aprašytas pavieniai su visomis jo
velio, Kauno gub., Šiaulių pavieto, kyti, atsišaukite pas mane, o gau užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
ania. Perplaukia mareš su
ba sunaikino ir sudemoraliravo Lietu
Papilės parapijos.
Keli metai site teisingą rodą. Paj ieškau ir iš- vo girdėtos. Panevėžyj — pagal ta r 472 Apsireiškimai Atmosferoj arba ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę jis vą ir kaip Ji kenkia lietuvystei sulyg
6 dienom, šifkortės pre
kolektuoju skolas, išprovoju už supanėvėž^ečlų, Šiauliuose — pagal Meteorologija. Pagal profesorių Vojel- tveria. Su paveikslais. Chicago, iii. šiai dienai. Chicago. III. 1903, pusla
jau kaip negavau nuo jo jokios
kė .................... .. .... $37-8o
1906,
pusi.
313
.................................
81-00
tarmę žiauliečlų; Suvalkų gub. — pa
žinios. Turiu svarbų reikaląS p žeidimus ar nuostolius. Telefonas gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu kov'ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko ApdaryU .......................................... 81-25 pių 41 ................................................ 15c
susitveria ore žaibai Ir griaustiniai,
26 Spalio 9 vai. ryto išplauks iš
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik Main 1769.
voje — pigai tarmę Prosų lietuvių; nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios
946 Priedelis prie lietuviško klausy
Chas.
Z.
Umich,
Ne\v Yorko laivas Umbria.
Dzūkijoj
—
pagal
tarmę
dzūkų
ir
tt
630
Ethnologija
arba
mokslas
apls
sis duoti žinią ant adreso:
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
mo. Rašteli* gvildenantis lietuvystės
45
La
Šalie
Str.
(Room
8).
Chicago,
111.
1903,
pusi.
470.
Popie

žemės
tautas.
Pagal
D-rą
M.
H
a
be
rkitų
(vairiausių
ore
apalreišklmų.
Pla

Perplaukia mares su 8 die
K. šalamiejus,
reikalus po valdžia Rusijos ir po (tėk
ros apdaruose .................................81.50 čiai ir labai suprantamai paaiškinta landtą parašė šernas. Su paveikalėChicago,
III.
nom.
Šifkortės prekė $36.30 ,
mė lenkystės. Chicago, III. pusla
Nashua, N. H.
Box 229,
Audimo apdaruose ...................... 82.00 kaip galima sužinoti oro permainas Ir ilsis. Yra tai svarbiausia moksliška
pių 38 ................................
15c
apie visas musų pasaulės žmo
daug kitų įdomių dalykų, Kiekvienas
15 Spalio 4 vai. po pietų išplauks §
63 Karė* laukuose. (Kareivio at aprašymas, dėl aiškesnio supratimo nių veisles. Ji parodo visų viešpaty
Pajieškau Kazio Žaldario, Su1135 Hygiena arba mokslas apie už
iš Bostono laivas Ivemia.
sčių,
visų
žemės
kraštų
ir
net
mažiau

siminimai
>.
Parašė
V'sevolod
Garėto.
parodomas ant paveikslo, Norintiems
valkų gub., Vilkaviškio pavieto,
laikymą sveikatos. Pagal Bernesą,
CHAS. Z. URNICH
Perplaukia mares su 8 die
Vertė A. Lis, 1’žlmantl pasaka ii arčiau susipažinti su oro ypatybėms. sių salelių žmonės ir jų paveikslus.
Karklinių gmino, Skardupių kai 45 La Šalie St., Room 8
Drą Noll Ir kitus, sutaisė šernas. Yra
laikų karės maskolių su turkais. Chl- verta perskaityti, Chicago, Iii. 1907. Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
nom.
Šifkortės prekė $35.80
tai nauja daktariška knyga. Kas ją su
mo. Pirmiaus gyveno Pittston,
V ienatinis lietuvys vidurmiesty- cago.
III. 1906. pusi. 81 ..... 20c pusi. 238 .<.......... ............................75c pročius, užsiėmimą ir sbelnsl viską.
atyda
perskaitys,
patalkys
apsisaugoti
Pa. Dabar iškeliavo Illinois val- je užsiimantis savasčių pirkimu ir
Apdaryta............
.................... 81.00 Kas nori pilnai pažinti žmonių Istori nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje
ją, tegul perskaito šią knygą. Chica
stijon. Jis pats ar kas kitas ma- pardavimu (Real Estate) ir ase- 67 Lietuviškos Pasakos Yvalrioa.
CANADIAN PACIF. R. R. CO.
Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis
.82-00 savo sveikatą, pailginti savo amžių ir
go. III. 1903, pusi. 667 .
lonės duoti žinią ant adreso:
kuravimo (Insurance). Viši lie I. čia telpa 141 labai gražių, juokln- 473 Apie žemę Ir kitu* svietus. Jų
LINE.
užauginti sveikas ir tvirtus savo vaibuv) ir pabaigą. Pagal Hellperną, rai Apdaryta gražiuose ir drūtuose audlJuozai Elinskas,
kus.
Chicago,
III.
1897,
pusi.
132
.
35c
tuviai, kurie nori pirkti, parduoti kingų, išmintingų Ir žingeidžių pas* bą ir kitus, sutaisė šernas Aprašo mo apdaruose ............. .................. 82-50
26 Spalio 3 vai. po pietų išplauks
Westville, III.
ar išmainyti kokias savastis mie kų. Chicago, III. 1903. pusi. 280 8125 kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant
iš Montreal laivas Lake
ste ar farmas, tegul atsišaukia pas Drūtai apdaryta................. .... 81-50 ko laikosi Ir kaip sukasi. Kas yra 641 Geografija arba lemia apraiy- 1176 Pamatas Visokiai Reformai.
Manitoba. Perplaukia mares
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko maa Pagal Geikie, Nalkovskj Ir ki Vadovas sveikatai, turiu! ir laisvei.
Pajieškau savo dviejų draugų; mane, nes aš žinau geriau dalykus
su
8 dienom, šifkortės pre
68 Lietuviškos Pasakos Yvalrlos. metos Ir kitos retai matomo* žvalgi tu* sutaisė šernas. Su paveikslais. Populiariškas raštas apie klausimą
Viktoro Jasinskio ir Augusto Mi- ir užganėdįsiu kiekvieną daug ge- Surinko
