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Stolypin todėl dabar išleido siu
<
yra tas jeigu. Žmonės ne la vo ir užmušė M. Urbanavičių tautininką, kun. Stasį Matejevi- valstiečių apverktinas, nes be darbininkų Maletų valsčiuje; Bi
gubernatoriams ir general-guber- |bai tiki tiems daktarų pagarsini ant vietos, Užmuštasis nuvežta čių. Advokatas gi Tadas Wro- veik visas valsčius susideda iš jutiškio dvare kumečiai gauna
natoriams prisakymus nuginkluo- 1mams, nes jie raminančias žinias Savič’o ligonbuttn. Pasiliko var blevvski pastatė savo kandidatū buvusiųjų 2-ros rųšies "liuosų- po 30 rub., 12 osm. rugių, 3 osm.
REVOLIUCIJA MASKOLIJOJ. ti “Lygos” apginkluotus juda- |gali leisti tyčia nuraminimui gy gingame padėjime žmona su ke rą, visai nepaisydamas Centro jų” žmonių, todėl, žinomas daik miež., bulvių sodina tik 5 osm.,
Nors Lyga tikrųjų maskolių” šimčių būrius ir užklausė, kas <ventojų.
turiais mažais vaikais.
Komiteto. Jo pusę palaikė 20 tas, ir išperkamiejie mokesčiai 1 karvę ir 1 kiaulę mitina. Ku
pagirta viešai už jos “Lygai” daleido tverti organiza
Streikas gazo fabrikoje jau už narių Centro Komiteto, kurie iš (vikupas), manifestu 3 lapkričio mečių pačioms priderėta desentiNe reikia užmiršti, kad Aus
^Krimą sostui ir nors ji tapo cijas, ant kokių pamatų jos su trija susideda iš daugelio smul baigta. Rugpiučio 24 d., rytą jojo išėjo ir su kai-kuriais kitais 1905 m. nepanaikinti. O kur-gi nos piauti. Užmoka po 20 kap.,
oficijališkai pripažinta, tvertos? Apart to, likosi nubau kių, nesikenčiančių terp savęs darbininkai pradėjo birbti.
sutvėrė kitą lenkų demokratišką dar tūkstančiai įmokėtiejie ir duoda. valgyti dvare; padieniams
.gers valdžia "I.\gai" daleido or- sti ir keli juodašimčių išleidžiami tautų; Vengrija gi, ypač gi val
Policija buvo suėmusi dvyliką jį komitetą. Taigi dabar tarp dabar dvarponiams tebemokamie- moka: vyrams — po 30 — 3 J
pmzaoti juodašimčių ginkluotus laikraščiai
už siundymus ir danti joje magyarai, kad liuo- streikininkų, bet, fabrikos direk tų dviejų kandidatų ir jųjų ko jie 15% mokesčiai, kurių ir da kap. moter. — po 20 — 25 kap^
barius, nors tie būriai ne kartą peikimus valdžių padavadyjimų. siau galėtų spausti ir pančioti toriui p. Senfeldui prašant, visi mitetų varžytinės. Tas pats ir bar skaitos ant valstiečių apie ant dvaro valgio; viralas su tau* •
jaternavo randui rengdami žydų
Reikia todėl manyti, kad bent slaviškas tautas ir ramunus, gei jie dabar paleisti.
su lenkų laikraščiais: . “Dzien. 15.000 rub.? Šitie mokesčiaį vi kais užtrintas, pieną duoda n®
ir progresi'tu skerdynes, bet, ant tuom tarpu randas liausis prote džia su visu atsiskirti nuo Aus*
Ant kokių sąlygų sutiko dar- Wil.” palaiko Centro Komiteto sai išardė valstiečių ūkę, o val blogą.
Ci,•>. Stolypin pamatė, jog gana gavęs “Lygą” ir jos suorganizuo trijos, nor ir dabar ryšis laikosi bininkai dirbti, tuom tarpu dar pusę, “Kur. Lit.” linksta \Vrob- džia visokiais budais stengiasi išPaberžės valse Paberžėlės k
J&rojinga jungti rando siekius su tus ir apginkluotus juodašimčių tik ant ciecoriaus ypatos. Aus nesužinojome.
lewskio pusėn.
reikalanti šituos mokesčius.
Kazimieravo
dvaruose išviso ku«
siekiais "Lygos tikrųjų masko barius. Vėliau, jeigt! Stolypinui, trijoj antai vokiečiai, negalėdami
(Iš “L. U.”)
Kartinos valstiečiai šįmet turi
mečių
35.
Gauna
algos po 3<
ar
kitam
jo
vietą
užėmusiam
lių ", ypač kad ji labai mažai tu
ilgiau atsverti įgaunančių tautiš
Vilniaus gubernatorius pasky
įnešti į valdžios iždą mokesčių
rub.,
rugių
36
pudus,
vasarojattf
ri pritarėjų, į ją. apart biurokra biurokratiškam veikėjui, prireiks ką supratimą slavų, nori kad jų rė iš ypatingųjų, jo žinyboje
14,450 rub. 16 kap., į valsčiaus
IŠ PANEVĖŽIO PAV.
18
pūdų,
7
pud.
žim.,
7 miežių
tą, priguli vien visokios draugi- drumsti vandenį, jie vėl suteiks apgyventos provincijos butų prie esančių, pinigų pašelpą sužeis
Panevėžio pav. Girsulių vals valdybą, valsčiaus reikalams 3.4
avižų
;
bulvių
sodina
7 osmi«
jos išmetos, maskolių sąšlavos. didesnę valią Lygai, ji gi vėl ga Vokietijos priskirto, kas vienok tiem šiem s rugpiučio 22 d. poli- čiuj, į sodžių Smilgių, 13 dieną 743 rub. 87 kap., dvarponiams
nas;
mitina
1
karvę
ir
1
kiaulęį
Randas pripažino Lygai visokias lės organizuoti ir ginkluoti juo Vokietiją per daug sudrutintų, ko cistams. Būtent: antstoliui Ta liepos atvažiavo Pasvalio pris- reikia užmokėt 15% — 15.000
legijas ir tas Lygos vadovus dašimčių būrius, medegos ne ne norėtų nė Anglija, nė Prancū rasevičiui — 200 rf>.; policijos tovas su 9 sargybiniais ir darė rub., Kartinos monopoliui įne.- sėja po 2 gorčių sėmenų; priver
prižiūrėtojui Talan’u| — 75 rb.; kratą pas Jurgį Vadapolą. At- ša per metus už išgertąją degti stinai reikia piauti desentinas ru
ir teip žemai doriškai stovinčius truks, nes terp 140 milijonų žmo zija, nė Maskolija.
Apart
to,
reikia
dar
pridurti,
nių
ne
sunku
rasti
kelis
tuks

miestsargiui Kodzenčiui — 50 ėmė šaudyklę ir revolverį, nors nę 13,000 rub., Jokūbavo mono gių, bet užmoka po 2 rub.; gau
dar labiau sudemoralizavo. Jie
rub. Užmokėjo gi m ie s tsargio ant šaudyklės Vadapols turėjo poliui 8,000 rub., alum per metus na kumečiai vasaros laike 2 die
iančius
niekšų,
visada
už
skati

kad
Austrijos
ciecorius
nepalie

^^Kanė stoti augščiau negu
ka
sunaus,
nes
buvusį
sosto
įpė

Lindos laidotuvėms ir jo šeimy leidimą. Suareštavo jį ir išvežė prageria ne mažiau kaip 10.000 ni savo darbams atlikti, Padie«
kus
ir
degtinę
pasirengusių
už

randas, jį panorėjo padaryti įdinį
Rudolfą
užmušė
už
moteries
mušti
kad
ir
locną
tėvą
ir
moti

nai
pa šelpus paskirta 200 rub.
rub., iš viso-gi 64.194 rub., 3 kap. niams moka rugiapiutį: vyrami
į Panevėžio kalėjimą.
nagiu. Juo daugiau gavo privi
Išdėjus šitą sumą ant esančių — po 40 kap., šiokiam laike 3a
Smilgių sodžiun atvažiavo ulegijų, juo daugiau jų reikalavo, ną. Drumstimui vandens, kad suvadžiojimą jos vyras. Cieco
Rugpiučio 24 d. Vilniaus ap riadninkas pas Joną čiaplinską ir valsčiuje 7257 galvų (vyriškos ir — 35 kap., moterims — rugia
čia mat aiškiai pasirodė teisingą tokiame randas galėtų žvejoti, tik rius išsirinko sosto įpėdiniu totoki niekšai, turinti ant savo san- lymesnį savo giminaitį, bet jo skričio kariškasis teismas įdavė sustatė protokolą, buk jis alų da moteriškos lyties), tai išeina, kad piutį po 30 kap., rudenį po 20 —
čiaplinskas ant kiekvienos galvos yra mo 25 kap. Dvaro valgis: viralas
sako, jog: ąpetitas auga valgant. žinės ne vieną žmogžudystę ir iškenčia slavai ir magyarai, to apkaltinimo aktą Teseliui ir Mo- ro ir pardavinėja.
netikęs, mėsos niekada neduoda,
Padrąsinta caro prilankumu, reikalingi, nes tokius, jeigu jie dėl, gali krašto valdonu nepripa lovovui, kurie kaltinami ginkluo padabojo uriadninką važiuojant kesčių po 8 rub. 84*4 kap., o iš
pieną
iš po ccntrofugos duoda
Lyga savo laikraščiuose pastatė ne reikalingi, parankiau į šalį žinti. Kiltų maištai, į kuriuos tuose pasipriešinimuose policijai per Dantenų sodžių, griebė jį už dėjus ant esančios valsčiuje 12,šeimynai,
nes geresnis reikia vež
reikalavimą, kad Stolypin pasi nustumti, už niekšus nieks ne gal skubintus! įsikišti norinti (Liepos 9d.), sprogstančios me gerklės ir atėmė protokolą ir dar 231 deš. žemės, tai ant kiekvie
ti Vilniun, šėrikams ir arklinin
trauktų nuo vietos, arba kad jis kelia riksmo, o riksmo žmo kokį Austrijos šmotą paglemžti, džiagos laikyme ir anarchistų- kitokius jo raštus. Ant rytojaus nos dešimt, išeina po 5 rub. 2j4
kams beveik tos pačios ordinarikap.
suerzintų
nenorinčius
nių
valdžia
bijosi.
komunistų
partijai
prekiausime.
atvažiavo
(iriadninkas
su
sargy

o
tas
vėl
bent vidaus dalykų ministeriją
jos ir algos: piemenims moka 15
sudrutinimo.
Vibiniais
suimti
Čiaplinską,
bet
ne

Iš
nurodytos
statistikos
matyt,
Si
byla
bus
nagrinėjama
kariškaimyno
Rinkimai įgaliotinių jau pasi
atiduotų jc $ draugams, o tie jau
(
—^20 rub. su savo rūbais; valgis
todėl
Europoj
su
baikad
visudidžiausią
blėdį
ir
skur

rado,
nes
jis
pasiskubino
iške

kamjame
apskričio
teisme
sekan

žiaurumu, žmonių skerdynėms baigė visoj Maskolijoj. Išrinko si kraštai
dą valstiečiams atneša girtuokly —H dvaro. Mergaitės, kurios gy
nuramysią žmonis teip, kad jie daugumą jjemokratų. Žinių vie me laukia mirties Austrijos cie- čią sanvaitę. Kaltinamicmsiems liaut į Ameriką.
stė, nes išrokavus skaitlių visų vulius prižiūri, gauna po 26 —
Bus užganėdinti, ne drys prieš nok apie išrinktus atstovus darf coriaus, visi bijosi, kad jo mirtis grąsina mirties bausmė. '
gulinčių ant jų sprando mokes 28 rub., virėjos po 30 rub., tar
jį DABROVALĖS,
randą ne lupų atverti; jie nutil nėra. Atėjo žinios vien iš Peter visoj Europoj nepagimdytų ka
čių, apturėsime sumą 33.194 rub. naitės prie pono ir kamisorių
Krikščionių mokytojų insti
Naumiesčio pav.
dysią visus nemaskolius teip. burgo. Čia dumon išrinkti de rės gaisro.
Kaip laikraščiai rašo apie uz 3 kap., kas išeis ant kiekvienos gauna po 3 — 4 rub. per mėnetutai! šįmet išlaikė egzameną 32
kad jie nei-drystų ne užsiminti mokratai, nors kelių kandidatų
PRANCŪZIJA.
ypati. Priimta tiktai 30 ypatų, darbius lauką darbininkų, tai už- galvos po 4 rub. 57 kap., o kiek
apie kokiui ten savo reikalavi rinkimus, jeigu išrinktieji* kandi
Tąsynės
prancūzų
Morokkoj
likusiejie
gi. dėlei vietos stokos, darbiai bernų ir kumečių dvaruo viena dešimt, žemės butų apdė
datai nepatiko, valdžia panaiki
mus arba autonomijas.
dar
nepasiliovė.
Dabar
prancū

Raudondvaryj (Rešės valse.)
se ištikro yra toki, bet rašanti į ta mokesčiais po 2 rub. 69 kap.,
pasiliko
kandidatais.
: To jau ir Stolypinui pasirodė no. Priemiesčiuose darbininkai
zai
tikrai
nežino,
katrą
iš
dviejų
I
laikraščius
nežino,
kad
gyvenanti
prirokuojant
kartu
ir
išmokėji

kumečių
— 15. -Alga — 36 rub.,
■bt daug, ypač kad už Lygos pa- veik visi balsavo už socijalistų
to
krašto
valdonų
priderėtų
rem

mą
dvarponiams
per
vienus
me*
18
purų
gntdų, daugiausia n» 1
[iš
savo
rankų
darbo
dirba
dar
Naktį
j
RugpiuČso
24
d.
poli