Dr. J. Basanavičius.
Dalis dės. Su 30 astronomiškų paveikslų Aiškiai ir suprantamai aprašo musų valgybos. Parašė Otto Cardue. Su
kė .... ............. $37 8°
kelionio. Abu paeina iš Suvalkų riau negu kas kitas.
II. Čia telpa 205 labc.i gražių ir juo Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmojos pavidalą, dldum* ir platumą: raštininko leidimu vertė J. Laukis.
gub., Seinų pavieto, Leipunų kai
kingų pasakų, bovyjančių kiekvieną gus tikrai gali apsišviesti. Chicago. )<>• kalnus, jų vardus, augštj. vulka Knygutė nurodo kad mėsa ir kai-kurie 18 Spalio 3 vai. po pietų išplauks
mo. V. Jasinskis jau 9 metai kaip
Montreal laivas Empress
Parsiduoda 2 augštų, 8 ruimų skaitytoj) ir klausytoj) ir labai naudin 111. 1896, pusi. 225........................... 75c nuB metančius iš savęs ugn); iš kokių kiti teip pavadinti dilginanti valgiai,
luogsnlų susideda žemė, kur Ir kiek yra netinkančiais žmonėms maistais.
Amerikoje; pirmiau buvo Du Bois, medinis'namas, ant kampo gatvių, gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 8125 Ta pati apdaryta ............................ 81.00 “sluogsnių
Britain.
Perplaukia mares.
of
Joje yra anglių, geležies, aukso, dru Chicago, III. 1907, pusi. 113.............30c
81.50
Pa., paskui dirbo Sykesville, Pa., darželis ir kiemas prie namo. Ar Drūtai apdaryta.................
su 7 dienom, šifkortės preskos ,r
ir kitų S
gėrybių;
eže480 Biologija arba mokslas apie gy-,SKO8
eimui kiek
kick marių,
manų, ezeo dabar girdėjau, kad esąs Har- ti Belmont ir Ashland Avė. Ge 1635 Lietuviškas Lemsntorius dėl vus daigtus. Pagal prof. Nusbsumą, IUP‘V...................... $37-80
kė
v8rda‘’ PIot,8« 871“’:
1420 Tikyba ar mokslas? Tikėjimlrisburg, III. Jo brolis Juozas ser ras susinešimas. Verta $4,000; mažų vaikelių. Su poteriais, katekiz sutaisė šernas. Mokslas kokiu budu >«riuo*e vandenys: sūrus, prėski, kar- ški. moksliški ir draugiškai - politiški
kok,e Juo8e «yven* SYvunai Ir tt. tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo.
ga, jau du mėnesiai kaip guli li- parsiduoda tiktai už $2900. Rei mais ir mlnstranturu. Vilniuje 1863. radosi gyvi sutvėrimai aut musų žeDOMINION LINE.
mės,
kaip
jie
vystėsi
pradėjus
nuo
mažemfi
‘P^Syta dalimis:
išskaitytos Antras pataisytas ir padidintas spaudi
pusi.
52
..............................................
15c
gonbutyje; leido kelias gromatas, kia parduoti iš priežasties ligos
žų vabalėlių iki daėjo lig paukėčlų.
karalystės, kuni- mas. Chicago, III. 1901, pusi. 211 50c 26 Spalio 5 vai. po pietų išplauks
bet visos sugrįžo. A. Mikelionis ir išvažiavimo į pietus. Gera pro 1102 Auginimas Ir maitinimas mažų
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik- Eolkėtystės. respublikos ir tL Klek
iš Montreal Canada laivas
teipgi dirbo ilgą laiką Du Bois, ga. Atsišaukite pas Chas. Z. Ur- kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. .Chi slėliais. Chicago, 111. 1901, pusią- kurioje žemėje yra gyventojų; kokie
Ottava. Perplaukia mares
40c jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė
Pa., o paskui išvažiavo į Cleve- nich, .45 La Šalie St. Room 8. cago, III. 1907, pusi. 28 .................. 10c ply 147
mimai,
pramonės,
išdarbiai
ir
tiesos;
su 8 dienom. Šifkortės pre
land, Ohio. Turiu pas jį labai Chicago, III.
3252 8. HalatedSt., Chicago, III.
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
69
Lietuviškos
Pasakos
Yvalrioa.
507
Gamtos
Istorija.
Pagal
P.
Bert,
svarbų reikalą. Jie patys ar kas
kė ....................... $33-30
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis vertė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su brikų. pramonių; kur kokiu orai: žal
kitas teiksis duoti žinią ant adre
čiai
ar
karščiai,
lytus
ar
giedros;
kur
III. čia telpa 202 d^r gražesnės ir daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo
19 Spalio 5 vai. po pietų išplauks
so:
juokingesnės pasakos. Chicago. III. nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; i koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
iš Montreal laivas Canada.
Jurgis Vaitulonis,
Tik prisiųsk 3 c. markėmis, t.y. 1904, pusi. 333 ............................. 8125 trumpai aiškiai ir suprantamai įšalėki-, da yra lygi diena ir naktis, kur saulė
Perplaukia mares su 8 die
per
keletą
nedėllų
nenusileidžia
arba
12 Elm St.,
Hartford, Conn.
— 2 centinę ir 1 1— 1 centinę, Drūtai apdaryta.............................. 81-50 na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, J neužteka ir tt Knyga didelė 6x9 colių,
nom. Sifkortės prekė. $33.30
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai j
o apturėsi paveikslą laisvės kovo
ant geros, standžios popieros spaudlnPajieškau savo draugo Vladis tojų iš laikų revoliucijos Lietuvo 70 Lietuviškos Pasakos Yvalrioa. nesupranta. Chicago, III. 1903, pu ta. Chicago, III. 1899, pusi. 469. 82.00
Kas nori važiuoti j Krajų, te
slapių
238
...................
50c
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
WHITE STAR LINE.
lovo Truskovskio. Pirmiau gy ve je ir naudingą knygelę.
Ta pati apdaryta audimu, ki«tuo*e ap gul perskaito šį surašą, o jame at
IV. Chicago, 111. 1905, pusi. 299. Šio
daruose,
auksinėmis
litaromis
atspau

no Chicago, III. Jis pats ar kas
ras, kada, iš kur, j kur ir koki lai
Spalio 7 vai. ryto išplauks iš
je knygoje telp kaip ir pirmesnėse da
W. J. Petkon,
508 Gamtos pajiegos Ir kaip Iš Jų
sti para&ai ant nugaros ir tono.. 82.50
kitas teiksis duoti žinią ant adre
vai
išplaukia,
ir
kiek
šifkortės
ka

lyse
Dro.
J.
Basanavičiaus
surinktų
naudotis.
Pagal
BitnerJ
sutaisė
Šer

New Yorko laivas Arabic.
303 N. Main St.,
pasakų, telpa keli šimtai užimanččfų nas. Svarbios moksliškos vertės kny
štuoja.
so:
Perplaukia mares su 7 die
Brockton, Mass.
851 Apie turtų išdirblmą.
Parašė
ir Juokingų pasakų. Kiekvienas nusi ga, su daugybė paveikslų y vairių m»
Frank Salanta,
nom.
šifkortės prekė $36.30
Schrom.
Vertė
S.
M.
Veikalas
gvil

pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III ši nerijų ir kitokių prietaisų ant išnau
šioms dienoms išplauks šitie
3220 Aubum Avė.,
Ant išrandavojimo ruimų flatas, ar IV dalj, turės per visą savo am dojimo gamtos pajlegų. Chicago, BĮ. denantis politišką ekonomiją. Kokiais
laivai:
Chicago, III. garu apšildomas, gazu ir elektri žių neišsemiamą pasakų turtą .. 81.25 1904. pusi. 298 jSMto’U................ 500 keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
31 Spalio 1 vai. po pietų išplauks
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimu
iš New Yorko laivas Baltic.
Drūtai
apdaryta
..............................
$1.50
ką apšviečiamas šaltas ir šiltas
draugijos. Chicago, III. . 1900, pusla
NORTH
GERMAN
LLOYD
527
Kada
Ir
kokiu
budu
gali
svtsem
Perplaukia mares su 8 dievanduo visada. Naujame A. Gi
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WUh- pių 139 ................................................. 35c
LINE.
76
Maxim
GorkIJ.
Pasakojimai.
Iš
nom.
Sifkortės prekė $36.30
ševskio name, Halsted ir 33-čia
rusų kalbos vertė A. L-ls. Turinys:
7
Spalio
10
vai.
ryto
išplauks
gatvės.
655 Istorija ateina.. Dalis pirma.
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma Meyer. Iš vokiečių kalbas vertė J. IIiš New Yorko į Bremą lai 17 Spalio 2:30 vai. po pietų iškaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši gaudas.
Knygelėje aprašyta svieto Nuo seniausiųjų laikų Chinijos —
■plauks iš New Yorko laivas
vas
Maįn. Perplaukia ma
VAISTAS NUO SURAUKIMO
ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių pabaiga. Kas norj daėižinoti kada ir 2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
Celsic. Perplaukia mares su
mui
imperijos
Aleksandro
Makadonires
su
10
dienų,
šifkortės
103................................... .....................25c kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
KAKTOS.
ėkojo
146
m.
pr.
Kr.
Surašė
Dras
A.
8
dienom, šifkortės pre
prekė
.............
$26.40
gul perskaito šitą knygelę. Chicago,
Nors labiausia bus kakta
Su paveikslais, parodan
90 Olltlpa. Graži apysaka iš laikų III. 1906, pusi. 135^......................... 35c Baceviče.
kė .................................. $3630
čiais tų laikų piramldus, siena* pylių, 24 Spalio 10 vai. ryto išplauks iš
Nuo liūdnumo suraukta,
savitarpinės karės Šiaurinės Amerikos
tvlrtynlų; typu* kunigų ir kareivių.
indi jonų. Vertė A. Olšewski*. Antra
Tuoj jijė išsitaisys,
New Yorko į Bremą laivas
516 Iš kur atsirado musų naminiai
23 Spalio 11:30 vai. išplauks iš
paUlsyU laida. Chicago, III. 1906, gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi
Jei, kas “Dilgėles'’ skaitys.
Barbarosa.
Perplaukia maBostono laivas Republic.
cago,
III.
1904,
pusi.
498
........81-00
Reikalaujame anglies mainie- pusi. 95.................................................. 25c Lunkevyčių sutaisė Šernas. Su pa
‘Dilgėlės” (juokų ir satyrbs
,res su 10 dienų, šifkortės
Perplaukia mares su 8 die
veikslėliais. Chicago, 111. 1901, pusla
laikraštis, kuris bus neužilgio pa rių, unijistų į musų mainas Far657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
prekė ....................... $28.40
pių 73 ....................... IJ...................... 20c
nom.
Šifkortės prekė $35-8°
100 Pasaka apie kantrią Aleną. Duk
rinis Amerikos. Nuo atradimo Ir dar
didintas) jau antri metai, kaip mersburge, Ind. 17 mailių nuo
terį turkų ciecoriaus Antoniaus, kuri
prieš atradimą Amerikos Iki 1896 m. 22 Spalio 10 vai. ryto išplauks iš
bujoja ir dilgina, kas to užsipelno, Terre Haute, ant Evansville ir per 22 metu vaikščiodama po svietą,
525 Kaip gyvena ąugmenys? Pagal Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
AMERICAN LINE.
New Yorko j Bremą laivas
ir kaktas apgina nuq raukšlių.. Ka Terre Haute geležinkeliu. Geros daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. An Lunkcvyčių ir kitus sutaisė Šernas. ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
Kaiser Wilhelm der Grosse. 26 Spalio 9:30 vai. ryto išplauks
štuoja tik 1 dol. per metus. Ad- stubos gyvenimui pastoviai dir tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olše r- Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas kie žmonėp pirmiausiai iš Europos pra
bant, ir gražios mainos dirbimui skls. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..20c apie yvairius musų žemės augalus, jų dėjo plaukti J Ameriką, kokios karės
Perplaukia mares su 7 die
risas:
New Yorko laivas St.
Reikalauja 4000 darbininkų, val
“LIETUVOS ŪKININKAS’
stijose: California, Oregon ir WaLaikraštis skiriamas Lietuvos
shington prie girių kirtimo ir len
darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- tų piovinyčiose. Mokestis nuo $60
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo iki $115 mėnesiui. Kelionė iš Chi
mas ant gražios popieros, 16 pu
cago $33; sugrąžys $25, jeigu iš
sių ir mėnesiniu priedu.
dirbs 6 mėnesius. Reikalaujame
1

tinti su buriu ir *anlyąoms maskoli”
kaimiečių gvve^ųpo^ Įj verčia skaity
toją drauge jausti su vargo prislėgtai h
žmonėmis. CUijsgo.Jll. 1M4, puala
pių 60 ..............
18c

"...4............

Ant Pardavimo

Knygų Kataliogas

A. Olszewski

DYKAI!

Laivu Kalendorius

Reikalavimai

jose.
"Dilgelės”,
Hudson Coal Mining Co.
1418 S. 2-nd St., Philadelphia, Pa.
Far.nersburg, Ind.

sudėjimą ir atmainas, gyvj ir plėtoji
114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III.
miečių. Žingeidi, norintiems susi pa
1901, pusi. 129 .................................... 35c

buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir
klek kuris gero dėl šios šalies padarė.
Prie galo knygos telpa Suvienytų

nom. šifkortės prekė. .$38.40
30 Spalio 2 vai. po pietų išplauk \s Baltimorės į Bremą laivai-

iš
Paul. Perplaukia mares su
šifkortės prt6 dienom.
... $37-8°
kė

su

40

19 Spalio 9:30 vai. ryto išplauks
iš New Yorko laivas Philadelphia.
Perplaukia mares
6 dienom, šifkortes ppe• ‘ $37-8°
Vieš
Prckčs >’ra nuo
vcW Y°rfc° iki Ti,žes- Prekės
•£vdkunus yra 5c. brangesnės
UįTilžę- 0 i Bai°rus 55<-'- branjesnės kaip i Tilžę. Tikietas iš

Dm.
f-40
hks
NaiUie.

•40

MOCKAUS TEATRU KOMPANIJA

Sf
B
i?

rhieagos i Ncw Yorką kaštuoja
$j4oo, i Bostoną $16.00, į MontJį $15.00. i Philaiklphia $15-5°-

tiks
Va
rės

f

VAIKAMS šlFKORTfcta.
Už vaiką nesenesnį kaip 1 meto šiikortė ant laivo $2.00. Už
viihB nuo 1 iki 12 metų šiikorSglBt laivo kaštuoja pusę to ką
Juliam, o virš 12 metų pilna šif-

.80
ūks
nd.

■

,r - -n

_ •

1

kortė.
GELEŽINKELIO TIKIETAI
VAIKAMS.
Amerikos geležinkeliai vaikus
3ri 5 metų veža dykai; nuo 5 iki
12 metų, ima pusę tikieto, o nuo
U metų pilną tikietą.
Prūsų geležinkeliai veža vaikus
cj dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki
10 metų ima pusę tikieto, o nuo
H&Ctų pilną tikietą.

.80

r
[chsu

.80

Laivai Linijų NORTH GERMAN LLOYD, RED STAR ir
HAMBURG AMERICAN plau
kia stačiai j kontinentą, o lai va
visų kitų linijų plaukia j Angliją,
o iš Anglijos kiti laivai perveža j
kontinentą.

eri10

.80
is

d’t
rc s

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Paveikslai perstatytojų teatro.

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

Pirmas teatras bus perstatytas naudai lietuviškos visuomenės, 10 d. lapkričio
(Nov.), 1907, New School Hali, 48ta ir Honore gatvių. Town of Lake. Cnicago.
Važinčsime per visus, lietuvių apgyventus, Amerikos miestus ir perstatysime teatrą
vardu “Šykštus Raitelis ’. Guodotincs parapijos ir dr stės, norėdamos parengti per
statymą, malonės kreiptis šiuo adresu:

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

Ogiausias Szifkorčiy Ofisas MOCKUS & CO., 3252 So. Halsted Street, Chicago, III

.80

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

A..OLSZEWSKIO

iš
iras

3252 So. Halsted St.,

Chicogo, III.