^Ktgtas žydų skerdynes visi pa- partijos kandidatus, ar išrinko
ti.
Senasis
sultanas
priėmė
pran

tus
viso
15%
(15,000
rub.).
Da(
giais,
nes
kitokių sėklų nesėja
sunkiau
ir
jų
padėjimas
dar
blo

cija
suėmė
įvairiose
miesto
daly

|Unge<nicjie gaivalai
pradėjo savo atstovą nors vieną iš Pe
pastatytus
reikalavimus,
cūzų
bar
aiškiai
matome,
kad
beveik
H
dvaras,
kaip
tik rugius ir avižas
ant
gesnis
negu
bernų.
Pas
mus
yse
apie
50
ypatų.
įtariamų
Šiltinti randa ir reikalauti, kad terburgo, dar nežinia. Mat da
bet
jo
galybė
nyksta.
Dvasiški(pūras
po
24
gorčius). Desetinų
pusė
pinigų,
t.
y.
31,000
rub.,
ei

ra
smarkus
darbas
tik
kol
rugius
policistų
užpuolime.
>
Buba Stolypin atvirai pripažintų, bartiniuose rinkimuose darbinin
jos
sultanu
apšauktas
Mulai
Hana
ant
pragerimo
per
vienus
nereikia
piauti.
Sodina 4 osni.
nupiauna.
Ką
dirbęs
ant
lauko
(Iš “V. Ž.’?)
■jog juodašimčiai yra rando pa- kams susiaurintos rinkimų tiesos,
metus.
bulvių,
karvės
nemitina,
duoda
fig,
ypač
pietiniuose
apskričiuoper 3 mėnesius uždirba, to nega
mėtojais, arba kad už žmonių todėl jiems labai sunku išrinkti
Pamislykim,
kiek
męs
galėtur
pieno
po
I
gorčių
ant
dienos
;
se,
įgauna
vis
daugiau
pasekėjų.
“Vilniaus žinių” vedimą (re li pakakti 9 mėnesiams, kada tu
skerdynes juos pradėtų bausti, savo partijos atstovą, jų balsus
mėm
už
31,000
rub.
apsišviest.
kiaulių
daugiau
2
negalima
išlai

atsveria ~ didžturčių įgaliotinių Jis traukia į šiaurius, o prancū dakciją) P. Vileišis perdavė savo ri be darbo sėdėti. Tąsyk pul
kad baudžia kitus.
zai dar vis nežino, ar jis ateina broliui Jonui Vileišiui, advoka kai žmonelių įieško darbo dirbtu įsteigt visokių draugijų, pavar kyti. Kumečių moterįs priversti- Į
fr Ilgai dac Stolypin tylėjo; lau balsai.
kaipo jų draugas, ar kaipo prie tui.
vėse arba ant sėlių, leidžiant me gėliams prieglaudos namų ir tt. nai turi melžti po i kartą per į
Kopenhagos
laikraštis
”
Politikė mat pasekmių rinkimo atstošas,
su
kuriuom
reiks
kariauti.
džius
Nemunu. Bet ir čia už Argi jau nelaikąs mums viską dieną dvaro karves, o kurios
J'vų trečiojon dumon.
Tikėjo ken” praneša, buk šį rudenį sumelžia visus tris kartus ir ap
darbiai
ne didžiausi. Gerai bu tą padaryt?
Prancūzijoj,
pasinaudodami,
M. Kuktos spaustuvėje rūgs.
mat, kad “Lyga" mokės pasinau sivažiuos kur nors, gal vėl ant
skritus
metus, toms primoka po
Dėdė
Antanas.
vo,
kada
duonos
svaras
buvo
3
kad
randa>
savo
globon
su
prie
13 d. buvo krata. Krėtė nuo 4
doti iš aprubežiavimo rinkimo jūrių, Maskolijos caras su Angli
Kumečiai šventadieniais
(Iš
“
V.
2.")
20
rub.
skatikai,
o
dabar
6
skatikai,
tai

varta
paima
bažnyčias,
kunigai
vai. dieną iki 9 vai. vakaro. Pa
tiesų ir pervarys daugumą savo jos karaliumi Edvardu. Kadan
po
eilei
veža
pieną Vilniun, Pagi
dusyk
brangiau.
Ant
sėlių
pradėjo
pardavinėti
brangius
se
imta kai-kuric lietuvių kalboje
pasekėjų ir kitokių reakcijonie- gi drauge susitiks ir abiejų k ra
dieniams
moka
ant savo valgio:
IS
VEIVERIU,
moka
jo
rubl.
už
kelią.
Jeigu
nūs bažnytinius daiktus. Atsira rankraščiai ir spauzdiniai. Kuk
urių. Pasirodė vienok kitaip. Rin štų užrubežinių dalykų ministevyrams
po
35
kap.,
moterims po
Senapilės
pav.
oras
geras,
tai
dar
gerai,
bet
jei

do vėl kiti, kurie pradėjo tiesiog tą paimtą į gubernijos kalėjimą.
kimai įgaliotinių parodė, « kaip riai, tai- reikia manyti, kad laike
20
—
25
kap.
Aplinkiniai
kai
Rugpiučio
22
d.
buvo
kvotimai
gu
lytus,
vėjai
užeina,
tai
už
10
vogti iš bažnyčių brangesnius
mažą įtekmę turi Maskolijoj to susivažiavimo bus padarytas
miečiai
beveik
visus
laukų
dar

į
I-mąjį
kursą
prie
Veiverių
mo

daiktus. Dėl uždarinėjimo baž
Rugsėjo to d. Vilniaus teismo rubl. reikia kelionėj išbūti 3 —
“Lyga tikrųjų maskolių”: iš ap ir koks svarbesnis sutarimas terp
bus
apdirba
gana
pigiai,
nes
bū

kytojų
seminarijos.
Suvažiavo
nyčių, miestuose Feneran ir Re- rūmas nagrinėjo 5 politikos by 4 sanvaites, o kelionėj viskas
rubežiavimo rinkimo tiesų nau- Anglijos ir Maskolijos.
dami
bėdini
ir
mažai
savo
žemės
visi
buvusiejie
V-jo
skyriaus
mo

Amerikos laikraščiai, pasirem loque 14 d. spalių buvo gana las, tarp jų bylą lietuvio iš Vil brangiai kaštuoja. Sugrįžus vėl.
, dą ištraukė demokratų partija,
smarkus susirėmimas žandarų su niaus pavieto, Juozo Pauliukėno, nėra kur pasidėti, žiemą sėliai kiniai ir daugelis naujų. Iš viso teturėdami, eina dvaruosee pof Lygos gi sąnarių įgaliotinių iš dami ant raporto pagarsėjusio
stojo prie kvotimų 57 mokiniai, pigiai.
ginančiais bažnyčias parapija- pas kurį per kratą rasta buvo neina.
brinko dar mažiau negu renkant laike karės maskoliškojo jenerolo
Vaidas.
tarp kurių buvo šeši nauji atva
Fabrikų
darbininkus,
kurie
jienais>~
500
įvairių
L.
S.
D.
P.
išleistųjų
^atstovus antrosios durnos. Ki- Linevičo, pranašauja vėl karę
Randas pradėjo jau gaudyti a- atsišaukimų ir 8 “Darb. kai. 1907 škojo sau teisybės, sugrudo į ka žiavę rusai (kitais metais rusų
Maip ir buri negalėjo. Įtekmę ant Maskolijos su Japonija. Žinoma,
gitatorius besistengiančius sude- m.‘” Kaltino sulig IT, 132 str. lėjimus. Katruos iš kalėjimų ant kvotimų būdavo nedtugiaus Janavos dvaras (Zarasų pav.).
Bmonių gali turėti vien tie, kurie karė tokia .Amerikai butų labai
moralizuoti kariumenę. Suarc- PatiIinkėną nuteista 6 mėnesiams paleidžia, tuos siunčia paskui iš kaip viens arba nė vieno), keli Priklauso Przezdzeckiui.nuomuo■hri geresnius, sutinkančius su paranki, nes ji japoniečius pada
štavo agitatorių Gustavą Hcrv e tvirtovėn. Gynė adv. J. Vileišis, miestų į kaimus.’ Vieni nuo pa vokiečiai, o kiti lietuviai. Buvo jamas Vaitkevičiaus. Žemės —Bhnonių reikalavimais ir geismais rytų nuolankesniais, nukreiptų
prasto darbo tokiu budu išvyti atvažiavęs laikyt kvotimus ir bu- 8 valakai. Ordinarčikų — 5,
už straipsnį kalbinantį kareivius
V doresnius principus; Lygai to jų akis nuo Amerikos ir jos sie ne klausyti perdėtinių ir kelti kuris padavė apeliaciją.
dirba
kaimuose, kiti ant sėlių; iš vusis IV skyriaus mokinys Jonas gauna pinigais po 30 rub. ant
Bhko trūksta, ji gina vien sena- kių. Bet rodosi, kad dabar bent
kaimų
gi traukia į miestus men Strimaitis, kursai buvo už strei metų; javais: — rugių 14 purų
riaušes.
Rugsėjo 17 d. Viln. karo ap
Oą, kuri teip labai visiems gyven- tokios karės nėra ką bijotieai.
kai
išmananti,
fabrikai ima viso ką prašalintas ir turėjo sėdėt ka (pūras 3 pūdai), miežiu 5 purus,
skričio teismas nagrinėjo d-ro
ĮĮhiTH įgrls >, tvarką, kurios jau Maskolija karės vesti negali, nes
Juozo Brundzos bylą; dr. Brun- kius piemenis, durnius, nės toki lėjime 2 sanvaiti. Po raštinių avižų 2 puru, žirnių suderėta 2
Mkame sename pavidale nė biu- po pirmam nepasekmingam mū
dza kaltinamas, buk priklausąs ne darys streiko ir tokiems ma kvotimų tuojaus atstatė 24 mok., puru (pūras 4 pūdai), ponas gi
^Htratai .ne drysta žmonėms siu- šiui sukiltų prieš randą visi jos
prie L. S. D. P. ir sąkęs i9O5m. žiau reikia mokėti. Su darbu ei išskiriant rusus, (mat rusai buvo duoda, vietoj 8 pūdų, tik 6 pudus,
Kn. Reikia dar pridurti, kad gyventojai ir šluote nušluotų ca
kurstančias kalbas
žmonėms na blogai, o javai ir kitokį mai atvažiavę su tam tikroms reko o 2 pudu nusuka nuo darbinin
^kike įgaliotinių rinkimo antai ro sostą. Todėl caras nusilenks
mendacijoms nuo Suvalkų virši kų. Žemės bulbėms duoda 5 pū
Prienuose
(Suv. g.).
D-ras sto produktai neina pigyn.
prieš Japoniją, naujos karės
Dabar čia žmonės subruzdo ninko Nazaraucko į mokytojus, rams pasisodinti, linų už 2 rub.
Bnmdza tapo teismo išteisintas.
^Vadovų užgimė nesutikimai, ku- nepradės, nes ir pati caro kariu13 VILNIAUS.
naujas
parapijas tvert, iš vienos kad atkreiptų atydą į rusus mo sėja. Visos ordinaruos išeina,
Žmonių švietimo ministerija
rie dar priisidėjo prie apsilpnini- menė ne ištikima, kareiviai dar
pasidaro
kelios: antai Žemojo Pa kinius ir visus priimtų), o mi- apvertus pinigais, no rublių.
Kadangi
pirkusiejie
su
valstie

leido mokyti aritmetkoa (skaitmo jos įtekmės, kuri ir be tų ne- neužmiršo buvusios karės, o ji čių banko pagelba žemę valstie liavimo mokslo) lietuvių kalba nemunio parapija pasidalino net nėtamjam Jonui Strimaičiui bai Moterįs turi atidirbti 40 dienų.
juos sudemoralizavo. Ir Japoni
sutikimų ne buvo didelė.
j keturias: Panemunio, Zuklijų giantis raštiniams kvotimams in Ponas, duodamas rugius, nuo
ja karės ne pradės, jeigu be jos čiai negali kartais išsimokėti nuo tose mokyklose, kur pirmais me
Taigi, ant galo,ir teip ilgai Ly- gali savo mierius atsiekti. Jener šimčių, tuomet valstiečių ban tais visas mokslas išguldomas arba Paežerių, o Kriukuose yra spektorius pasakė, kad jisai visai kiekvieno pūro nusuka 10 svarų;
marijavitų parapija. Bus kunigas esąs nedaleistas prie kvotimų už tokiu budu nuo 14 purų trūksta
■ą protegavęs Stolypin pamatė, rolai gali barškinti kardu, bet ne kas parduoda jų žemę iš licita- lietuviškai.
ir
Voizbuno koplyčioj, pas No- streiką, esą jie tiktai nežinoję, 1 pūro arba 3% pūdo rugių. Nu
jog su jos pagelba savo mierių visada jų barškinimai gimdo ka cijos. Pastaruoju laiku valstie
riedus
didįs koplyčią ir statys kad jis buvo visai prašalintas už suko taip pat ir nuo žirnių 2 pu
Jie atsieks, o jos suorganizuoti res. Karės daug pinigų kaštuo čių banko Vilniaus skyrius, už
Vidaus dalykų ministerija už
du. Sykiu rugių ir žirnių nusuk
kleboniją,
o gal pastatys čia ir streiką.
ginkluoti juodašimčiai, rengdami ja, jose žūva geriausios tautų nuošimčių neišsimokėjimą, par tvirtino įstatus naujos lietuvių
O
su
likusiais
mokiniais
mo

ta 5% pūdų arba pinigais 6 rub.
ligonbutį.
Apie
tą
ligonbutį
vie

| žydų skerdynės, naikina Masko- pajiegosr todėl jų nieks su leng duoda 33 valstiečių ukius, kurių sąjungos, kurios tikslas busiąs:
kytojai
elgėsi
kuobiauriausiai
Ponas pernai, bijodamas streiko,
nok
tikrai
nežinau,
kalba
žmonės,
Flijos ir be to gana žemai stovintį va širdžia ne pradeda, jeigu be Vilniaus paviete — 6, Trakų pa ‘'atgavimas ir gynimas lietuvių
(žinoma,
išskiriant
rusus)
ir
pats pridėjo po pusę pūro rugių,
kad
kunigas,
negalėdamas
kitaip
viete — 3, šventėnų pav. — 1, kalbos teisių etnografiškosios
kreditą užrubežiuose, užtraukia karės gauna tą, ko nori.
miežių, avižų ir 3 rub. pinigais;
stengėsi
uždavinėt
tokius
klausi

iš banko išgauti pinigus, mano
Ašmenos pav. — 1, Disnos pav. Lietuvos bažnyčiose.,
ant Maskolijos rando vis smar
viso pridečko — 6 rub. Ustomus,
ant
kurių
negalėtų
pereit
ligonbutį statyti ir prie jo norįs
kesnius papeikimus svetimų kra
— 14, Vileikos pav. — 6 ir Ly
vams
(kerdžiams) tiek-pat moka,
labiau
susipratę
mokiniai.
AUSTRIJA.
dos pav. — 2. Licitacija bus
ntų. Nuo Lygos caro valdžia
Vilniaus gerieraVgubematorius daktarauti.
kiek
ir
ordinarčikams. OrdinarPasibaigus
kvotimams,
pasi

Liga Austrijos ciecoriaus pasė Vilniuje lapkričio 15 — 22 d.
nesulaukė nieko gero, sulaukė
išleido paliepimą, kuriuo drau Vilkijoj neseniai mirė žydų ra
čikas
laiko
1 karvę, šeria skyri
rodė,
kad
į
I-mąjį
kursą
priimta
džiama: eiti katalikų procesijoms binas. Kadangi turtų nė jokių
pien daug nemalonumo. Nieks jo neramumą visoj Europoj. Au
mai,
duoda
vasarinius šiaudus,
visi
atvažiavusiejie
rusai,
išski

Rugpiučio 23 d., 6 vai. vaka> iš kitų gubernijų be {tam tikro nepaliko, tai sinagogoj susirinko
įgi ne geidžia tokių draugų, kurie strijos ciecorius turi jau apie 80
laiko
1
avelę.
Darbininkų padė
riant
vieną,
kuris
tapo
nepriim

(Savo draugams .nieko gero nega metų, tai kiekviena liga pavojin re, banko namų kiemsargis Mo valdžios leidimo, griežti -per to žydai ir tuojaus našlei sudėjo
jimas
blogas,
dirba
nuo saulės te
tas
tik
per
klaidą;
mat
mokyto

rubl.;
uždėjo
kromelį
bi atgabenti, užtraukia vien ant ga, o čia dagi tasai senelis gavo tiejus Urbanavičius, gerokai j- kias procesijas orkestrui, dėvėti 500
kėjimo
lig
sėdimo
—
apie 14 va
jas
Antasiukas
nušlijo,
kad
tai
(jų sprando visokius nemalonu- plaučių uždegimą, kas nemažai kaušęs, .‘grįždamas namon, ėjo maldininkams tauti tis rūbais. mielių ir uždraudė visam mies
landų
per
dieną.
Sitais
metais
lietuvis:
Iš
viso
priimta
5
rusai,
Rugsėjo 15 d. vakare už mie telyj kitur pirkti mieles, visi žy-mus. Ir Stolypinui todėl įgriso jaunų į kapus nuvaro, o senus pro Molodečno pulko kazarmes
darbininkai
nebeišdrįso
mėginti
2
vokiečiu,
keli
lenkai,
o
kiti
lie

ylraugavimas su organizatoriais retai paleidžia. Rods daktarai ir pamatęs stovinti kazarmių sto užmuštas polięisjas Fiedo- dai tnri pirkti pas rabino našlę.
streikuoti. Priminus gi darbi nie
tuviai.
■
*
Dabrovalietis.
juodašimčių, ypač kada išėjo garsina, jog ligos bėgis užganė vartuose vartininką, tyčia pradė rov.
kams, kad jie pareikalautų su
Ne.... gas,
aikštėn visas jų silpnumas ren- dinantis, kosulys rods pasididino, jo mėtyti jį akmenimis.. Karei
grąžinti
nusuktuosius grudus, at
(Iš “V. 2.”)
IŠ KARTINOS,
!:ant rinkėjus trečiosios durnos, bet karščiavimas išnyko. Dak vis perspėjo jį, kad, jei neper- • Terp Vilniaus lenkų kilo vai
sako:
“
Tai,
kaip Dievas duos,
Telšių pav.
tada aiškiai pamatė, jog trečio- tarai sako, jog jeigu neprisidės Stos metęs , šaus, tačiaus Urba dai dėlei rinkinių. Central i nis
taip
ir
bus
”
.
Laikas, labai lai-,
Ūkiškas padėjimas Kartinos DARBININKU PADĖJIMAS. |
oj durnoj tie juodašimčių vado- nieko kito, senas ciecorius gali navičius visai neklausė kareivio; lenkiu komitetas nutarė rinkti
ka$,
uęrg
kiek
apsijvelgti apie
Vilniaus gb. dvaruose maiiaudar pasitaisyti. Čia ir ąyarbiati- pastarasis tuomet šovė iš šautu-1nuo Vilniaus miestelėnų lenką Isias algas ir ordinarijas gauna
rai negalės randui padėti.

POLITIŠKOS ŽINIOS.

IŠ LIETUVOS

2________

U ET U V A

-

.

■
- ----save. Kas dar blogiau, kad pas ir užmušė Neece. Ir tai tiek ne
juos jokios knygutės, nė laikra laimių dėl bulvių torielkosl
ščio nesimato.
PER DAUG AŠTRI TIESA.
Texaso tiesdarių butas išleido
Pukštų dvarų nuomoja tas-pats
Vaitkevičius. Žemės 20 valakų. tiesas, kurios šito šteto plotuose,
— Algos ir ordinarijos tokios važiuojantiems geležinkeliu papat, kaip ir Janavos dvare. Taip sažieriams uždraudžia turėti ki
pat pernai ponas, bijodamas šeninį ir gerti kokius nors svai
streiko, pridėjo po pusę pūro ru ginančius gčrymus. Kas gele
gių. miežių, avižų ir 3 rub. pini žinkelio vagone užsimanytų gerti
gais. Bet vietoj pridečko, nusu gurkšnį degtinės, turi būt tuoko nuo kitų javų. Moteris turi jaus suareštuotas. Jeigu gėryišeiti 40 dienų ant metų. Laiko mas svaiginančių gėrynių yra
i karvę ir 1 avelę. Dirba nuo blogas, tai teipgi negeros tiesos
saulės tekėjimo iki sėdimo. Dar per daug gėrymų draudžiančios.
bininkai laikraščiu jokių rimter
snių neskaito. Tik kalėdoda INDIECIUS GRAŽINA AT
GAL.
mas Kamajų kamendorius vel
’
Vancouver,
Brit. Col. Ant lai
tui suteikia “šaltinį” ir “Ned.
vo
“
Tatar
”
,
10
d. spalių, atkako
Skait.” ir šiaip knygučių savo
čia
518
indiečių
darbininkų. li
pakraipos.
to skaitliaus 179 sugrąžino atgal
N—as.
į Indijas, ne leido ant kranto.

__________

*

NELAIMĖ PRIE DARBO.
Cleveland, Oh. Dirbant tiltų
ant Cuyahogai upės, sugriuvo
kranas. Prie to keturi darbinin
kai likosi užmušti, o daug tapo
SUAREŠTAVO ĮSIMYLĖJU sunkiai sužeistų.
SIA MERGINA.
Rochester, Ind. Likosi čia su UŽTARIA UŽ NUBAUSTA
RAŠTININKĄ.
areštuota Iva Wagoner, 17 metų
Cincinnati,
O. Cianykštė kuo
duktė protestoniško pastoriaus.
pa
terptautiškų
socijalistų nuta
Ji apkaltinta tame, buk stengėsi
rė
protestuoti
prieš
pasmerkimų
išvaryti iš relių geležinkelio trū
Berlyno
teismo
18
mėnesių
kalėkį, ant kurio tarnavo jos numy
jiman
vokiško
raštininko
Lieblėtinis ir ji su juom norėjo pasi
knechto už jo parašytų knygutę,
matyti.
kurioje jis išpeikė militarizmų.
išreiškė
PRAGARIŠKOSIOS MAŠI Amerikos socijalistai
Liebknechtui
savo
pritarimų.
NOS.
Denver, Col. Cianykštis guber
BAISI NELAIMĖ.
natorius, ir prezidentai First Na
Fontanet,
Ind. Dupont Powtional banko ir Colorado Natio
der
Co.
įtaisose
atsitiko baisi exnal banko gavo siuntinius su
pliozija,
kuri
veik
suvisu išgriovė
pragariškoms mašinoms? bet jos
šitų
turintį
1000
gyventojų
mie
ne expliodavo, kadangi jas ga
stelį.
Apie
50
ypatų
likosi
užmu

vę, gavo ir persergėjimus. Li
štų,
o
sužeistų
skaitlius
pereina
kosi suareštuotas koksai Bigelow, kuris prisipažino. Rodosi, 600; taigi expliozijos užgauta di
kad, čia padarytas visai nekaltas desnė miestelio gyventojų dalis.
šposas.

IŠ AMERIKOS.

GREICIAUSIASIS GARLAI
VY??.
New York. Naujasis angliško
sios Cunard linijos “Lusitania”,
garlaivys antrų kelionę iš Angli
jos į New Yorkų atliko į 4 die
nas ir 20 valandų. Tokiu budu
pasirodė, kad tai yra greičiausiasis pisažierinis garlaivys ant
svieto. Žinoma, maži kariškiejie torpediniai laiveliai greitesni,
bet jie ant jūrių didelių kelionių
atlikti negali.

NAUJA TELEGRAFO LINI
JA.
New York. Prezidentas Post
ai Telegraph Co. pagarsino, jog
klojimas ant jūrių dugno tele
grafo linijos, jungiančios New
Yorkų su Havana, ant salos Ku
bos, likosi pabaigtas seredoj, o
linija į dvi sanvaiti pradės prii
minėti telegramus.
ŽMONĖMS NEPATINKA
VALDŽIŲ SUTEIKTA
KONCESIJA.
Peoria, III. Priemiestyj Peoria Heights, 100 vyrų užpuolė
ant naujai dirbamo Peoria Railvvay Co. geležinkelio ir išardė
100 yardų kelio. Žmonėms mat
nepatinka kompanijai valdžių
išduoda koncesija.

AUKSO GYSLA.
New York. Tiltų departamen
to darbininkai, gręždami uolas
ant kranto East River upės, ra
do netoli Brooklyno tilto aukso
gyslų. 2 svaruose uolos rado už'
40 dol. aukso. Plotai tie priguli
miestui ir jis nusiuntė specijalistus ištirti darbininkų surastų
aukso gyslų.

Pereitų sanvaitę Suvienytose
Valstijose buvo 192 nusibankrutinimai, arba ant 15 daugiau ne
gu* užpereitų sanvaitę. Kanadoj
nusibankrutinimų buvo 39.

grafiškų tsusineiimų parengti ir
terp Australijos ir Europos, teip
gi terp Europos ir rytinės Azi
jos. Jeigu ta» pasiseks, tai su
dideliais kaštai*' nukloti ant jūrių
dugno vieliniai telegrafai bus vi
New York. Streikuojanti te sai nereikalingi;
legrafistai nutarė streikuoti to
liau, kol kompanijos neišpildys
|| Paryfeiuj, 1 amerikonas Baird,
visų jų reikalavimų.
sūnūs prezidento Baldwin Locomotyvų (dirbtuvių Philadelphijoj,
1[ Baltimore, Md. Streikuojan važiuodamas automobiliu, perva
ti telegrafistai atlaikė susirinkimų žiavo vieno kaimiečio vaikų. Su
ir nutarė tęsti streikų toliau.
sirinkę kaimiečiai ištraukė Bžrtrdų iš automoUliaus ir butų jį gal
Telegrafistai Salt Lake City, lynčavę, jeigu policija nebūtų iš
Utah, Kansas City, Mo., St; Lou- gelbėjusi. Dabar atseis jam tei
is, Mo^ San Francisco, Cal., sme už savo neatsargumų atsa
Denver, Colo. nutarė .tęsti strei kyti.
r
’ .'
kų toliau.
|Į- Austrijos ciecorlus apsirgo,
fi Vancouver, Brit. Col. Cana- o kad jis turi jau apie 80 metų,
dian Pacific geležinkelio kompa tai kiekviena liga yra pavojinga.
nija pakėlė ant 12%% telegrafi /Austrijos ciecoriaus ypata tik
stų algas.
laiko visokias jos tautas krūvoj.
Jam pasimirus, laukia atskirų
tautų sukilimų, į kuriuos, be abejonės, bandys kištiesi kaimy
nai. Mirtis Austrijos ciecoriaus
gali Europoj didelę karę pagim
dyti.'. .
t

IS VISUR.

|| Didžiausia viešpatystė ant
žemės yra Anglija su jos kolionijoms: užima ji plotų 12 milijo
nų ketvirtainių angliškų mylių.
Antrų vietų užima Maskolija, jos
plotai yra 8760395 ketvirtainių
mylių; trečių vietų užima Pran
cūzija su kolionijoms, nes turi
4226170 ketv. mylių; ketvirtų
Brazilija, penktų Suvienytos Val
stijos šiaurinės Amerikos, šeštų
gi Chinai. Suvienytos Valstijos
su jos kolionijoms užima plotų
3693169 ketv. mylių; Vokietija
su kolionijoms užima tik 1230
000 ketv. mylių. Gyventojų dau
giausiai turi Chinai, nes 430 mi
lijonų ; Anglija su kolionijoms
400 milijonų, Maskolija 139 mili
jonus, Prancūzija su kolionijoms
115 milijonų; Suvienytos Valstijos^su kolionijoms 85 milijonus;
Vokietija su kolionijoms 75 mili
GAISRAI.
jonus,
Japonija su Korea ir For
Indianopolis, Ind. Dirbtuvėse
“International Harvester Com.” mos* 68 milijonus.
siautė gaisras, kuris pridirbo nuo
[Į Pagarsėjęs norvegiškas rašti
stolių ant 150000 dol.
ninkas Bjornson neperseniai len
New York. Elektriškų karų kams pasakė teisybę, davė jiems
stovykloj ant 14 gatvės užgimė pipirų už jų atžagareiviškumų ir
čia gaisras, ugnis išnaikino T25 persekiojimų rusinu Galicijoj. Jo
karus ir visų triobų. Nuostolius raštas sukėlė baisų lenkų piktu
gaisro padarytus skaito ant 500- mų, jam atsakė kvailai muzikas
Paderewski, o jau protingiau
000 doliarių.
Sienkiewicz. Dabar Bjornson pa
Gloversville, N. Y. Sudeg? čia rašė vėl teisybės žodžius valdattSalamono Franko namai. Ugny tiems Vengrijų magyarams. Bjo
je pražuvo patsai Frank ir pen rnson sako, jog jis pirma mylėjo
ketas jo vaikų, terp jų 3 jau su magyarus, bet dabar, dėl jų tau
tiško šovinizmo, jie ištikro užsi
augusios dukterys.
traukia paniekų visų doresnių
žmonių.
NELAIMES ANT GELEŽIN
KELIU.
Į| Varšavoj, Lyga tikrųjų mas
Weston, Wash.
Netoli nuo
čia iššoko iš relių tavo- kolių, kandidatu trečiojon dumon
rinis geležinkelio trūkis ir susi nuo maskolių pastatė gimnazijos
daužė. Prie to pečkurys ir du mokytojų Aleksiejevų. Paklaus
slapta važiuojanti valkiozai liko tas vadovų spalininkų partijos,
si užmušti, o mašinistas ir vago kokius jis turi nuopelnus, paaiš
kino, jog jis rašė kalbas dešinių
nų stabdėjas sunkiai sužeisti.
jų partijų atstovams antrojoj
. Warsaw, Ind. Prie Pennsyl- durnoj. Kalbos Sozonovo, Kruvania geležinkelio stacijos, mies ševano, Puriškevičiaus, durnoj
te Bourbon, 10 d. spalių, trūkis kalbėtos, visos buvo Aleksiejovo
įbėgo į pulkų žmonių. Vienų už parašytos. Argi tai ne dideli
mušė ant vietos, o daug žmonių nuopelnai! Na, o durnoj visi
sunkiai sumankė.
manė, kad kalbos ypač Kruševano ir Puriškevičiaus tai jų focnos 1

1S DARBO LAUKO.