127 Žinvtnis kiemas, Alhambra. Graną- 179 Kyoto, Japonijoj. Klgomizų žinyda. Ispanijoj.
12S Katedra Notre Dame, faskada. Pa-' ]go Auksinis pavillonas ant ežero Kin
ryžluj. Francuzijoj.
SERIJA III.
kak u j i, arti Kyoto. Japonijoj.
Tullerinų daržas. Paryžiuje, Fran- lgl Senoviška žinyčia Fujlyama. M t.
Sus.de 5a iš 2ū Stereoskopiškų paveik
ctjoj.
slėiių iš Kristaus gyvenimo. Pre
Fuji. Japonijojkė 81.00 už bakselį su 22 paveik 130 Pataria! tautų ant upės Salna’os, 183 Teatro gatvė, ilgio viešą mllig
Paryžiaus
Paroda,
1900m.
sieliu.
Osaka. Japonijoj. *
131 Venus de Milo Louvre. Paryžiuje,
183
Kars.
Japonijoj. Tūkstantis Žibin
Francljoj.
Štai ką juose gali pamatyti:
člų prie Ka-sugaNo-Myis žlny132 dės Champs Elysees, Paryžiuje.
Kristaus užgimimas Beitajame Štaičioa.
Francljoj.
Dėlėje.
133 Didžiosios operos palocius, pa 84 Nlkko, Japonijoj. Benovės akmeni
Trys Karaliai atlanko gimusį Kri
nis šuo. vergiantis Nlkko tiny 'ią
rytluje. Francljoj.
siu fr dovanas Jam kloja.
nuo Piktoja
134 Tvirtynė šv. Jono Ir Katedra.MarKristus, dar kūdikiu būdamas, mo
185 Havraiiškl mokyklos kūdikiai.
seilles, Francljoj.
kina daktarus Jeruzoliaus bažny
13$ Laivų užplauka ir ežeras. Vlllefran 186 Paimu daržas ant kranto Moaoloa
čioje.
upės, Honolulu. Haval.
cbe. Francljoj
Kristus ant svodbos, Kainoj Gali117 Daktilinių paimu kelias. Honolulu.
136
Carnicbc
kelias
ir
ežerėlis
Villelejaus. Pennalno vandenį į vyną,
Haval.
tranebe, Francljoj.
Kristus ant kalno kalba prieL.ls
Pajūrinis kraštas C*tino, Monte 1S8 HawaiUka možeris, judanti Pec137
ftsreot>Kopas arba Teleskopas
žmonių minią.
beai, mažiukę kriaukllnę žiūraiCarlo.
I
I
prietaisą arba žiūronas su padidinau-! G Judošius savo pabučiavimu išduoda
133
Vatikano
daržas
ir
šv. Petro ka?
Kristų žydams.
ChlnleČIa! renkanti ‘ryžius, HavaL
tedra. Ryme. 1Ulitaiant abrozėiio, abrosėlis pa/irsta į na-. 7 Brnonas pagelbsti Kristui kryžių
Gyvenimas Pretorljoj, Pietinėj Af
Rymas
žiūrint
nuo
bokšto
šv.
Pe

139
turai Iš k į paveiksią, kuriame matai čls- į
nešti.
rikoj.
tro katedros.
las grupas žmonių, trlobų. visą mia- 8 3» enta Veronika apšluosto veidf
191 Įplauka Ir plaukit nti laivų taisymo
140 Didžioji galerija Colona palociuje.
stą, plačius laukus, miškus, daržus Ir!
ūristul.
dirbuvė Valparatao, Chlle.
Ryme, Italijoj.
telp toliau, teip kaip kad pats toje vis-1 9 Jtcus ramina moteris, kad
132 Jamalcos Brookline gatvė. Port
141 Skliautas Settlnio Severo, Ryme,
toje būtumei ir viską savo akimi ma
ItalltaJtytume!. Teleskopas paverčia Į natų ; 10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry193 San Francisco gatvė. Mezlco City.
Koioseumas, Ryme. Italijoj.
142
žiavojlmo
vietos.
rallšką ėsybę. padidina j| atskirsto
194 Didysis plladus. Meztao City.
Neseniai
atkastas
palocius,
Pom

143
tmogų nuo žmogaus ir ISrodo jau ne 11 Žalnieriai ir Sv. Petras prie kalno
pėja,
Italijoj195 “Jojimas šėntmts**.
Golgotos.
paveikslu, bet tikru atsitikimu.
144 Senatas ir Kanalas. Milane, Itali 196 Mano apginėjas
Męs turime dabar ant pardavimo gra- 12 Kristus paveda savo motina Jonui.
joj197 Kalėdų rytas.
žiaurius stcreoskopi&kus paveikslui 13 Skaito Kristui myrio dekrete ant
145 Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita 198 "Tėve musų, kuris esi danguose".
kaip matote žemiau suraiyv.;5.
kalno Golgotos.
lijoj14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry 146 Šėrimas karvelių ant pleciaus San 199 Pagalvėlių karė.
200 šėrimas kačiukų.
kiaus.
k
SERIJA L
Marco, Venecijoj.
Teleskopas Ir 100 virš paminėtų pa
Susideda iš 12 Stereoskopiškų paveik- 1® Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
147 Kelias Šv. Andriejaus. Veoecijoj,
veikslėlių kaštuoja .............. .. . .13.00
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 17 Kristus keliasi Iš grabo.
Italijoj.
pundelį.
18 Kristus žengia į dangų.
100 tų pačių paveikslų bakselyje
148 Mahometonų bažnyčia Omare.
Štai ką juose gali pamatyti:
19 Regykla šiądieninio Betlejaus.
be teleskopo ............................12.00
Oceaninls pakraštį*, parodantis ke
149
Stebėtini griovai Yelknr-Stone Par- 20 Kaip ziądlen išrodo Stalnelė, ku
25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
lio užuolanką. Algiere.
ku rioje Kristus gimė.
ko.
mo ........................................... |100
150 Gėry m o fontanas ir gatvė Sename
Kvietkinė paroda, miesteSarato21 BažnyČ.a apreiškimo Šv. P. Marijos.
**fc.ts vienas teleskopas be paveikslų
Kaire, Egipte.
Bažnyčia budavota ant grabo Sv.
gos, N. Y.
122
151 Besimeldžianti dervišai kieme ma kai tuoja $1.00.
P. Marijos.
Bowery gatvė Nevr Yorke.
hometonų bažnyčios Gamos EI
Didysis vandens puolimas, Yellovr- 23 Kaip šiądien išrodo Kristaus
SERIJA V.
stone Parke
153 Mahometonų bažnyčia Sultano Ha Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa24 Kaip šląden išrodo Kalvarija, kur
Typiška tabako farma, Kuboje.
san. žiūrint, nuo Ciadello sienų
veikslšllų pundelyje. Prekš 35c.
Kristus mirė.
8 Budo butas mieste Honolulu, ant sa
Kairo, Egipte.
už pundelį.
Ulytėiė
po
vardu
Jėzaus
"štai
Žmo