.
Chicago, III. Darbininkų or
ganizacija “Svvitchmans Union of
North America” nutarė reika
lauti po 6c. daugiau už darbo va
landų ir kad nedėlioms ir už dar
NUSIBANKRTINO BANKAI. bų virš paprasto laiko butų mo
Kalamazoo, Mich. Likosi čia kama dvigubai.
viena diena uždaryti bankai: Union Bank ir Bovvman Bank. Pir Įf Youngstown, O. Erie gele
mutinis bankas turi 120000 dol. žinkelio kompanija stato miester
žmonių sudėtų pinigų, antrasis lyj Mosier lokomotyvų ir vago
gi 75000 dol.
nų dirbtuves. Kada bus viskas
įrengta, keli šimtai darbininkų
UŽMUŠĖ DĖL BULVIU TO- ras jose darbų.
RIELKOS.
Columbus, Oh. 10 d. spalio,
U New York}. Geležinkelių pečį valgyklų ant East Town str. kuriai ant rytinių linijų nutarė
atėjo K. Neece ir užsteliavo val reikalauti didesnių algų; geležin
gį. Atnešus valgį, jis išbarė kel kelių kompanijos, žinoma, neno
nerį Henderlickų, kad bulvės ne ri reikalavimų išpildyti. ' Todėl
teip iškeptos, kaip jis reikalavo. ant tų linijų gali užgimti tarnau
Kadangi kelneris tvirtino prie jančių streikai.
šingai, tai Neece išsitraukė revol
verį ir šovė kelneriui į galvų ir
11 Pittsburg, Pa. Westinghouse
mirtinai jį pašovė. Padaręs tų, Electric and Manufacturing Co.
išbėgo iš valgyklos, vejamas po- prašalino iš savo dirbtuvių 1000
licisto, į savo gyvenimų ir bėgda darbininkų, kadangi, įvedus nau
mas, dar pašovė policistų. Poli- jas mašinas, jie pasirodė nerei
cistas irgi pasinaudojo iš ginklo kalingais.

j| Mieste Havanoj susirinko
delegatai visokių profesijų dar
bininkų ir užgyre surengti ant
Kubos vis“0.,", streiką jeigu
gelez.ukehų kompau.jos bandytų. v,etoj stre.kuojinoų tarnų.
gabenti iš kitur streiklaužius. Į
Havannų atgabeno iš NewYorko
jau tūlų streiklaužių skaitlių, tik
geležinkelio kompanijos bijosi
juos priimti.

| Tūlos gyventojų dalies ap
šauktas Mėrokko sultanu Mulai
Hafig, kad surinkti reikalingus
T
sau pinigus,“ pradėjo areštuoti
turtingesnius visokių miestų gy
ventojus, išmfslydams visokius jų
nusidėjimus, konfiskuoja jų tun
tus. Ant žydų miesto Morokko
uždėjo kontribucijų 60000 dal.

|| Netoli Algiero rubeiiaus,
Morokko matfrai netikėtai užpuo
lė ant mažo prancūzų kareivių
pulkelio, bet jų užpuolimų pran
cūzai atmušė. Tame susirėmime
2 pranduziški kareiviai tapo už
mušti, o 2 sužeisti; prancūzai nu
žudė ir ab arklių.
‘ C
| Vokietijos socijalistų vado
vas ir jos parlamente darbininkų
atstovas Bebel, rengiasi ateinan
čiuose metuose atsilankyti Su
vienytose Valstijose fšiaurinės
‘
Amerikos ir Čia laikyti čielų eilę
pranešimų apie socijalizmų.

|| Vengrijos sostapilėj, Pešte,
prie Franzstadto geležinkelio sta
cijos, greitasis trūkis užbėgo ant
tavorinio. Prie to 3 ypatos liko
si užmuštos, 4 tapo sunkiai su
žeistos, 14 gi yra lengviau sužei
stų.
I Garlaivys “Frithjof atgabenęs \Vellmano cxpedicijų ir or
laivį lėkimui prie šiaurinio žem
galio, Islandijos pakrantėse su
sidaužė. Kapitonas ir 15 įgulos
jurininkų prigėrė. Išsigelbėjo tik
vienas
mašinistas.
Garlaivys
“Frithjof” rengėsi grįžti į Nor
vegiją

j Paryžiuj, vertelga Antoine
Thomas atėjo į policijų ir pats
apsiskundė, jog jis priguli į va
|| Dėl smarkių lytų tūluose gilių organizacijų, kuri iki šiol
Prancūzijos kraštuose vėl užgi iš visokių bažnyčių pavogė baž
mė dideli tvanai. Upės. Rhone, nytinių relikvijų už 1500000 dol.
Loira ir Tainn vėl išsilieję per
krantus ir užliejo Herault klonį.
Maskolijos randas paskyrė
Rivierų atlankė audra, kuri daug $9500000 kolionizavimui Siberilaivų išmetė ant kranto. Mano,kad jos. Tuom tarpu randas neturi
pražuvo čia ir tūlas žmonių skai pinigų “maitfĄimui baduolių, nė
tlius. Mieste Pauzzin -vėtra su kovai
besiplatinančia Maskoligriovė šilkų dirbtuvę ir hotelį, joj chdlSra. d
kuriame penkios ypatos tapo už
ĮĮ MSIstc Alencon, Prancūzijoj,
muštos. Loiros klonyj daug kai
mų gyventojai, dėl tvanų, turėjo iš altoriaus ^katalikiškos bažny
su visu apleisti.
čios likosi pavogtas brangus se
nas ab&zdas,’ kurį vagilius iš rė
mų
išplovė.
| Pulkas ginkluotų plėšikų
te. 1: id
užpuolė ant trūkio Dorpath-Walz
geležinkelio,- Latvijoj ir bandė
|| U£ ‘išleptų Peterburge apy
nuo banko urėdninko atimti jo sakų p.1 v. Plotina”, pagarsėjęs
gabenamus pinigus, bet tas ne maskofifkas 1 raštininkas, Maxim
pasisekė.
Besišaudant, vienas Gorkyj’ likoii teismui atiduotas,
žandaras, du važiuojanti trukiu o jo apysaka konfiskuota.
pasažieriai ir vienas plėšikas li
kosi užmušti, o banko urėdnin|| Amerikos ukėsas Izrael Leov,
kas ir tūlas pasažierių skaitlius kuris 1 d. gegužio ant Paryžiaus
yra sužeistų. Plėšikai kiti, nieko, gatvių pašovė du kareiviu kirąne pelnę, pabėgo.
sieriu, likosi teismo pasmerktas
15 metų kalėjimo.
| Kadangi išradėjui telegrafo
be vielų, italiįonui Marconi, pa
|| Ant, Kaukazo, netoli Gori,
sisekė be vielų siutinėti teleg.a- rado kūnų užmušto kunigaikščio
mus iš Europos į Amerikų, tai Cereldi. ftfano, kad jis tapo kai
jis mano tokį jau bevielinį tele- miečių užmušta*.

|| Odesoj, 9d. spalių, pakorė 5
ypatas, tame vienų kazokų ir 3
kaimiečius už prigulėjimų į revoliucijonierių organizacijų.

II Japonijos sostapilėj, mieste
Tokio, apsireiškė cholera ir pla
tinasi vis labiau.

|| Sebastopoliuj likosi ant gat
vės užmuštas pulkininkas Lilin.
Užmušėjas pabėgo.
|| Poltavos gubernijoj, sukilę
kaimiečiai sudegino dvarų baro
no Alschevog.

|| Ant Kaukazo, iš kalėjimo
pabėgo 36 politiškiejie prasižen
gėliai.

|| Vengrijoj, mieste Tarkany
siautė baisus gaisras, kuris išnai
kino 190 namų.

LIETUVIAI AMERIKOJ
Iš CHICAGO, ILL.
22 d. rugsėjo, 122' kuopa S. L.
., ant Town of Lake parengė
ba|
2mon
isjrinko pilna
• ..
.jnorna ku<)pa l(irejo
„vo namargerų pelnų. n>|iii<i
Balius bbuvo
pamar
gintas dekliamacijoms. Atidarius
susirinkimų kuopos prezidentui,
kuris pratarė Mis žodžius apie
naudingumų S. L. A., prie kurio
privalo prigulėti kiekvienas Ame
rikoj gyvenantis lietuvis, F. Bėn
žinskaitė dekliamavo velionio
Sauervveino eiles “Lietuvninkais
męs esam gimę”. S. Beinoraitė
dekliamavo — “Tėvų mano že
mė Lietuva”. Dekliamacijos su
sirinkusiems labai patiko ir jie
užsilaikė labai gražiai.
Čia dar priduriame, kad mi
nėtos kuopos susirinkimai atsibuva k“ snt™
nėšio, 2-rų valakų po pietų Beržinskio salėj,
kampas South
Paulina ir 46 Street.
Kvie
čiame vyrus, merginas ir moteris
ateiti ir prisirašyti prie musų
kuopos.
Kuopos Komitetas.
Iš BROOKLYNO, N. Y.
28 d; rugsėjo buvo čia loštas
revoliucijos “teatras” (ar tai bu
vo ‘ perstatytos
scenos
išrevoliucijos, ar veikalas tokiu
vardu? Red.), Žmonių prisirinko pilna salė, užsilaikė visi dailiai. Aktoriaii nevisi atliko atsakančiai savo• roles. Antanas—
oficieras, jo drauge Ona, keli
vaikinai skaitę iš laiškų atskiras
žinias, atliko savo užduotį atsa
kančiai, kalbėjo garsiai teip, kad
publika girdėjo ir buvo užganė
dinta. Bet kiti lošikai, kaip, Ka
zys, kuris (jeigu buvo veikalas
loštas, tai toki besigyrimai butų
ne lošėjų išmislyti, bet autoriaus
veikalo. Red.) ‘ pradėjo girtis,
kad jis kleriku buvo. Su tuom
dar tiek būt, bet jo jau antram
suole sėdint, ne buvo girdėt. Ki
ti be mažo nepradėjo prakalbas
sakyt, girtiesi, kaip Lietuvoj su
viršininkais uliavojo ir tt.
Brooklyne yra geras lietuviš
kas benas, gerai išsilavinę tau
tiečiai
atlieka • gerai
savo
užduotį, bet jeigu lietuviai pa
rengia kokį lošimų, tai šaukia
si prie Abromavičiaus arba prie
kokių vokiečių. Ar daug atėjo
į teatrų žydų, arba vokiečių?
Kam svetimtaučiams duot už
darbį ?
Skruzdė.
Iš NEW HAVEN, CONN.
Patarlė sako: “nėra kviečių,
kur nebūtų kūkalių”, teip ir tar
pe musų gerų, yra ir peiktini
darbai. Keli metai atgal buvo
čia 3 karčiamos, dabar yra jau
8, tik nežinia, ar čianykščiai lie
tuviai galės visas palaikyti. Ber
želio mėnesyj socijalistų kuope
lė parengė prakalbas. Kalbėto
jai buvo: Bagočius ir Antonov.
Aukų surinko revoliucijai $21.95,
bet jos neišsiųstos.
Buvęs kasierius Socijalistų
kuopos irS. L.A. kuopos, nieko
niekams nesakęs, išvažiavo kur
ten į vakarų pusę.
Neseniai sutvėrėm T. M. Drstės kuopelę; paskiausiai susitvė
rė Sus. Liet. Laisv. kuopelė ir
darbų stumia pirmyn.
Keletas protingesnių lietuvių
užmanė įkurti vakarinę mokyklų.
Atspaudė pliakatus, sušaukė vie
šų susirinkimų, aiškino mokslo

vertę ir jo reikalų. Užsirašy to
mokinių
lietuviško
pradinio
mokslo, 16 angliško, 6 geografi
jos, matcmaJfikos, gamtos moks
lų ir istorijas. Lietuvių Kliubas
davė ruimų. Mokytojai apsiėmė
dykai patarnauti: T. Lipkcvicia
mokįs lietuviškai; V. Paseckas
angliškai; P. Butkus išguldys:
geografijų, gamtos mokslus, is
torijų ir matematikų. Mokykla
atsidarys 7 d. spaliy. Norinti
pasimokinti, tegul pasiskubina,
nes sykiu pradėti parankiau.
Mokslas bus visiems dykai.
.Vietinis.

Iš FRANKFORD - PHILADELPHIA, PA.
Šitoj Philadelphios miesto dalyj paskutiniuose metuose pasi
daugino lietuvių skaitlius. Dau
gumas dirba virvinėse dirbtuvė
se.
28 d. rugsėjo vietinė draugovė
‘Lietuva” parengė balių su prakalboms (keno naudai? viešai, ar
vien savo? Red.). Pirmiausiai
kalbėjo draugas J. Gaigalas apie
vargingų darbininkų padėjimų ir
socijalizmo mierius. J. Bickunas dekliamavo eiles. Socijalis
tų dainorių draugija, po vadovy
ste W. Preikšto, padainavo dvi
dainas, kurios susirinkusiems la
bai patiko.
12 vai. nakties, Komitetas ap
reiškė, jog laikas eiti namon, nes
reikia uždaryti svetainė. Tųsyk
tai kįlo tikra revoliucija, ypač,
atsižymėjo dvi moterįs savo pro
testais, jog dar per anksti; joms
pritarė keli vyrai, bet komitetui
visgi pasisekė tuos revoliucijonierius išvyti.
Baliauninkas.

IS RENTON, WASH.
28 d. rugsėjo susirinkome kele
tas lietuvių pas tautietį Giedrai
tį ir kalbėjome apie visokius
musų tautos reikalus. Matyda
mi, kad aukos revoliucijai mažai
plaukia, nutarėme parinkti jų
daugiau sušelpimui brolių kovo
jančių už musų tėvynės laisvę.
Visi Rentoniečiai ’su noru auka
vo, kiek katras galėjo, prisidėjo
ir keli svetimtaučiai. Sudėjome
$20.75 (aukautojų vardai pagar
sinti kitur. Red.), kuriuos teip
padaliname: $10.75 skiriame revoliucijonieriams L. S. D. P. ir
$10.00 kankiniams. Pinigus siun
čiame “Lietuvos” redakcijom Ka
štus prisiuntimo apmokėjo M.
Kalvaitis.
Girdėjom lietuvius kalbant,
buk revoliucijos jau nėra, todėl
aukų ne reikia. Matyt musų bro
liai greitai pailsta, jieškodami to
kių užsikalbinėjimų. Jeigu judė
jimas ir kiek apsilpo, tai vien
organizavimui naujų, didesnių
pajiegų; suorganizavus pajiegas,
ji vėl sukils smarkiau ir caro so
stas subraškės. Todėl broliai,
nepailskime, neliaukime dėję au
kas, nes jos dabar dar reikalin
gesnės negu pirma.
J. Burdulis.

sišviesti, skaitykime gerus svie
tiškus laikraščius ir pamokininČias knygas. Kaip dar^J^B
vietų lietuviai, atmink

nnisirnu^-ųU^^Sį^j
atikas ar Ui sušelpimui kovojau- I
čių už musų tėvynės laisvę re *’
voliucijonierių, arba moksleivių,
kurie, baigę mokslus, bus mus«
tautiškais darbininkais, musn
mokytojais ir vadovais!
Beloitlškis.
Iš CHICAGO, ILL.
6. d. spalių, buvo prakalbos sv
Mikolo Ark. bažnytinėj salėje.’
Atidarius susirinkimų, kun. Ste- J
ponavičia paaiškino, kad kun. ‘
Milukas atvažiavęs iš Pennsy \
vanijos prirašinėti prie Susivienyjimo L. R. K.
Daugumas
susirinkusių pradėjo juoktis.
ponavičia pasakė: “nesijuokite,
nes žįnote, kas dėjosi mano Jeruzolimc! Dabar, jeigu kas numir
šta, tai ateina ir prašo palaidoti.
Ui aš duodu parapijos knygutę^
už kurių iš sykio užmoka 25 dol.“
Teisybę kun. Steponavičia pas>.
kė, pavadindamas savo parapija
Jeruzolima. Skirtumas yra tik
tame, kad iš Jeruzolimos bažny
čios išvarė Nazarietis visus pirk
lius, 6 iš naujo Jeruzolimo šimtai
parapijonų ne galėjo išvaryti vieno.
Kun. Milukas savo kalboj pir
miausiai pagy rė lietuvius, kad ne
skebauja, teipgi gyrė krikščiony
stę. Peikė lietuvius ištautįjusius, mėgždžiojančius svetimas
kalbas. Neužmiršo pasigirti, jog
esųs 8 kliasų. Šokinėdamas be
išaiškinimo nuo vieno dalyko ant
kito, peikė girtuoklystę paminė
jo ir socijalistus. Girdi, “dcilikai”.užsimanė caro valdžių perga*
lėti, su mažais revolveri ūkais
prieš kanuoles. Valdžia, girdi,
nagaikoms visus išvaikė; kiti,
bėgdami su revolveriais, prisi
plėšė pinigų, atėjo- Amerikon.
Tie karštuoliai, girdi, uždėjo čia
laikraštį “Kovų” ir šaukia kovo
ti ir prieš k|? Prieš tuos pačius
darbininkus. Lietuvių, girdi, nė
ra milijonierių ir lietuviams nėra
prieš kų čia kovoti; žydai, girdi,
gali peštis, nes turi daug milijo
nierių.
Toliaus apreiškė, kad dar kal
bės, bet vien tiems, kurie prisi-"“
rašys prie S. L. R. K. A; neno
rinčius prisirašyti visus išvarė. •
Einant tiems, girdėt buvo “Mar
sailietes” meliodija. Susirinkime
žmonių buvo daug, bet žmones
tie buvo yvairių pųžvalgų. Išė
jus iš salės, girdėt buvo visokios
kalbos: vieni sakė, kad kunigas ’
kapitalistų papirktas, kiti vadino
jį Kruševano pagelbininku....
Gaila, kad musų kunigai pa į
siganėdina peikimu savo tautk 1
čių, bet apie jų apšvietimų nesi I
rūpina, nors ir sako, kad reikia 1
kovoti su protu; bet jeigu jo ne |
visi pakaktinai turi, kas reiki1 J
daryki? Man rodos, kad ant te M
kių susirinkimų kunigai galėti, W
pakelti klausymų įsteigimo va
karinių" mokyklų, o - be abe- j
jonės rastųsi pritarėjai. Bet ma- 1
tyt, musų kunigams tas visai ne |
rupi, jiems rupi siundymas brolię
ant brolių, o ne jų labas.
Antiklerikalas.

Iš BELOIT, WIS.
Lietuviai čia pradėjo apsigy
venti keturi metai atgal, dabar jų
yra jau poras šimtų ir uždarbius
turi ne blogiausius, bet pasitu
rinčių yra ne daugiausiai.
Iš WORCESTER, MASS.
Tveriasi čia tikėjimiška š. An
tano pagelbinė draugija, 30 sąna Ant Orchard str., po num. 31,
rių jau prisirašė, bet daug pirma pas Pilšauckų vienas boardingic
prisirašusių vėl pasitraukė, nes ris pavogė 40 dol. Jieškojįmsi
per ilgai ji nesusitvarko. Tveria-! ne išdavė vaisių. Apvogtasis
si jau nuo metų, o dar nėra nė ant galo užsimanė pabandyti dar
čarterio, nė konstitucijos. Ar ne>- vieno stebuklingo budo suradimo
geriau butų, vietoj tverti draugo savo pinigų (ar ne pasiprašė pa
vę suvaržytų visokiais pančiais, gelbės švento Antano? Rd.) —
sutverti kuopų S. L. A., ypač užsimanė nusivesti pas kunige
kad, kiek girdėjom, daugelis čia- Jakštį ant prisaikos savo boardirnykščių lietuvių nori prigulėti į gierius. Bevedant, vienas nūs •
S. L. A^ tik nėra kam paragin- gando ir ant galo prisipažino,
ti ir sutverti kuopų. Kuopa ga ir persiprašinėjo, kad du doliarių
lėtų būt ir su pašelpa ligoje, o jau Išleidęs (Lietuvoj žmonės
čarterio ir konstitucijos dirbti mano kad prisaika pas rabinų
nereiktų. Jeigu čia sutverti S. ant kiaulės kailio dar didesnius
L. A. kuopų, tai ji bus pirmutinė stebuklus daro! Red.).
Wisconsino valstijoj. Parodysi
me kitų miestų lietuviams, kaip
antai Kenosha, Racine, Milvvau- KAS CHICAGOJ GERO GIR
kee, Sheboygan, Port WashingDĖTI?
ton, Ashlando kelių. Kaip gir
Vasara praslinko, kartu su J
dėjau, tai Kenoshos lietuviai nori pasibaigė
j ir trukšmingi pikn:n
jau sutverti S. L. A. kuopų. Bu kai. 1Bet musų žmoneliai mede:
kime mes pirmutiniais. Pasisku linksmintis, nežiūrint, ar tai ‘yr
binkime.
vasara, ar ruduo, štai, vos pra
Vietiniai angliški laikraščiai skambėjo paskutiniai garsai md
gana tankiai niekina ir peikia lie zikos po jau pusiaupageltusiaii
tuvius už jų vaidus ir nesutiki lapais pikninkų, daržų ir parku
mus, už jų besitųsymus po teis o jau randame daugybę kitokįj
mus : girdi kitos tautos krūvoj pasilinksminimų, mums parenl
neturi tiek bylų teismuose, kiek tų. Tik žiūrėk: “Balius!”, kiti
jų turi vieni lietuviai. Skaudus vėl: “Didelis Balius!!”, o di
tai apkaltinimas, bet teisingas.
kitur: “Didžiausias Balius I
,Ar ne laikas jau pradėti mums Koncertas, ir šokiai!!”
į
gražiau gyventi? Vietoj tųsyDešimtįs tokių ir jiems pani
tiesi po teismus, stengkimės ap šių apgarsinimų margina mus

■i
veikslas. Galima tikėtis, ir da
pasirodo, ne tiktai “pridygo svajotoją bažnyčią apdovanoja ne
ma bus graži!
ant naminio grunto”, bet umu lai žemiškoms ypatybėmis, dėlto, kad
Tavo grafas KaMl. > ku užstelbė tautiškumą.
ji turės vardą “tautiška”. Čia pa
įr tolius, koncertus etc. Ir vi
Kaip nori p. šliupe girk ar peik sireiškia aklumas tipiškojo fanatigur ne tik širdingai, bet kuosirterptautiškumą, bet jisai parodė ko ‘tautiečio”. Čia pasirodo ir
dingiaasia* visus lankyti kviesavę
praktikoje, jisai išlaikė egza- ve0ė laisvamanybės, laisvės nuo
Eik, tik, brolau, ant trec“LIETUVIAI! AR GERAIS
miną
revoliucijos judėjime. Ta- tvirtų persitikrinimų: stoka princi
tų balių, o turėsi pasilinksKELIAIS ŽENGIAME
mistą
nepertikrina
socijalizmo pų gali prie visko privesti!
^no iki paii»m kaklui.... O
PRIEKYN?”
mokslo
logika
;
tamista
dar “nėši
Užteks perkratinėt p. Šliupo ra
Katuli nenuoramos vis knarkia:
(Tąn).
iki
•
terptautiškojo
socijalizmo
štą;
mano straipsnis jau ir betai
ojanKnirdas mus ėda, vargas ir bėPas social-demokratus, girdi,
“
buksvų
”
priaugęs,
tad
persitik

labai daug vietos užima laikrašty
ę relietuvystės įdėja užgesusi“. Ka
Eį mus spaudžia“ . . Koks
eivių,
me tos apsireiškia? Jie neišsižar rink paties gyvenimo faktais. S. je. Vienok trumpiaus nebegalima
^Ltau skurdas ir bėdos?! Kas
musų
lįtė, ar girdėjo,
kad kas
da savo prigimtos kalbas; lietu D. balso klausosi minios, toji mi buvo atsakyt ant visų užmetinėjimusų
viai kalba ir rašo, ir terp žmo nia, kuri tapo didžiausia pajiega mų, atitaisyt visas klaidas, kurio
jjors iš skurdo, ar vargų balius
mis kritikas, tyčiomis ar ne, iš
nių agituoją lietuviškoje kalboje; dabartinėje revoliucijoje.
\eltų ir iki devintų prakaitų po
Galop p. daktaras išriša dar že kreipė tikrųjų dalykų stovį. Mi
jie
išleidžia
daugiaus
laikraščių,
salę iki pusiaunaktų spardytus?
lapelių ir knygelių negu "lietuvy mės klausymą. Jisai girdėjo ma ndoj knygelėje pakelta tiek klau
stės“ garbintojai tautiečiai ir de no nuomonę, jog atimtoji iš val symų, ant nepilnų penkių dešimčių
S; Jau kas teisybė — tai teisy>s šv.
mokratai. Jie kovoja už tautiš džios, ponų ir bažnyčių žemė rei puslapių sutraukta tiek medžia
Ką męs, lietuviai, mo
kas mokyklas; padėkime: laike kia pavesti valsčių, pavietų ir gu gos, kad jos išgvildenimui reikė-'
kam —' *t0 nemokam, bet balius
Ste
streikų Suvalkų ,ir Kauno guber bernijų nuosavybėn; o šie galės tų išrašyti knygų tomus. Aš pabltetti mokam. Pas mus Chicagoku n. •
nijų dvaruose jie patarė darbi su ja padaryt, kaip jiems geriaus siganėdinu šituom straipsniu, nes •
je daugiau pusšimčio draugysčių,
insj >
ninkams reikalauti lietuviškos mo išpuls. Geistina butų, kad vietinė manau, išaiškinęs svarbesniuosius
veik kiekviena kelia po balių, ar
si vie
kyklos lietuvių darbininkų vai žmonių išrinktoji valdžia (vals dalykas. P. šliupas, kaip matėme,
I Mt »r P°
P*r
Tai
kams. Tas reikalavimas daugely čiuose, pavietuose ir gubernijose) iš visu savo užmętinėjimų S. D.,
numas
Kįįk tik, kiek tų balių išviso!....
• Steje vietų buvo išpildytos. S. D. neišdalytų žemę pavienioms ypa- nė vieno bent pusėtinai neparėmė.
Salės jau nuo pereitų metų nu
okite,
neužmiršto ir bendrus Lietuvos toms, bet nuomuotų (randavotų) Jo "kritika” pasikakina nepama
samdytos šios žiemos baliams.
Jeru“kultūros, pobūdžio, veislės” 5r ją. Nuomuot yra geriaus, negu tuotais tvirtinimais, nebūtais pri
O kaip-gi! •
Dieve saugok —
umir- •
kitus reikalus ir kovoja už dalyt, ba dalinimas priveisia dau kaišiojimais, o tankiausia pliauški
inui ir liksi be salės: ir balius
Lietuvos autonomiją. Tą parodo gybę smulkių žemvaldžių, kurie mu apie pašalinius, arba ypatiškus
ūdoti,
išfogs, ir “biznio“ nebus.... Tai
fgutę,
jų literatūra, jų atstovų darbai tankiausia paremia politiką atža- reikalus. - Jo nuomonės, kurias ji
sirinkusių, tartum į kokius lau
23. L 07. Ant. L.
gi nieks apie šitą išlaiko nepadoL”
antroje durnoje.... Tai kokios gareiviškiausių kliasų ir labai iš sai stato į vietą S. D. mokslo, ne
kinius gyvulius, suvarytus parniršta pasirūpinti. O savininkai Berne ................................
75pasa>gi dar kitokios “lietuvystės idė naudoja savo darbininkus. Bet išlaiko paviršutiniškiausio svarsty
; skersti, susiraukia.
Lėšų .. .........................
salių
(žinoma,
Maušiai,
Fritzai
•35
rapiją
jos reikia? Ką reiškia tos pa jeigu ūkininkai butų tiktai nuomi mo. Su įnirtimu griaudamas so
Prasideda nepaprastas judėji
13. IV. 07 Ad. V. Ge
ir kiti musų “geradėjai“) tik del
sakos apie “tarnavimą svetimiems ninkais, tuomet juose neišsigyven- cijalizmo teorijas, jisai parodo tik
mas.
nevoj e ................................
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.
nus
trina,
lietuviškus
pinigus
į
5°dievams ?*’ Matomai p. §1. nepa tų savininkų dvasia; beto, žemės tai, kad jo nesupranta; užsipuoli>ažnyUriadninkai, viršaičiai ir kitoki
13. IV. 07 V. M........
kišenius
kemša
ir
dar
pritarinė18.
pirktinka, kad S. D. visos Lietuvos dirbimo reikalus ir prietikius darb nėdamas ant socijalistų, jisai dažviršininkai laksto, stumdo žmo
13. It. 07 V. J..........
ja: “Come on, foreigners! šoki
50.
darbininkus ragina eiti iš vien, davių su samdininkais turėtų pro jiai priskaito jiems visai nebūtus
šimtai
Lėšų..............................
.60 nis, susirinkusius pasieniais, Ei Brangiausia Felicija!
te,
pakol
kvaitulio
negausite,
o
lietuvius, žydus, lenkus, rusus ir gą prižiūrėti žmonių rinktoji val prasikaltimus, įdeda į jų progra
ti vielė jaunikaičių išsirengusių stovi
21. VI. 07 Vlad. Bi
jeigu pailsite — galima kišenius
Jau prasidėjo rinkimai į trečią tt Betgi kitaip darbininkai nieko džia, kuri gerose išlygose esti ga mą iš oro pagautas mintis ir ko
ir laukia pašaukimo prie mieros.
Berne............. '.. .. ..
prie
“
baro
“
palengvinti:
ir
jums
5°ją durną. Kaip jie puikiai eina! nepelnytų; padėkim, vienų lietu na demokratiška, kaip matome iš voja tokiu budu, kaip DonQuichot
>j pirKarts nuo karto girdisi maskoli
21. VI. 07. V. B.
-bos
smagu
ir
linksma,
ir
mums
su malūnais, su išsvajotomis bai
Gėriesi ir negali atsigėrėti!
vių per mažos pajiegos imties su municipalitetų Prancūzijoj.
ad ne
šku budu iššauktas vardas.
Berne .... i..................
50.
P. šliupas sako, kad nuominin- dyklėmis. Padėkime, jisai šneka,
gerai
ir
pelninga
”
....
Suvažiuoja rinkikai, apie tūks kapitalistais ir su valdžia; tuom
čionySusirinkę su nuogansta ste
Na, tiek to su baliais! Kaip Į Lėšų .............................
35
tantis žmonių. Žinoma, tuojau tarpu lietuvio darbininko reikalai kystė reiškia “versti žmonės lik- buk S. D. nori “ryt po ryt Lietuvą
utėjubėsi,
nesuprasdami,
kurį
šaukia.
kas moka, teip ir šoka.... Bet
juos apspinta iš visų pusių žan niekuom nesiskiria nuo reikalų ki ties be žemės, nuolatos bernauti“. pavadyt soči j ai -demokratiška res
itimas
Paskui
girdėt
užkimęs
uriadninIš
viso
išleista
$1484^5
visgi lai skaitytojas nemano,
darai, policistai, šnipai ir pradeda tų tautų darbininkų. Ar gi tas Jam gaila tų žmonių ir jisai ge publika“; tuom tarpu, kiekvienas
jog
ko
balsas
“
nejavilsia
”
.
jog Chicagoje jau nieko daugiau
pats protas neliepia jiems susi- ros širdies, prižada duoti kiekvie protaujantis gerai žino, jog S. D.
ekzeminuoti:
as be
Potam
raudonas
storpilvis
šau