los HavalL
25
153 Pyramidos Ir Arabų vllija, žiūrint
Čitoje serijoje, kiekviename punde
gus
”
.
1 Žuvų rinka, mieste Manllės, ant Fi
nuo Ghizeb kelio, Kaire, Egipte.
lyje. bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai
lipinų salų.
Daržas Išdžiūvusiame
154 Arabija.
SERIJA fV.
yra maišyti Iš visokių gatunkų. Juose
upės take.
I San Joae gatvė, mieste San Juan, sus|deda Iš 100 Stereoakoplikų pavelkyra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
Porto Rlco.
. sielių bakselyje. Prekė 82.00 už 155 Įėjimas | paloclų, Eingapore, Indi kitų bagetų trlobesių paveikslai, telpt
• Puikiausia pilis mieste Rhelnsteln,
joj.
bakselj.
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj. gi ir Pomiški paveikslėliai. Ši serija
Prusnose.
šitoje serijoje yra 4 sykius tiek
M Puikiausias Žurandells Salone dei velklėllų ką pirmutinėse serijose. Ir 157 Tautiškasis greitasis trūkis, Stnga- yra gera tiems, kurie nori pinigus užčėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o
pore, Indijoj.
Jeuets. mieste Vienoje.
Štai ką juose galite pamatyta:
158 Policijos stacija Hong Konge, Chi- joje galima tiek daug pamatyti kaip
■ švento Mykolo palocius, Peterbur
ir serijoje L
101 Besiartinanti audra ant ežero Erie.
nljoj.
ge, Rosi joje.
New York. Tavorų krovimas į di 159 Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
H švento Petro bažnyčia Ir pllaclus 102
delį oceaninį laivą.
SERIJA VI.
260 Chinlečlų vienbuorinial laivai I
P , Ryme.
103 New York. Pilies daržas (Casttle
plaukoJ Hong Konge, Chlnljoj.
12 teio oat maišyto gatunko paveikslė
Gardea).
lių pundelyje. Prekš 75c. už pun
161 Gražusis kelias Shanghal. Chlnljoj.
SERIJA II.
104 Boston. Ežeras vle&ame darže.
delį.
Žvilgis
ant
viešus
turgavietės,
162
•sodeda iš 25 Stereoskopiškų paveik
105 Atlantic City, New Jersey. PamaŠitoje serijoje gražiausi paveikslė
Shanghal, Chlnljoj.
siu bakselyje. Prekė 75c. už
ryj.
Tautiškas priešpiečių namas ant liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
bakselj.
106 Niagara. Patkavlnis vandenskrisalos Java.
sių artistų, brangaus darbo. Į juos
Štai ką juose gali pamatyti:
tys nuo ožinės salos.
(Horse 164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės žiūrint matai viską telp aiškiai kaip
Gražiausias vandens puolimas, HaShoe Falls from Goat Island).
laukai
kad prieš akis nebūtų jųklo paveikslė
▼ana Glen, N. Y.
107 Chicago. Auditorium viešbutis Ir 165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- lio, bet tikrai gyvu regykla.
Grandžių sodas, Floridoje.
Michlgan Avenue.
tiškų lotus kvletkų pilname žy
Atminkite, k?.d .lįrš^arodytos pre
Didžiausias pačto budinkas, New
108 Kaskados Ir pokyllnė svetainė.
kės yra tik už pajelkĄlilius, be Teta
dėjime.
Yorke.
P. Parodos 1904m.
166 Junltų žinyčia Honmoku, Yokoha skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1.
Stebėtinas vandens puolimas, Nia
109 Moki indljonas namleje.
ma, Japonijoj.
Vieno Teleskopo .yžtoąka Mnt visų ir
gara Falls, New York,
110 Moki indljonų gyvenimas.
167 Yokohama, Japonijoj, šiaudus dir visokių paveikslėlių tujcėtl, tai vienas
Puikiausia svetainė United States
Sloux indljonų vadas, He-No-Fraid.
bantis lytines kurpes.
Teleskopas užtenka jiems visiems.
kotelyje, mieste Saratęgos, N. Y. 111
112 Vartininkai (The Sentlnels) 3,043 168 Yokohama, Japonijoj. Krlaukllnlų
Vienas teleskopas užtenka visokiems
Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha
pėdų augščlo, Yosemlte, Cal.
tuvių pardavlnėtojaus stotis.
paveikslam. Kada tu?! teleskopą, tai
vanos, Kuboje.
113 Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo 169 Paroda ugnagesinlų atletų, Yoko
gali imti paveikstbš kokius tik nori ir
Ūkininko namai, Kuboje.
semlte Klonyj, Calhama, Japonijoj.
visi tiks Į tą patį teleskopą.
Įplukdjnnas galvijų mieste Manllės, 114 Magdelenos Kolegija, Orford, Ang
170 Yokohama, Japonijoj. Kvletkų darSiųsdami pinigus ant teleskopų ar
ant Filipinų salų.
lijoj.
ant kitokių reikalų visad* adresuokite:
Geležinkelis ant salos Havrali.
115 Airija. Klllarney, pilis Ross.
71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
10 Gatvė miesto Manllės, aut salos Fi 116 Įėjimas į Muckross Kfioštorių, Ai
A. OL8ZEWSKI,
šamas jaunų gerbėjų Matsuri
lipinų.
3252 So. Halsted 'St.,f
Chicago, III.
rijoj.
procesijoj.
11 Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus pa 117 šiaurinis miestas, Glbraltar.
172 Japoniški valkai, nešanti pokylinĮ
rodos, Francuzijoje.
118 Berlynas. Bondler lovis Ir KateMatsuri altorių, Yokohamoj.
12 Paimu daržas mieste Frankfort,
173 Matsuri pokylis, muzikos pastotas
Prūsuose.
119 -Vokta Uja. Griuvėsiai viduramžinės,
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
13 Merginos parduoda kvietkas mle
pilies.
Joj.
AUiiaukite Į mutiĮ ofl»« Red CroM Phermecy.
ste Kopenbagen, Danijoj.
20 Vokietija. Laivas apleidžlantls Ko- 174 Yokohama, Japonijoj.
Daržovių 4.132 So. Ashland Avė., o bu-ite įveiki
kvietkų darželis, mie14
blenc’ą, ant Rhelno upės.
pardavinėtojas, rodantis savo Dr. Kazimierai Butkeviczia
ste Mente Carlo.
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
rieluimu nuo 3 vnlan. po pietų iki 8 vai. vikaro.
turtą.
15 Rustoenval vandens puolimas, NorpeetalistM moterų ir veikų ilgų; abejotinuose atpusės.
175 Japoniški kūdikiai ledinės smeto tįtikimuose liAsukiame institutų profesorius ant
vegijoj.
122 Stockholmas. Karališkas palocius.
rodos. Vaistai Importuoti J* senos tėvynis: teipgi
nos šėtroj, Yokohama.
užlaikome tžvynis Trejas-Devynerlas ii Palangos.
16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje,
123 Švedija. Ant kelio J Odde.
Vaistai ataugtnlmul plaukų gvaranfboti. Receptai
176
Japoniškas
žvejys prieplaukoj, Yo su
Francuzžjoj.
U įsom i po specialfiku tpusų užžlurtjimu. Pra
124 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
kohama.
kiš prieinamos. Aptieks‘atdara diena ir naktį.
17 Moterų duelės su kardais.
177
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
Japoniečlų būdas eiti pailsiu.
18 Moterys prie arbatos.
Msluww»ki ir JasutaitM. Savininko
nuo Chamonli.
178 Trepai Į Klgomizų žinyčių, Kyo19 Motina kūdikį prausia.
126 Thun, Šveicarijai
4552 S. Ashland Avė.,
Chicago

s

21 Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai

Stereoskopai arba Teleskopai
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Red Cross Pharmacy

80 Kai; labai dideli tie mažiukai.
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Banka.

1

.- ---j

Šioje Lankoje kiekvienas lictuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
ramų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokescių. Teipgi
kiekvienas lictuvys 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 nč ugnis, r.ū vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.
Šita banka išsiunčia j svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne lik 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.

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

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

Ko tik reikalausi, čia viską gausi?
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie
jų neprieis
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutaupoti (uičedyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.
I

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St
Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter

LIETUVOS” AGENTAI.
Juozas Šilkas,
Vietinis agentas, Chicagoje.
„

„

Montello, Mass.
__

..........

B. P. Miškinis,

„

Chicago, III
Westvllle, Iii.

st V. S. Kreivėnas.

New Brltain, Conn.
M. J. Cheponis,
21 Pleasant SU
ą

m

..

.. w

Brooklyn, N. Y.

775 Montello st. B yroomes,

A. Dlržulaltls, >

73 Grand SL

155 Metropalitan

Mlnorsville,
Juozas Ramanauskas.
Springfleld, III.
J. Klembauskas,
7 Mllh-oo

Worcester, Mas*.
Antanas Bernotas,
12 Harlem SL

New York, N. Y.
144 K. Houston St.

Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius,
B<
Baltlmore, Md.
2018 N. Washlngton, SL
L. Gavrlta,
Scranton, Pa
80. Boston, Maso.
711 W. Lombard SL jos. Petrikis,
Jonas Želvis,
1514 Ross
Nik. Gendrolius,
224 Attens st. J. Luls,
26 So. Green 9L
New
Haven,
Conn.
521 Columbla Av.
J. Diemedis,
Newark. N. J.
K. Blažaitis,
217 Fen
Wm. J. Moran,
V. Ambrasevlčia,
178 Ferry St
B. E. cor. Sharp and Camden Str.
ML Carmel, Pa.
Jonas Banls,
Bei
Brooklyn,
Philadelphla, Pa.
73 Grand SL M. A. Ignotas,
Stan Rinkevičius,
E.
8L
Louis,
III.
1028 So. 2 nd St

A. Lesnlevrskis,

Kenosha,
M. Petrauskas,

Wis.

322 Caledonia

Plttsburg, Pa.
st Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.S.
i. M. Maskeliūnas,
2134 Forbes SL

[uoz- Rainis, 537 Collinsvill, Ar.
Brockton, Mass.
'' 571 N. Matu

K. Balčiūnas,

Bhenandoah. Pa.
Mc Kees Rocks, Pa.
Bllsabeth. N. J.
Andrius
Mačis,
138 S. Main SL
E. J. Bagočius,
148 Ohio St. Wta- Bočkus,
— x 111 First St

?,*, *y-

PIRK FARMA KOL PIGi!