Lieka
togi
dėlei
ižde
..$381.19
nėra, kaip tik baliai ir šokiai. Yvienyt tarp savęs ir bendromis nam norinčiam tapti ūkininku bent nuolatos tvirtina, kad po dabarti
— Ar tu rinkikas ėsi?
co ant
kia
kitą
vardą.
ra daug gražesnių ir svarbesnių
— Mm.... mm.... gm.... spėkomis kovoti už bendrus rei 40 ar 50 dešimtinių. Tiktai da nei revoliucijai įvyksianti Rusijoje
iminėVėl
bruzdėjimas,
šnabždėjimas
J.
Šliupas,
M.
D.
dalykų, yra žmonių, kurie ne tik
kalus? Tas pats kapitalas, ku bar klausimas: iš kur paimsime ir Lietuvoje burzuažiška respubli
mikčioja užklaustasis,
‘dciliminioj,lakstymas
visokių
raudon27. IX. 07.
baliais sau galvas džiovina, bet
— Po velniais! Ko mikčioji? ris išnaudoja lietuvį darbininką, po tiek žemės? Pažvelkime į sta ka, ant to juk remiasi visas S. D.
perga*
siulių,
stumdymas
žmonių.
Ne

apie tokius dalykus mažiau mu
engia lenką ir žydą. Kapitalis tistiką 1902 m.: Kauno guberni programas minimum, t. y. tie rei
iukais
Ar liežiuvi nusikandai?
laimingasis sušunka esu.... bet,
sų
laikraščiuose
rašinėja,
negu
tui rupi tiktai pelnas, ir išnaudoji joje ponai turėjo 1.783.864 dešim kalavimai, kuriuos S. D. stoto te
girdi,
— Mm.... mm.... gm...«
ant
nelaimės,
dar
nenusirengęs.
tines; valdžia — 166,140 deš. Tai besant dar kapitalizmui.
kad kaip apie balius ir šokius.
ĖMIMAS KARIUMENĖN.
kiti,
— Tikrai tu pasiutai! Sakyk, me jisai nežiūri tautiškų skirtu
°Pribėga
uriadninkas,
sušunka:
Neskaitant p. “kritiko“ tenden
mų: savo vientaučiui bernui, ku išviso nepriskaitysime nė dviejų1
Štai, pavyzdin, yra čia daili drau
prisikas tu esi?
Ruduo. Visur liūdnumas vie
“
skariei
prokliatoja
svoloč
”
ir,
,
milijonų
dešimtinių
žemės,
nepricijos — visur ir visame nužeminti
mečiui ar fabriko proletarui jisai
gystėje.... “Aušra" ji vadinasi. špatauja.
»rikon.
<— Rin-rin-kikas.
Dangus apsiniaukęs
nutvėręs nelaimingą auką, dras
nė per nago juodumą nepadidinat klausančios ūkininkams. Padėki- ir apšmeižti S. D. melu, apkalbė
Vietoj balių ir šokių, šiuosmet juodu ruku.
ijo čia
— Tai ko mikčioji? ..
I me, ji visa bus atimta. Žmonių, jimu, pravardžiavimais, savo kny
ko jo drabužius. Sis, vergdamas,
kovo
ji parengia eilę prelekcijų, arba
—> Valdžios prisakyta rinkimų algos, nepalengvina darbo dėl
Saulė jau seniai pasikavojo, šaukia savo brolį: “Kazimierai!
“tautystės įdėjos“ Žioplys butų, kurie visai neturėjo žemės, arba gelėje jisai parodo tokį nežinojimą
pačius
skaitymų apie įvairius moksliš nuėjo savo naktinėn kelionėn.
laike Besitarti ir nesikalbėti.
turėjo mažiaus dešimties dešimti
Jėzus
Marija!
trauk
čebatus
”
.
di, nė- .
kus. naudingus žmonėms daly Mėnulis palengva plaukė debsuo— Aa! Gerai, gerai, kad val darbininkas, jeigu tai idėjai pri- nių, skaitosi 500000. Jei duotume dalvko, apie kurį kalba, kokio ne
Vienas
traukia
čebatus,
kitas
iš nėra
kus. Kas yra žingeidus, kas no- tu dangaus skliautu, rodydamas
džios klausai! Na, pasakyk,o jeiį duotų kokią nors nepaprastą ver- kiekvienam iš jų ne po 50 dešimti galima dovanot nė vienam apšvie
drasko marškinius ir ant galo iš>• girdi,
^H^irsti ką nors naudingo, ge savo sidabrinį veidą debesių pro
tu pakliūtum į durną, ką veik. tę. Jisai priešinasi visokiai ek- nių, bet po 40 tiktai, tai reikėtų stam žmogui.
rėdo.
spluatacijai, iš kur ji ne paeitų-—
\ ienok, anot tos pasakos, nėra
milijo^
rą progą turi — lai atsilanko ant tarpiais.
tum?
turėti 20 milijonų dešimtinių.
Nuveda. Apžiurėjus, girdisi
iš
vientaučio
ar
kitataučio
rankos.
blogo,
kas ant gero neišeitų. Įsi
tų prelekcijų.
Ištikrųjų, toks
— Gm.... mm..^. mm....
Bet to negana; tie ūkininkai, kurie
Paukšteliai seniai nutilo, lyg balsas: “goden na službu”.
.
Jo
devizą
—
•
darbininkų
vienybė
karščiavęs
savo užpuldinėjimuose
ar kai-'
$bugiaus laimės, negu iš balių:
«— Užspringk su savo mikčiojivaldo mažiaus 40 dešimtinių, be
laukdami ko tokio nepaprasto,
Senutis,
žilais
plaukais
tėvas,
ir
kova
prieš
buržuaziją.
ant
S.
D.,
p. šliupas perstatė sa
S prisiai nevienam galva nuo šnapabejonės, teippat užsimanys pasi
tik kur ne kur varnas sukrankia, parpuolęs ant kelių, laužo ran mu.
Buržuazija
labai
tankiai
mėgsta
ve
visame
savo
didume; už ką lie
; nenoo aptems ir pasunkės, o ki— Valdžia Rėpia nekalbėti....
naudot p. šliupo duosnumu ir pa
tartum jausdamas liūdnus laikus kas, meldžia pasigailėjimo, neim
vartoti
žodžius
“
tautos
vienybė
“
,
tuviškoji
visuometnė
gali jam tik
išvare. *
Ižnius palengvės, — čionai — ir
— Ar tu durnoj mokėsi nosį
reikalaus sau pridėt po keletą de
Lietuvos padangėse.
ti
jo
paskutinio
sunaus,
nes
jau
“
tautos
labas
“
,
“
tautos
reikalai
“
.
tai
padėkavot
Iki
šiol
jisai skra
“Mar
^kišenius liks sunkesnis, ir galvoj
nusišluostyti? žinai, kad valdžia
šimtinių. Tokiu budu reikės jiems
vienas
buvo
pirmiau
paimtas.
Girdėt
kur
ne
kur
lojimas....
Bet
miglotais
žodžiais
be
jokio
jodavo
padangėse
w
tokiose
augštyinkime
šiek - tiek prašvis....
labai rūpinasi apie atstovų Šva-<
surasti mažiausia dar kokia 20 mi
Mat
butą
dvynučių,
bet
verkian

Per
langus
tolimose
grintelėturinio
ji
pridengia
tiktai
savo
bėse,
kur
sunku
buvo
jisai
pasiek
įmones
rūmą ir nosies nusišluostymas
| Užsikalbėjau apie balius, tai
lijonų dešimtinių.... O turime iš
tį
senelį
uriadninkai
nustumia,
o
se
matyti
liampučių
šviesa.
Vie

kišenius,
savo
grynai
materijališką
ti.
Tai
drąsiai
stodavo
jisai
prie
į. Išėbus labai svarbus veikimas? reik kelis žodžius pratarti ir apie nur ūkininkai važiuoja skubiai jaunikaitį nuvaro j kajutą.
viso du milijonu!.... Tai iš kur
naudą
Buržuazijai,
kuri
gyvena
šais musų visagalingą kunigiją;
isokios
— Nosį tai mokėsiu nusišluo
ziką, nes kur balius, ten ir
iš darbininkų naudos, žinoma, pa- Tamista paimsi? Pasakyk!
namon.
Daug panašiu atsitikimų ma styti ... r
tai savo energiška ranka sklaidy
runigas
uzika. Lietuviai myli nuo pri
Suvalkų gubernijoje išeina kuo davo tamsias ūkanas, apsiaubusias
Jau gerokai sutemo, dangus tyt laike ėmimo kariumenėn vi
rankiaus
savo vergus engt, kuo
vadino
— Na, tai busi labai ištikimas
ėmimo muziką. Atsimenu, vai
apsitraukė juodu debesiu. Visur suose kampeliuose Lietuvos, emet tie nesipriešina, kuomet jie ne tas pats; Vilniaus — teip Lietuvos praeitį; tai vėl, papūtos
ir protingas atstovas. Na, o jei
kyščiu dar būdamas, kaip ir kiti
tyla
viešpatauja.
Ten
toli,
vie

naujam vėjui, jisai puošdavo sa
sančios po valdžia kraugerio ca bus pakeltas klausimas apie že susitarę tarp savęs nesukįla prieš pat....
jai pa
lietuviški vaikai, pavasarį, nera- nam kaiifle, girdėt šunų loji
Tai tokius išmintingus “projek vo kalbas ideališko socijalizmo žo
ro. Kada ateis ta valanda, kada mės atidavimą mužikams, ką da išnaudotojų kliasą. Reikia tad įtautie
guotuosius ganydamas, kiek alk mas, bet lojimas nepapi*astas.
kalbėti į visas puses, jog nėra ant tus paduoda p. šliupas, kritikuo džiais.... Ir visuomet jisai išrodė,
nebus karių, nebus žudymo ne rysi tu ?
ią nesisnių pritrėkiau, švilpynes besuk
svieto jokių buržujų, jokių prie damas“ mane 1
kaipo skelbėjas naujos idėjos, ne
Mat rytoj ėmimo kariumenėn laimingų žmonių!
I reikia
— Mm.... gm.... mm....
damas. Paklausyk tik pavasarį
Kaip tikras laisvamanis, p. kri nuilstantis karžygis. Jį garbino.
šingų
kliasų,
jog
visi
žmonės
gali
diena,
diena
verksmo.
Kada žydės meilė, vienybė ir gm....
1 jo ne
. L
Lietuvoje! Visi laukai, visos gi
sugyventi kuogeriausia krikščioni tikas neužmiršta “pagarbint“ ir
Augančioji Lietuvių buržuazija
Vienam kaimo gale yra tur brolystė! Kada nebus verksmo
reiki •
—
Miksi,
vadinas
—
tai
labai
rios pilnos mųsų piemenėlių mu
dvasiškiją su “Romos krokodi- reikalavo ypač dviejų daiktų: atškoje
meilėje
ir
sutikime;
esą,
gir

ant te
zikos. Ir čionai, Amerikoj, ne- tingesnio ūkininko namai, jo ir dejavimo! Kada nebus žmo gerai, labai!
di, tiktai tautų ir kultūros reikalai lium”.
siliuosuot nuo dvasiškijos kontro
galėtų
— O jei bus pakeltas klausi
■eldieniu, arba ir šeip vakarais, sunui reikia stoti kariumenėn. gus laikomas purvo vietoje!
Išpasakojęs, kaip katalikiškiejie lės ir sumažint įtekmę svetimųjų
ir
juos
reikią
ginti
visiems
x
lietu

mo va
Prieš tas visas neteisybes, mas apie maištininkų ir žydų iškur išgirsti griežtą balsą armoni- Ten susirenka draugai ir kaimy
viams iš vien, lenkams teippat ir kunigai nuo laikų Jagėlos tuštino buržuazijų—lenkiškų, rusiškų, žy
jaunikai- prieš žudymus ir skriaudas šią piovimą?
>e abenai
išlydėti
nelaimingą
os — žinok, jog tai lietuvių
tt. Tautiečiai stengiasi sujungti lietuvių kišenes, . kvailino protą, diškų ir tt.; laisvamanybė ir tautiš
5et inadien stoja varguolis proletaras.
— Gm.... mm.... mm....
pgyventa vieta. Chicagoje tu- tį kariumenėn.
visus nors priešingus tautos gaiva skriaudė tautystę, išrodęs pragaiš kumas buvo du stulpai, ant kurių
isai ne
Kitam kaimo gale sulužusi1 Bet tų varguolių šimtai miiijo—Kas tau velnias pasidarė? Jei
ime net kelias orkestras grylus į vieną ir skelbia tautų kovą tingumą popiežių politikos, jisai ji norėjo paremti savo kliasos rei
5 broliu
I lietuviškas, kurios patarnau- grintelė. Čia teipgi susirinko* nų yra ant žemės. Todėl var valdžia sakys, kad žydus ir maiš Tas apsuka galvą darbininkams prieina prie išvedimo, jog “laikas kalus. Todėl p. Šliupo ateistiški
jaunuomenei laike balių. Su- draugai išleisti tokį jau jaunikai guoliai, vieninkimės! Męs nieko tininkus ririkia išskersti, turėsi ir paslepia nuo jų akių tikrus jų yra sutverti.... lietuvišką tautiš raštai ir istoriški piešiniai rado lie
kalas.
ntama, jog, esant musų tautai tį. Čia regykla nepaprasta: se negalime nustoti apart vergys- šaukti: ura 1 -ura 1 Teip ir rei priešus.
ką bažnyčią“. Gal, skaitytojau, ne tuviškoje “visuomenėje“ didžiausią
kia 1
Inai labai mažai ' išsivysčiu- nutė motina, apsikabinusi sūnų,* tės pančių!
S. D. aiškina melagingas tau- tiki, kad p. šliupas, laisvamanių prijautimą. Jisai tapo vadovu
F. Eismontas.
— Gm.... mm.... mm....
ir muzika pas mus žemai verkia kruvinoms ašaroms, leis
tieČių šnekas prie kiekvienos pro- tėvas, žinomas priešas kunigijos smulkiosios ir vidutinės buržuazi
um. 31dama
savo
mylimą
vaiką;
verkia
Teip žandarai, iškvotę kiekvie gos, nuplėšia liarvą nuo jų bur- ir tikėjimo, ragintų lietuvius tver jos. Jį padarė didvyriu.
stovi. Ant geresnio baliaus
rdingic
ną rinkiką skyrium, suleidžia vi žuaziško veido.
ti “tautišką bažnyčią"? Jei netiki,
ia tankiai
svetimtautišką ir mažesniejie broliai.
Bet šiądien ant scenos išėjo
•kojimai
12-tą valanda nakties. Prasi
sus į krūvą, ir liepia rinkti.
Šiomis dienomis atvyPats gyvenimas ateina S. D. atversk jo knygelėje 44 pusi., o nauja kliasa — proletarijatas, ku
^■ragalios ir pas mus į Chicagą deda kelionė. Vieniems 5, ki- DĖLEI VINCO KUDIRKOS
Šit vienas rinkikas išsižioja ir pagelbon. Vienas-kitas susirėmi rasi jo paties žodžius. Sunku pa osai yra priešu buržuazijos; savo
i dar
(KAPSO) JUBILĖJAUS.
Kku garbingasis tėvynainis, p., tiems 7 mylios kelionės į vietą.
nori pradėti kalbėti, pripuola žan mas darbininkų su savo išnaudo sekti paskui to galvočiaus mintis. tiesas jisai atgaus tiktai sugriovęs
idimo
Bbrauckas — pirmas lietuviškas> Vieni, palikę verkiančias moti
“Lietuvoje” ir “Vienybėje L.”, daras, įgrūda jam kumsčią j ger tojais geriaus už visokius aiškini Imant maždaug jo raštus, jo dar buržuazijos viešpatybę. Jo idealas
nas,
brolius
ir
sesutes,
važiuoja
išlavintas muzikas ir dainum. 39, tilpo atviras laiškas į klę ir sušunka:
mus parodo bedugnę, kuri guli bus ir jį patį, aš negaliu jokiu — socijalizmas.
.
važiuoti,
kiti
eina
pešti,
užsikabius. Chicagiškiai muzikai tuvisuomenę p. Juozo Gabrio, ku
— Tylėti, ar nežinai, kad val tarpe proletarijato ir buržuazijos. budu suprasti jo keistą “salto morKovojant su nauju buržuazijos
kunige
•
nę
ant
pečių
krepšius.
Rudens
nepaprastą svečią (kaip ir ariame gerbiamas autorius ragina džia išleido aštriausią paliepimą, Lietuvos darbininkai, ypač pasku tale”. Sakyčiau, jam išsprūdo iš priešu, jos “didvyris” turėjo nusi
joardir. •
^nai visi lietuviai) ir retą pro-■ laikas, vėjas kas kart glosto ei- visuomenę apvaikščioti, arba švę kad rinkimų dienoj, nebūtų jo- tiniuose dvejuose metuose, turėjo burnos nereikalingas žodis, kurio leisti nuo savo augštybių ir aiškiai
is nūs:| pasinaudoti nurodymais ir pa-■ nančius žiauriu, šaltu savo gla- sti 50 metinį jubilėjų gimimo kių kalbų, tarybų, agitacijos, nemažai progų pažinti save ir sa paskui nebenorėjo atšaukti, arba pasakyt savo persitikrinimus, pa
,i pažino,
iba to talentuoto ir atsižymė-• monėjimu.
Vinco Kudirkos (gruodžio 31, maišto?
vo priešins. Geriausia mokykla įsiveržė į raštą negeistinas apsiri rodyt vietą, kurioje stovi. Už
Soliariu
jau vyro. Bet ir visi męs,, " Auštant, braška miesto gatvė- 1858 - 1908), kuris* paaukavo sa
— jiems buvo skaitlingi streikai kimas .... Bet ne, tolymesnis kny mus, ar priešais mus?" paklausė
gmm
— Gm.... mmm/
jįmonės J
tacagiečiai, turime pirmą ir gall se; vieni važiuoti, kiti pėsti at- vo gyvenimą apšvietimui savo mmm.... pradeda jvisi rinkikai dvaruose, miestuose ir sodžiuose; gelės turinys tuos žodžius da pa jo lietuviai darbininkai, ir veltui'
rabiną
tinę progą išgirsti lietuviš-■ kakę, šnekučiuojasi. Nuilsę, nu brolių, — “išleidžiant krūvoj vi mikčioti, ūžti, kaip bitės avilyje. jie priverzdino dvarponius, ūki tvirtina: p. daktaras su pilnu per- p. šliupas dar mėgina pridengti
idesnius I
|dainoiių. Didelė mums privalo vargę; ant kiekvieno veido ma sus jo raštus su plačia velionio Kokia puiki muzikai Mikčioji ninkus ar šiaip samdytojus paro. sitikrinimu išrodinėja naudą tauti savo veidą socijalisto liČyna: vi
škos bažnyčios.... Tuomet bažnykti garbė turėti tokį svečią savo tyt nepaprastas liūdnumo žen biografija”.
sos jo nuomonės, kalbos tonas, pa
mas tęsiasi, tai naujas ppešren- dyti savo tikrąjį kailį; ponai geru
1
čia (tautiška) tarnaus ne sve
Turtingesniejie, sustoją
Taigi priimkime jį nuo- klas.
Sumanymas didei svarbus ir kamosios agitacijos būdas, varto mu neapsiimdavo išpildyt teisingų timtaučių politikai, bet kels tauti sielgimas išduoda jį ant kiekvie
itdžiai. Tai tvėrėjas musų tau- kur užeigos namuose, parsinešė visuomenės priderystė yra au jamas tik vienoje Rusijojt! Rin darbininko reikalavimų; jie grąno žingsnio : prieš mus stovi tikras
oi GIR
šką dvasią, žadins gamtos moks
įskosios muzikos ir dainos —. iš- monopoliaus degtinės, su jos kauti pinigus išleidimui tų raštų. kikai, pamikčioję, pažiūri vienas sindavo, šaukdavosi į pagelbą po
— iš kaulo ir kraujo buržujus —
lus, platins dorumą ir doros mok
bandydami 'nustumti Bet leidžiant krūvoj visus jo' į kitą, kol žandaras nes^šunka: liciją, net kazokus ir dragūnus, ir
atsilikusios (reakci joniškos) bur
augokimės, kad metams pras- pagelbą
slą, skleis valnybės mintis po nuU su H
Darbininkų
nkus, mums jau kapuose besi- liudnumu?. Neturtingiejie papra (Kudirkos) raštus, mano nuo
— Gana! Laikas pradėti rink-• tiktai vienybė ir drąsa samdininkų vargėlių širdis, ir taps pagerinta žuazijos apginėjas.
pikninr<
•
nulauždavo
ponams
ragus.
Dar

kliasos reikalai jam nerupi; dar
sint, musų ainiai nerugotų ant šė gaspadinės užkaisti virdulį; mone, vertėtų padaryti išėmimusi ti, priagitavote, meskite kamuoai mok4 j
bininkai iš to turėjo dvi naudas: gerynžengai ir prasitobulinimui bininkišką partiją jisai tiktai ap
lusų, kaip kad męs dabar rugo- pasiėmę keletą silkučių, kramtė ir neleisti krūvoj tų verstų iš ki• lėlius.
tai yrį
tautos“.
šmeižt ir išniekint moka. Savo
me ant lietuvių, gyvenusių lai- jas, užsikąsdami juoda duona, tų kalbų raštų, kurie jau išleistii * Rinkikai, kaip padegti, puola1 jie pažino savo priešins ir savo
Žodžiu, bažnyčia kels mokslą,
vos Praf|
galybę.
Dabar
jiems
nesunku
perdavatkiškai
- laisvamaniškais ple
uosc Simano Daukanto, arba ir liūdnai šnekėjo apie ėmimus ka yra, kaipo:
prie urnų ir meta kamuolėlius,
dorą, tautystę, “valnybę“ ir tt
•sai mtrj
siimti
socijalizmo
mokslu,
mokslu
palais
viršminėtoje
knygelėje p.
. Kudirkos, sakydami: “myl riumenėn.
kur pakliūva; ir kuomet esti viOrleano Mergelė,
Ant ko remi tamista savo tikrini
eitųsi aiU
šimtai
skas
užbaigta,
jie
tuomet
pra-1
kovos
prieš
skriaudikus,
šliupas
atidarys
ne
vienam
protau
iai buvo tie, kurie, turėdamr to
Išaušo, dangus biskį nusiblai
Keistutis,
mus? Kur bent vienas pavyzdis
ir
tūkstančiai
jų
(darbininkų)
su

jančiam
darbininkui
akis.
Turėsi
kalba:
'
..........................
lus vyrus tarpe savęs, nemokė vė. Žmonės vaikščiojo miesto
Mindaugis,
tokios stebuklingos bažnyčios? Pakitokį
plaukė
j
proletariškos
partijos
eime
bent
aiškų
priešą;
o
toks
šim
— Ačiū Dievui, rinkimai už
jo jų pažinti ir į kapines juos gatvėmis: vieni su reikalais, kiti
Vilius Tell,
š’ądien Lietuvos S. Demo- rodyk p. Šliupe, nes kitaip kiek- tą kartų geresnis negu pasalingas
patenj
. .
I •____ _______ t—_
<ncr carvpirm laiko savo .tamsumu, norėdami pamatyti ėmimo pasek
baigti 1
Kainas, *
kratija yra, tikroje to žodžio pra vienas pasakys Tamistai, jog sap-| draugas 1 f
!”, kit
x
;
Ir
visi,
persižegnoję,
eina
sa

■neprijautimu ir apleidimu, esant mes.
Vėlinės,
nuoji viduryj dienos.
smėje,
darbininkų
kliasos,
minių
, o d
Grigaitia.
Spėju, kad p. daktaras savo iš-*
vais keliais.
|icms varge”....
Žemių Dulkės,
Saulutė gerokai pakilo. Bru
partija.
Terptautiškas sodjalidit*
Toks
gražus
Šių
rinkimų
pazdėjimas darėsi kas kart didesPagieža,
Dzūkas.

Visos

draugystės |

Jurgis Durnelis, ir tt.
nis, kurnekur pasirodė žmogus
ekonomijos
dėlėtF išleisti vien
su ženklais ant krūtinių.
<
Pasirodė vežimas 4 arkliais Ituos raštus, kurie esti rankraš
pakinkytas, o jame juodai ap- 1čiuose, laikraščiuose ir dar neiš
rėdę koki ten ponai. Linksmai leisti skyrium knygelėse, viską
ąi
jie šnekučiavo. Veidai jų buvo surinkus krūvoje,
Plati V. Kudirkos < biografija
žvėriški; kiekvienas jų pažiūrė
jimas į žmonis buvo rustus ir yra svarbiausiu reikalui per kurią
visuomenė pažįs darbštųj į milži
žiaurus.
Pirma diena praėjo ramiai. ną.
Apie keturi metai atgal “Tėvy
Buvo traukimas liosų.
Vieni
nės
Vyl" jjų Draugystė“ buvo
džiaugėsi, ištraukę augštą nu
merį, manė, jog bus liuosi nuo paskyrusi konkursą .parašymui
tarnavimo, kiti šnekučiavosi, at Vinco Kudirkosbiografijos ir
sidavę Dievo valiai, pasirengę tam tikslui buvo renkama medega. Kas tame atlikta tapo, nieko
tarnauti carui kaip Dievui.
Ant rytojaus, 10-tą valandą, neteko girdėti. Gal T. M. D. ko
valsčiaus raštinė pilna žmonių, mitetas malonėtų duoti apie tai
visi laukia su nekantrumu, kada kokius paaiškinimus.
Paskutiniame laike, iš teisingos
prasidės priėminėjimas jaunų ka
versmės
girdėjau, jog autorius,
reivių.
kuris
buvo
apsiėmęs rašyti kon
Susirenka giminės ir draugai
kursinę
Vinco
Kudirkos biografi
pažiūrėti tos nepaprastos trage
dijos. Visų veidai liūdni. Akįs ją, ir kuriam buvo siunčiama mepilnos ašarų. Bet tyla viešpatau dega — sėdi dabar Maskolijos
kalėjime.
Iš viso įplaukė $1865.44 jaNuo savęs išleidimui Vinco
Prasidėjo tragedija. Priėjo vi
sokių barzdočių, storpilvių; jie Kudirkos raštų, dar nespaudintų
Išleista.
linksmai šnekasi tarp savęs. Ka knygelėse, skiriu $25.00.
I. I. 07. Visu labu iš
-M. Mikolainis.
da
ne kada, pažvelgę į minią su r________
leista buvo ...................... $1147-95

“AUSROS” IŽDAS. '
Iki 1. I. 07 visu labu
•
Ibuvo įėję............................ $154640
8. II. 07 Teatrališka
Dr-tė Pittstone (p. J.
Samuolį) ...........................
515. II. 07 Aukos iš Edwardsville, 31, XII. 06
(p. V.. Basanavičių) ..
*53
23. III, 07 Plymoutho
kuopa (p. J. J. Paukštį)
,7-5°
8. V. 07 Mišeika su
grąžino skolos (p. K.
40.
Gugį) ........ J ................
8. V. 07 Nuo Poškos
iš Chicagos (p. K. Gu
gi)
...............................
331. IX. 07 Nuo S. L.
A. (p. J. Skritulską,
New Britain, Conn.) .. 112.
25. IX. 07 Iš Chicago
(p. M. Laukienę).........
39.OI
25. IX. 07 Iš Chicago
(p. M. I-aukienę) . ..
100.

§

Mažas Feljetonas

pani
mus

t

Redakcijos atsakymai.

Daugiaus padarys kaiį^kitfĮ
Kurie Širdyje yr pikti, ‘
Nors šitų piktų būt šinVtai, ,r
Prieš tą, kurs jausmud^e augštai.

3YVVBE.

T. M. S. K. D. Atsišaukimus
reikia rašyti svarbiuose bė
gančiuose naujuose reikaluose.
Tamistos gi atsiliepime atšildy
Paraše JONAS VISKOŠKA.
ti vis, visiems žinomi reikalai,
ne sykį laikraščių rašyti ir apra
šomi nors ir ne kaipo koki nau
ji Atsiliepimai, bet prie kiek
YPATYBĖS.
vienos progos, net prie paprastų
...................... alto
korespondencijų pridedama tas n..... ko
,
„
,,
..........................
basso
Energija
....
..
pats, kas yra ir Tamistos “Atsi
....................................
tenore
Išmintis
...............
liepime į lietuvius ir lietuvaites”.
............................... alto
............
soprano
Meilė
................................. tenore
.....................
soprano
....................... *................... alto
Victor Hugo. Vyskupas My- Dora . .... -....... .... ... - .... mezzo soprano
................................
tenore
riel ir konvencijonalistas. Su i- Liūdnumas..........
baritono
Rntinnmas ....... ..................
liustracija ir autoriaus paveikslu.
... ................ .... contralto
Išleido J. Baltrušaitis, Philadel- Priešginybė..........
Slaptybe................ ....................... .... baritono
phia, Pa.. 1907 m.
.............................. .... basso
Yra tai ištrauka iš dide Kova
Mttti minima c
. • ........................ . baribasso
lės prancūziškojo pereito am
___ ____ ______ contralto
žiaus garsiausio raštininko, Vicbasso
toro Hugo, apysakos “Vargšai”. Mirtis ;. ..:......... ......................
Aprašo, kaip mirštantis bedievis
konvencijonalistas doros pamoki
PRELUDIJA.
no, teisybė, ne pralobėlį, bet var Gyvybė, visata, esybė — be prasmės:
gingai gyvenusį katalikišką vy Tuomi jos yra, kuomi jąsias pramanom;
skupą Myriel. Pertikrintas vys Teisybė, visokios dorybės ir grąsmės
kupas, ant galo paprašė palaimos Yr tokios esatoj, kaip jąsias išmanom.
mirštančio bedievio. Ne reikia
vienok užmiršti, kad aprašymas Męs veikiame, siekiam, klejojam, kaip mokam,
išsvajotas autoriaus fantazijos, iš Bet niekas nežinom^ kur linkui keliaujam; •
tikro gi atleidžiančių bedieviams Męs drąsiai karščiuojam, galybėje šokam,
ir jų palaimos prašančių vysku Bet niekas nematom, ko labui tarnaujam.
pų, turbut, bereikalo jieškotume,
kokį atstumtą kunigėlį gal ras Kas musų gyvybė, ar galim nuspręsti?
tume su tokioms nuomonėms, Negalim suprasti, nors jiji arčiausia;
bet ne vyskupą, nes tokių nuo Nors visko turėtum, bet mumiems reik kęsti;
monių kunigas vyskupu niekada Gyvenam ir žuvam su laime niekiausia.
nebus.
Męs gaunam lengvumą keliu neprotingu.
Gabija. Rinktinė knyga, pa Ir tai tik todėl, kad paskui apgailėti:
aukuota Lietuvos Dainiaus, Vy Prigauna jis mumis budu neteisingu,
skupo Baranaucko Atminimui. Męs turim sunkiausiai vėliaus atkentėti.
■Krokavoje. 77 pusi.
Knyga ta sutaisyta Juozapo Kiekviena esybė tur savo slaptybes,
Gerbačevskio, todėl joje patilpo Jas slepia, kiek gali, su auksu apdaro:
daugiausiai sutaisytojo raštų. Be naudos svajojam atrasti augštybes
Apart jo raštų, telpa. Basanavi Pas kūną, nežinantį kam jis ką daro.
čiaus atminimai asabiškos pažin
ties su vyskupu Baranaucku, ei Kam pasekmėj gimti aklai atsitiko,
lės Baranauęko, Turčiniškio, Gu Gyvendams didžiuojasi savo didybe;
staičio, Jovaro, Sakakucko, Cie- Vienok, kam silpnumai tvėrimuisi liko,
gio, Kymantaitės. Pasaka Apie Gyvendams nepaiso, ką menam silpnybe
Meilaitėlį Migloto (ištikro Mig
lota), toks jau raudojimas p. v. Visi męs vienodai pasaulėj gyvenam,
Terp Takų, Morituro. Vaizde Bet jausmuos neėsame lygus savyje:
lis Žegotos Spindulys.
Ką vienas apsverbiam, bei išminčia menam
Kiti gal išjuokiam, nekenčiam širdyje.