OFICIALI8ZKA ATSKAITA

THE WEST SIDE TRŪST & SAVINOS BANK

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

A. Olszewskis,

Išduota peržlurotojaus pubtHkų taupojimo Institutų valstijoje
Illinois; prižiūrėtojas tiesų

Atskaita biznio iki 20 d. rugpiutto, 1907 m.
(Sutrauks)

TURTAS
Paskola Ir atskaita
IH79,633.36
Vlršpiniglalšklal (overdrafts)
48.22
Bonds’ai ir hipotekos
31,450.00
Bankinis namas
41,425.32
Turtas Ir pinigai batikose 264.239.26
Viso 81,516,/96.16

įmokėtas kapitalas
8200,000.00
Neišdalytas peisas
31,927.51
Atidėta nuošimčiam ir
mokesčiams
2,534.57
DEPOZITAI
1,232 334 08
Viso 11,516,796.16

Atidaryta vedimui biznio S d. rugsėjo, 1905 m.

Depozitai 20 d. rugplučio, 1906 - $811.771.61
Depozitai 20d. rugplučio, 1907 $1,282,334.08

Jeigu esi Jaunas, aan** ar viduramžis

Męs Tave išgydysime.

j

VISIEMS DOVANAI: "kaV^lToc as

Mus

padarėme speclnllikuaoą bėgydydarni ypatiAku*, nerviškas ir chroniška* vyrų ligas per 20 metų.
Ta teka medicinos tapo musų gyvenimo studija.
Sergamiems neduodame suvtliojantį nusprendtmajų ligų*. Visada, priimdami gydyti, duodame
pįfuą ir pasiliekant į išgtdymą; musų prekės žemos.
I AIIUIIC VVDIIC kenčiant us nuo jaunystes tšdyJAUnUu V T nuo kūmų, pilnai išgydomo.

žg-t;
f ■.

Jame yra šimtai visokių daiktų, pavelsiilial ir jų prekis kaip tai:

'
,

VISOKIU žiedų, laikrodėlių, lanciugčlų, špilkų, laikrodžių, britvų, armonikų,
koneertinkų, klarnetų, skripkų, bubnėiių, mandolinų, vargonų, fonografų, auk
sinių plunksnų, drukuojamų mašinalių, alaktrikinių liampų, liet, knygų Irtt.

LIETUVIAI NESIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVĘS VISOKIEMS APGAVIKAMS.

Visokį po yvairiom firmų vardais garsinasi i r apgaudinėja lietuvius. Todėl rei
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pa* M. J. Damijonaitj priaiųadarni už2centus markų, o gausite dovanai KATALIOGA No. 7 ir busite aprūpinti
gerais-teisingais daiktais.
Vinatinė lietuviška prekystė Amerikoje, kurį Išsiunčia v i tekiu* daiktu* apotaluojant per laiškus, į visus Amerika* |r Canados miestu* ir mioatčliu*. Adresą*:

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

VYRAMA
virA 4Uinsuteikiame
’kl'ri,' h>><galutiną
'',u
ra
* * •'Alno nyksta,
išgydymą.
slės ligas, reumati/mą. neuralgija, skilvio ir kepenų-ligas, raudonąją gyslą, votis,
pasididinusias giles ir visas odos ligas.

A. J. Zimomas (lietuvys) Dr.O.C.HEINE
3252 So. Halsted st., Olszewskio name.

rašomo pacijentams ypaHškal ir jų pačių kalboj* ir niekados
I MINK neišduodame jų paslapčių.
Mųa prlatatome visa* gyduoles musų pacijentams it išsiunčiame į visą svietą.
Fražyk dykai lAplldymo Blanko*, jeigu negali pats pribūti mųsų ofisan.
Joj* liaiiklnto* įvairios ligos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

VALANDOS: ;-’^;DU0 8 jkl IX

DR. JOS. LISTER & CO.,
40 DEARBORN ST.

ROOM S04L.

Vienatinė Lietuviška Sankrova

CHICAGO, I LI

ir agentūra literatūros ant “North Sidc” Ctiicigoj.
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvasi
škų knygų. rašančių, škaplierių, abroiėlių, viso
kių laikraščių, Amerikos ir Europos ir popierų
gromatoms. Teipgi užlaikau visokio t a voro: Juo
dyto, paišelių, plunksnų.drukuojamų mašinukių,
britvų stervoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.

Traukia dantis be jokio

saro pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai toriu viaolatelį budę aa korio pagalba aat viaadu*
Jus ilgydyslu

221 W«b*n*ia Av*. ,
Chicago, III.
įSato Lietuviškos Bažnyčios).

oranginiinas Koccptas

••

PRISIUNČIAMAS DYKAI

I Iiiviviivininnv u i imi
Silpniems ir Nerviškiem. Vyram.

g —

1

•

darbo tr UdarbSi e»rTo|UU tem. Mtfhį aUinS

L^‘ĄTk\Ąk^
----- ---------------------- __ ___ mm) gėrimų tr ruskinių.
Jo karčiau* yra vos du bloku nuo Union stotie*.

Al turiu savo nuosavybėje receptą brangintinam
raistui, prirašomam ganaus daktaro, kario aš tei
ravausi atlankydamas senąją šalį. Al žinau 11
patyrimo kad vaistas padirbus pagal šitą receptą
yra Šiądien geriausiu silpntems. nerviškiems ir
besveikačiams vyrams. Ai (Ina* dėlto, kad Jis
man sugrąžino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnė
jimo, nerviškumo irabelna nesveikaU irtt. Ai
pirma to išmėginau specialistus ir įvairius vaistus
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi ti
nau, kad daugelis kitų, sirgusių U arba kita lig*
nuo pers įdirbimo, Jaunystės paklydimų, prasižen
gimų ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgį,
sunykimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto
guvumo, stokos ambicijos, imurknybės. nedrąsumo, skaudėjimo strėnose, abeluo nesveikumo ir
tt, kurie rašė man, teipgi išsigydė, kaip ir aš pats.
Žinodamas., kaip sunku išsigydyti šitoje šalyje,
aš užsimaniau pagelbėti kitiems ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto parakusiam pas mane, *š
pasiųsiu nuorašų šito recepto ir reikalingus pata
rimus ušpečėtytame laiške dyka L Receptų gali
sutaisyti geroje a pliekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo korio busi sveikas, tvirtas ir
laimingas. Aš ui savo patarnavimų reikalauju
60c tau pasveikus. Niekuomet aš nereikalauju
daugiau už šitų mažų sumų ir tereikalauju jos kol
to visiškai nepasttuisysL idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Aš ne
siunčia nieko apmokėstin ir neturiu Jokio sumišto
išgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu nerei
kalauji o jei to rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per šitų laikraštį.
Rašyk šiądien. kadangi šita žinia gal neatsikarto* daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visus
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c
kol nepasveik^L Adresas:

“Cilandard Saloon”
1S3 W**hinstM St.,

. Saattla, Wa*h.

Kozminsky &

Yondorf,

73 Dea'born Street.

PLAUČIU

BOTEMŠKAS LIGAS.
Patinimas gitui >•

skaudėjlmM

KRAUJO UŽNUODYSIMUS.

PRIVATliKAS vyru ligas.
Al išgydau kiekvienų greitai ant
visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

SpcolalHta* moterų ir
______ yj.a 'tr*-______

-JONAI, KO VERKI?”
Naklau.k man^* to, maao galva pila* visokia feru Ir blogų
aiiliif. „Na (r kar dabar eia"^
\
Elau P*» J Kovaraka paakanA 4 yt viau* vairu. „Kovaraka*
S
dar gana toli nuo čia. einam JoF
aai į šlia karčiam*. •’ No. aš į
L \l V klUa kariUa>aa nanoru *111, ne*
porai žinau, kad tokia rėrvraų
kaip pa* Kovarška niekur' ne"V-* raai. . Koka Kovaroko aallaao
*dre»a*?
Nagi, štai jo korčiukė:

Jos. J. Kovarskas
Kampas 25-to» gatves.

Telepbonas Canal 2330

gauti Ltotuviazka Katalioėa dykai D.'ieforiu. Lenciūgu, Žiedo, Sp ko. Auskanu ir
kitokiu daiktu. Priaiusk nz 2c Steni pa, o
f ausi kataboga dykai. Adresuok:

H. I. SM1TH

C. B- Soi, P H. Box 655, Chicago, III.

34 Washinxto* St., R. 21-22 Chicai*, III.

Raulai kur tu begi?
Nugi pas Petrą
Szlaki, nes labai i&- į
troškęs, o pas jį ga-

Dr.A.LGraiczunas
H‘1St'd St-

3202

Chi“«0- Ul-

jis turi puikų, šaltą
bavarskj
Gydo visokias ligas be skirtumo: Vybavarską alų, gar^88 džia rus ką oČiiMD* riSkas Moteriškas ir Vaikų. Priėmiarielka, cigarus net mo valandos kasdien ir nedaliomis. Nuo
isHavanos, o iinigė- ĮvaL 8 ryto iki 9 vai. vakaro.
gauni žmogus
T*lafai»*» Yards 73**
pulkų užkandį kiekviena dieną, tai jau
negailu ilgiau su tamista kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi
puiki| salę vestuvėms, mitingams ir pa
lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
klauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
Chicago, III.
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o> 32b5 So. Halsted St.,
Si jums patarnausiu už dyką visokiuose*, Gydo visokias ligas motoru, vaiku ir
reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų
vyru. Teipgi turi didelę praktiką ir
miestų grali gauti geriausią nakvynę.
gydo pesekmingai visokias limpančias
užsisenejuelas ir paslaptingas vyru Il
3321 Auburn Ava.,
Chicago, III. gas. Daro operacijas pasekmingai.

Dr. J. KULIS

BW

Mare Laukiene

Dr. Marija Dowiatt-sass
I
------

723 W. 18thSt.

(vutvnuv,

i**u.

Telefonas Canal 147t.

Atsakanti Akušerka
3246 S. Halsted St.
Chicago, IH.
iviayiivnaa

i.ru* •

Duoda visokia rod| ir p»-rtou»l| pažiba moto-

rim* Jų ligose.

Pn»rkniinirai atliek i darbų prie

I gimdymo Ir dažluri atsakančiai po giiidymo. Ofi
sas Ir gyvenima*Olszew*kioname.S24aS. Mal»t«4»t.

Teletonuoti galima iš kiekvienos aptlekoa.
Gydo pasekmingai visokia* ligas be skirtumo.

17 akmenų Ra ii ro&d Laikrodėlis
Padirbtas pagal musų pui<-

m*tu, buuting vidurių laik
rodėliai geriausi, t eisi n fi*u*i*Tlaiką rodo Ir graiauai. Jie pirmutiniu kartu
teip pigiai aiulomi. Gerai,
dailiai padirbti, virt.ildai
liai graviruoti, goriausio*
ręžias akmenų.

Svarantuotas ant 20 metą

____ Laikrodėlis galvuke užsu
kamas ir nustatoma*, moteriško ar vyriško didutm. Ypatingai tinkanti* tarnaujantiems ant
geležinkeliu, reikalaujantiems tikro laiko.
Norėdami parodyti, kad ings užtikriname gerumą
laikrodėlio if kad užaitikime tam litai, prisiusime
laikrodėlį ant. p AK -4 (C 7 C užmokėsime
bite »dreso
V.v.V. UZ <«J. I J prisiuntimą
tr daleisime tam totai ant expre*o išegzaminuoti
laikrodčlį. Jeigu ta m to tat laikrodėli* nepatik*,
nemokėk nė cc n to. Duodame prie kiekvieno laik
rodėlio dvkai puikų aukcuota moterišk arvyrllk| ri-t^želi. Jeigu pirksi šešt*la)krddėhus*vkiu

duosime vieną laikrodėlį DYKAI!
L1.F1ETE1 A C0., 52 Durbera Stmt, Oktete, IU

SF

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS'
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

Daugytiė odos ligų paeina nuo
MBKNk nesvaraus ur<ilafkxnn> ir nz>ikrėŪmo teipgi ir nuo vidurinių ligų.
Dauguma* gauna pučkui, nleiskanaa, slinkimu plaukų, plikimą
per apsileidun(. Gydosi pa* neatsakančiu*
daktaru* ar agentu*, kurie tik pinigus išvi
lioja, o paskui rašote mum*, kad estete daugy
bę gyduolių i* įvairių apgavikų ir pagelboa
negavote ir aakote, kad gal. ir musų gyduolės
negelbės. (Taigi meldžiame mum datodyti,
kokia žmogų* likosi minų gyduolėmis apgau
ta*). Turime tūkstančiu* originališkų padė
ka vonių ir tg galime ant »udo prisiekti. Tegul
bent vienas daktaras parodo mum* tiek p»dėksvonių, o mgs duosime didelį atlygintina.
Plikę galvą sunkti zydyti Jeigu sena* ir galva
žvilga, teito pagelbėti negalima, bet Jeigu Jau
na*, o turi retu* plauku*, o ant odos inatjti*
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pagelbą; plaukai nėra grybai—viena diena neiėdigs. Atsiinukiantiems nusiųsime dyka In
formacijas su plačiu nurašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teitiugas dakta
ro* to nė v ten m nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul ražo pa* m u*. Adresas

J M-RRUNDZA Co .Chemtot
New York <Sk Brooklyn, XJ.8. A-

Atailankanbamt i Inštitnto ofliaų Į teipgi prigimto!, I»*twviik*i kal|*rt**tMi viską iireikkU] visada rasit Instituto Direktorių ĮVadova]
suteikiant reikalingas rodąs ir pagelbų sveikatai, kasdien: nuo 10 ryte
iki 1 vai. po piet. Nuo 2 po piet iki 5 vai. vakaro.
šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

A

M

A

Gera Naujiena Kencziantiem
Musu Draugam Lietuviam!

Iruo f romai u ar v i«ok įaia a pakaity

Alai ir greitai drukaoja, Ii ta ro. Ir visa mašinukė padaryt* ii geriausio pi
Užlaikau kitokiu išdarbiu maiinukiu kvitu gatunku ir daugybe »»»•
markf ir teisinga adrise, e apturi* M puslapiu dicteli Š>o torto X AfJA
KATVLOGA DYKAll Kariame yra (imtais visokiu daiktu, su viri d*
lliatal aiškiu paveiksi* ir Ii kurto matysit Jo* maao tavoraa pirmo*
f

112 GRANO ST., BROOKLYN, N.

K. WILKEWICH

T.
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatre
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ir
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 isz be rimai ant odos, nemoraliszki ir

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

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

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkuntas, Sekliszkas Silpnumas

Veda Abelną Bankinį Biznį
S. R. Flynn, prezidentas

J. A. Spoor, viccpresuienta*

M

j£«r«kl, kasienus
T. J. Fitrgerald,

M!

I

I■ fi■ I■

I

3 8 I

oms nuo 9 iki 9.
4. Seredoms nuo 9 iki 6. Subatoms
. skrynele*.I
Išdavimas bankčeklų. Taupinlmas pinigų. Apsaugo.

PASARGA. Ranka atdara n jo 9 iki

M

I■

------------------- DIREKTORIAI-----------------J A Speor
P A. Valentine
Lems F Swdt
Nelson Morris
James H. Asbby
Samucl Ccczens
Arthur G. Leonard
Fradenck S. Win*ton
S. R. Flynn

g

|

g

Į

nesuaugia ir szaltcs 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 vyriszkumo, turi užskurdu
sias dalis, priėszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle ir
teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE

Petras Szlakis,

Lietuvių Daktaras

t

munkališku la*trum*at« G«ra DzirgorMis aukaiaiala, viaokla
&r<lu. Lzaciagėna. k-fu Bntvu. Albanu dėl fou>*r*flja, Ravolvvria, Strielbu, F.toktnkiaiu Liampukia, Kobiniu Litera, Adreaam Pvčėčia. Piuk.au auk.lalu (founteia pea], Gramatikų, to-

parduodu visokiu* tavorus labai pigtai, duu«lu Uidvli rabat* adrvsuokit:

KAS NORI?

sveika

140 We>t 34 th Street, New Yerk. N. T.

DabarJaikas nandokites.visi!

~

1

W
"
j

gęs plaučių
sloga, skau
smu ir gali
mu galvos,
rheumatiz mu, ir visi
šku nupuo
limu ant pajiegų.

The Collins New York Nedical Institute,

CHICAGO, ILL.

Bankierlai.
Mus skolijame Pinigu* ant turtenyblų ir jei
tu rengiesi turtenybą pirkti, mus su džiaugsmu
prigelbėalme, paskolindami tau dalį pirk|nio pi*
nigų Greitas veikimas. Lengvo* išlygos. .Agen
tai apmokami dosnia L

į

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

BALAU LIETUVIŠKAI.

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

l»ų’\
ri pi

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

lss<y4au siuitas
SerganUejto dusuliu, bronchitu
arba džiova Išgydomi galutinai
nan jausi* mano metivi* per įtfan-

r pi

Jobas Trebeckts
Bok 196, Tercio,
Colo.sir
inkinai

240 Ohio Str., Johnstovvn, P*.

Nemokėkite už neišgydymą. tiktai už Išgydymą.

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

Darba gvarantuoja. ::

barti

Agueika Gacnikene

INSTATO NAUJUS,

SKAUDĖJIMO,

nori.

ar*1**)

Išgydau kiekvienų ssrgant| Vancooale, Strlktura. taipgi užkrečiančius kraajų utnaodvjimus, nusilpnėjimų nervų, Hydrooslf arba vyrų lytiškas ligas Tokias ganias ofartas tai-

GYVENIMAS VIRSIU! APTIEK08

Petras M. Kaltis

(t *

Iš daugelio padekavonių, pagal llnk^Jimą'tų, kurie buvo
varginami ilgoms, o pasiliko pilnai išgydyti, čia patalpiname
pripažinimus:

DQ0
sunkios moteriŠkos Iigos, sugedimo gumbo, | frA
vidurių, didžio strėnų
sprando
skaude j i m o
ir nervų su'
kliarimo. Džiaugiasi
ir laiminga.

CHICAGO, ILL. U. S. A.

B(iszgydau in 5 dienas

tapę
atsid;
valdi

liffydytA

DENTISTAS

OFFISAS—JCampaa 81-moa ir
8auth Halated Gatvių ::::::

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

Guodotinas Collins Institutas!
Ligos silpnybės, kurio* ilgai mane vargino ir pirmiau rašiau, o
atsiuntėt vaistu* nuo: vidurių ligos, strėnų skaudėjimo ir Širdį** didelio
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau
džių mėnesinių su ballomtioms,
ballomsiom*. jjau likausi Išgydyta.
>
.
.......................
... rBuįanįI|ulo
Jog
neturėjau
viltie*
iAgyti, nor* n* vienų gydyto
nepagelbėjo,
bet Ju* Institutas su mtu
savo gerai*
--t
—f,»vi
įįri.i. vaistais i. »d gitu mokslu,
padarėt mane aveika,
sveika, tai siunčiu didžiausiu*
didžiausius dėkavoiimus
dėkavojimus iF
ir niekad Jus
neužmiršo, kožnam, pažystamam Jus vardų pentatyslu, kad laik* Ilgo* ži
notų kur rasti tikrų pagelbų.
Mrt. J. Mlllautk*** 416j Goodal* St., Oolumbui, O.

ATMINA

A

S

COLLINS NEWY0RK MEDICAL IN’AS per daugel metų gyvuojantis, kuriam
specijalistų patyrimai turi didelę praktiką
ir pažinimą gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus
ar vardo nebutij, 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 iigyditų padekavonių iš visų kraštų
Amerikos.

Garbingas The Collins New York Medtčal Institutas!
Prašau priimt Mrdinga pad*kavoną (ja galit pagarsint) už pagelba
sveikatai. Kad metu*sirgau ir daug visokių daktarų perleidau bet nepagel
bėjo ir lik labiau puoliau ant sveikatoa. Po visokio gydymo, atsišaukiau
pas Jumis aprašant ligą: skaudėjimą krutinės ir pečių, rankų ir kojų ir ki
tas dalis kūno, nusilpnėjimą, dirbimą,*—tai per Jus išmintingą gydymą
ir gerus vaistus, kuriuos man prisiuntė! rr suvartojau, pasilikau visai svei
kas, už tai nužemintai dėkavoju. G<la, kad iš kart prie Jus neatsišaukiau.
Bu guodone
M. Fartnaas,
110 Park Str., Būtie, Mont.

lAgydom* greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodiiimą, varieocelę. Inkstų Ir pū

RŪDA DYKAI!

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

Telefoną* Yards .01X

___________________

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

Real Estat* Dep’t.

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Traukia dantis be skausmo. Išg do Skorbuta,
Neuralgija, sudeda naujus vieton išpuolu.ių, pri
pildo Iškirte i juslus suksn. sidabru, amalgamų,
vatandoa: 8i<>kiom* dienoms nuo 8 t'to iki 12.
nuo 1 iki 9 rak. Nedėlioms: 9*6 tt r. iki 5 vak.
Telephonas Yards 184a

______

SKOLOS_________

Ar
SVI

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinotns tautiškoms ir baž-i
nytinems Draugystėms iszdlrba:-)

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

i'

Guodotioien** Kunigams tozdir"
ba:-r Kapan, Ašuotes. Dalmati
Karūnas, Amerikoniszkas>
J' kų a, Alba*. Stelas ir wisua baž
Weliawas, Szarpas, Juos-J
'' nytinius paredas. Visokį darbą sttas, Kukardas, Ženklelius,< tffigSĮflr ]' lieka artistiazkai in laiką.
dotinoa Dr-tes,
Kepures Ir dėl Marszalku^ <SNmHb '
Norėdamos
ligai, kad Jutu
parėdus. ,
arba guodottei
darios butu priderancziai atliktas ir tuom suszelpti MWO tautelę, paveskite ji tikrai
lietuwaitiai,
jfc gį
OMĄ

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.

fili
III
III
III
III
CENTRAHUSIIKSS gollege 111
F. P. Bradchulis
115 W. Diviaion St.,

Chicago, III.

fcJUUMUMU

ATTORNEY &COUNSELOR at LAW
Chamber of Commerce Bldg., Room 709
S. E. Comer La Šalie and Waehington Streete

CHICAGO, ILL.
TELEPHONE MAIN 3642

Lietuvy® advokatas, baigęs mokslų
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimina1 iškas, visuose teismuose (suduose).
Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31 mos gatves
Telephon* Yards 6046

t

Mokina: stenpgrafijos, spaudinamos ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, apelinimo,
istorijos, geogrnfijos irtt.
Specijaliikos in$trukci|oa angllikos kalbos
tiems, kurie pradeda mokyti* tą kalbą
ir kurie nori joje išlavinti.
Mes išlaviname vyruk Ir moteris įgyti
geras vietas. Kliasos atdaro* dienomis
ir vakarais.
Atsišauk ar r oi y k klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai.

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

Pri nei palai.

Shiller Bldg., 109 Randolph Straat,
CHICAOO, ILL.

Mes gydom ir iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusy puleteky, syfili,
nenaturaliszkus .bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas \SKLJ
LIGAS. V isos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. Tukstanczius jaunU ir PusaiP^*n*?
kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, per
tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu ženklu, pasirodavik su mum pakol da ne per vėlu.

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

MADISON HEDICAL INSTITUTE
IVVest Mad ison S t. haymabuj^Satie’ bulding Chicago, UI

i