!'ij

KANTATA.

NAUJI RAŠTAI

Męs kartais mažiausius niekus tiktai matom,
Ir juos kuobiauriausiomis ydoms vadinant
O storas baisybes menkomis pastatom,
— Pereitą sanvaitę Chicagoj Ir kelią joms niekas užbėgt nemėginam.
pasimirė iš viso 498 ypatos, ar
ba ant 67 mažiau negu užperei- Jei vienas, pakvaišęs, numirdina kitą,
tą. Terp pasimirusių buvo 292 Mums greitai piktybė širdyje iššoka.
vyriškiai ir 206 moterys. Vaikų Bet jeigu daugybė mirt eina j glitą.
iki 5 metų amžiaus pasimirė 158, Nė vienas stebėtis iš musų nemoka.
senelių virš 60 metų pasimirė
106. -Daugiausiai mirčių buvo Jel-piautis sueina papaikę dvi šalys, .
nuo žarnų ligų nes 71; nuo plau Tai kitos tik džiaugiasi, vietoj biaurėtis,
čių uždegimo 64, nuo džiovos 58. I,Nepaiso, gal laukia ir jųjų tos dalys,
i Nežiūri daugybės vargingų gailėtis.
— Atkako jau Chicagon musų
pagarsėjęs dainorius Petrauckis. Niekybės didybėje pameta skrandą,
Tikimėsi, kad jo lietuviai ne ap Jos būva svarbiomis tik smulkiame buvyj;
leis, ypač draugystės pasistengs, Daugybės bjaurybių neduoda nė randą,
kiek galėdamos, palaikyti musų Męs niekad nejieškom klaidų jų nežuvyj.
dainorių ir komponistą. Reikia
geisti, kad čia atsirastų daugiau Jei karę pagimdo koks musų valdonas,
mėgstančių tikrą dainą, o ne vien Jis žmogžudžio vardą, nė mislyt, negauna,
hafė+aminius garsius rėkavimus. Jis tampa Didžiuoju, gyvena kaip ponas,
— Vakarinėj miesto daly j pe Jį teismai nežudo, tiesa neužgauna.
reitos subatos ir nedėlios naktyj
daug buvo užpuolimų ant praei Išmušęs kaimynus, jis tampa galingu,
vių, ko, žinoma, brangiai gyven Nuskriaudęs daugybę, vadinas augštuoju;
tojams atsieinanti policija ne ma Išplatina šalį, jis esti garbingu,
tė. Nedėlios naktyj, ties nr. 1287 Jis esti teisingu, ne niekšu baisuoju.
1
Jackson Blvd. plėšikai užpuolė
Męs
galim
patekti
teisybės
esybėj
ant vertelgos Hendersono, sumu
šė jį ir atėmė 45 dol. Tą pačią Toj pusėj, į kokią, kaip norins, nuklysim:
naktį ant W.Superior st, užpuolė Tas faktas, nes sviete, skirtumų daugybe ’
keli jauni vaikinai ant laukiančio Vis naują minimų teisybę išvysim.
karo jubileriaus Smitho ir atėmė
Įvairų teisybės gimtinį jautimą
nuo jo 24 dol.
Męs gėbim terp musų vadyti kvailybe.
— Gyvenanti pn. 369 Troy st., Vienok gi, ištyrus mus jausmų siekimą, .
18 metų pardavinėtoja Minnie Išvysim aklumą tik musų skirtybe....
Throop užsigavo ranką ir sužei
dimą laikė menku. Tuom tarpu
ant rytojaus ranka sutino. Dak
KANTATA.
taras rado užnuodinimą kraujo.
Merginą nugabeno į ligonbutį,
GYVYBE.
kur jai su visu ranką nupiovė.
RĖCITATIVA. .
( — Sveikatos užveizda Chica- Esmių dievaitė būvio stebuklinga,
goj pradėjo geriau prižiurinėti Visi mane guodoja, myli, giria,
pieno pardavinėtojus, kadangi Ir aš esmių visiems dora, teisinga, '
nuo nesveiko pieno daug žmonių Bloga tik tiems, ką tiesą spiria,
užsikrečia visokioms ligoms. Kurie mane pramano neprotinga,
Kontroliuojami bus ir gabenanti Kurie man žūtį ir kankynes skiria
į miestą pieną farmeriai. Klau
symas tik, kaip ilgai dabos pieno
ARIJA.
pristatytojus musų sveikatos už
Esmių teip linksma ir graži,
veizda?
Lengva, lyg vaikyčiai maži.
— Kelnorėse Canfield PubKas mano mylėtiniu bus,
Hshing Co. užgimė gaisras, bet
Augštybė jo dvasioj nežus:
ugnį pamatė praeiviai, kurie pa
Jis bus teip smagus savyje,
šaukė ugnagesius ir tie, į laiką
Teip linksmas, jauslus širdyje.
atkakę, nedavė gaisrui išsiplatin
Kaip jį išauklėjus dvasia.
ti į"
Jisai pajfegumų puse

t •

t

Teipp*t ir be proto negali nieks būti,
Jei jojo nebūtų, atseitų pražūti
Vienybę privalo kiekvienas turėti,
Jei nori pasaulę, nors maža, regėti.

CHORAS.
Išmintis! Tas tiesa!
Jos kiltybė liesa!....
Ką męs turim statyt,
Kurio reiktų klausyt?

(

RĖCITATIVA.

Į R,

Vienok, atmyk, Gyvybe, tą, tikrybę,
k
Jog kožnas geras gimdo neteisybę!
Kiek yr gerų gyvūnų, ką daug kenčia
Tik vien todėl, jog gerui pasišvenčia?
Kiek žūva gyvių todėl, jog nėžiątirųs?
Kiek žūva kilto, kad plėtotų^ biaurųs?
Augščiausias daiktas, protas, yr niekingas:
Tikrai, baisiausias niekšas sumaningas....
Ir kam tokius blogus gimdai, Gyvybe?
Tu neesi pati tikra augštybė!
ENERGIJA.
ARIOSO.

Viskas laisva, kožnas daro, kaip sumanu:
Kas netrokšta kilti iš bjaurybių. klano.
Bus, ne šiądien, tai rytoj paspirtas,
Geras, silpnas bus išaugštytas, pagirta*.
Aš suteiksiu gerui tokią ypatybę,
Jog jis vienas apgalės blogų daugybę.

PRIEŠGINYBE.
. RECFTATTVA.

Iš kur galybę gauna tie, galingi,
Kurie yra labiausiai neteisingi ?
• Kas duoda galę tiems visiems valdomu.
Šitiems, tikrai baisiems, gudriems šėtonams,
Kurie, patraukę žmonijos daugumą,
Su ja išgriauna mokslą ir augštumą?
Tikrai, tu galę, drąsą duodi blogai!
Vienok, ją duodi ir teisingam žmogui,
Kad šitas viską, dirbdams, pataisytų,
Kad vėl, potam, kiti viską naikytų....

ENERGIJA.
Tas viskas kyla iš Niekybės,
} Iš jos išdygsta tos biaurybės..
NIEKYBE.
ARIOSO.

Aš išbandau, kokią jus turit galę.
Aš rodau, kaip naudojat sąvo valę!
Kur nieko gero nėr, tai aš ten bunu;
Jei kas mane nužudo, aš pražunu....
Aš niekše neesmiu, jus patys toki!
Jus pats kalti! jus pats niekai visoki’

CHORAS.
Kova, kova, kova!
Ks įveiks, to bus viršus!
Kova, kova, kova!
Kas bus silpnas, tas pražus?

CHORAS.
Teip tikrai! kas Doros Returčs,
Tas augštybės dangaus neregės.

RĖCITATIVA.

Vienok Dora, tikrai, yr melaginga:
Ji slepia viską, kas šlykštu, niekinga:
Niekybė, jąja prisidengus, tuno,
Gudriai tykoja ja pavergto kūno.
Niekybė teip dorus lengvai pagauna,
Jog tas, bežudams, nesubliauna....
Ji drasko juos, kaip vilkas burių bandą;
Jai mušant, doras kiša savo žandą....

Gyvybė be musų yr žema, kvaila,
Esybė be musų yr tikrai akla:
Męs darom gyvybę įstabiai kilta,
Apšviečiam būtybę, būva ji balta.
Tik eikim išvieno, o viršus mus bus.
Užmušim Biaurybę, beprotystė žus.
Kas mumis, gyvendams, dvasioj neturės,
Tas sąžihčs būvio niekad neregės.
Męs esam Gyvybės paslapties jausmai,
Kas mus neatjaus, tą spaus žūties skausmu

' LINKSMYBE.
ARIOSO.

Jei jums niekas, mieli, neįtinka,
Jei jus laimė būvio žūva, krinka,
Jus manęs tiktai tikrai klausykit.
Ir gerumą, džiaugsmą pamatykit.
▲RIJA.

Aš kaip radasta, kaip paukštė perlinė.
Aš kaip saulutė, kaip vėją auksinė.
Šviečiu puikybe, gyvybę auklėju,
Vargą iš būvio, kaip dygės, ravėju.
Kas numylėtine mane vadytų,
Visą pasaulę danguje thatytų:
Guostų jį prakilnios mintys, smagumai.
Vengtų jo dvasios, kaip saulės, tamsumai.
CHORAS.
Tas teisybė, kas tikrą linksmybę regės,
Tas pasaulėj gyvendams skausmų neturės.

Jus giriat, mylit, augštinat Linksmybę,
Ir tuom užmirštat, nuskriaudžiat Teisybę:
Teisybė sako, jog Liūdnumo reikia —
Nes ji* sumeinę, sąžinę suteikia.
Tikrai, Liūdnumas rodo aiškų taką.
Jis žudo pagedimo, melo smaką;
Liūdnumas jaučia, mąsto, girdi, matu.
Už tiesą visą savo galę stato;
Linksmybė niekam buvyj neatjaučia,
širdyj rami, vien kūdikiškai siaučia.

PRIEŠGINYBE.

Kas esi?

*
CHORAS.
Gyvybė bus kilta, jei ją suprasim.
Ji bus gera, jei laimę joje rasim.
Nejaus tas laimės^ kas turės sunkumą,
Nebus tas augštu, kas turės žemumą.
Kankysis tas, kam nuolat neužtenka.
Bus vergas, kas turtus, kvailystes renka.
Bepročiu bus, kas įieško beprotystės,
Benaudžiu bus, kas dygsta iš niekystės.
Pražus, kuris savęs valdyt nemoka,
Nuskęs, kuris nuo tilto upėn šoka.
Tas nieko neatsieks, kuris nesiekia,
Neatsirieks tas duonos, kas nerieka....

B

■■■■

M
Iš
V

SLAPTYBE.
Slaptybė esatos jus kožną augina,
Slaptybė jus gimdo, pasendo, naikina.

NUSIMINIMAS.
RĖCITATIVA.

Nuliuskit, žmonės! būvis yr slaptybė:
Bemisliais bukit! .as bus jus augštybė.
Nerasit buvyj nieko, jei jieškosit;
Jei daug žinosit, nieko nežinosit....
Tasai daug žino, kas nė kiek nemato, .
Tasai danguj, kas jausti nepriprato.

SLAPTYBE.
štai, stovi Beprotystės juodas kūnas,
štai stovi tas tamsus, šiurkštus baisūnas;
Atmykit, jog jus kožnas tokiu busit....
MIRTIS.
Jus gaišit! Kožnas gaišit ir pražusitf
CHORAS fnuogandaai)*
Kas čia kalba?
Kas čia kalba?
Kokis balsas.
Lyg iš grabo,
Kurs parodo
Daug nelabo!

ti
d
b

RĖCITATIVA.

Teisybė yr be jokio atleidimo,
Ji yr tikru kraugeriu be jautimo:
Gamtoj, kuri juk remias ant teisybės.
Pilnai bujoja, pliačiasi bjaurybės.

KOVA.
z\š Kova, aš Kova l

MIRTIS.
Aš Mirtis!

CHORAS.
Tu Mirtis! Ko tau reik?
Atsitrauk!
Mums žuvimo neteik!

CHORAS.

' T u biauri!
• fu niekai! Tu tarnauji visiems!
Veidmainė! — tu vergauji blogiems!

KOVA.

KIETUMAS.
ARIOSO.

Be Kiltumo visas labas žūva.
Jo neesant ir tiesa nebūva:
Viskas turi šauktis prie Kiltumo:
Kur nėra Kiltumo, nėr augštumo.

MIRTIS.
ARIJA.

ARIOSO.

Aš
Aš
Aš
Aš
Aš

Ki

OKTETAS.

CHORAS.
Kam tada pasivest?
Kas galėtų mus vest?
Kam tada pasivest?
Kas galėtų mus vest?

CHORAS.

Ir
Vi

IŠMINTIS, MEILE, GROŽYBE, DORA
ENERGIJA, KIETUMAS, LINKSMYBE
ir TEISYBE.

PRIEŠGINYBE.

TEISYBE.
Aš Teisybė: kas mane sekioja,
Viską, kas yr augšta, išplėtoja.

At

Be Energijos negema jokia būtybė,
Be krutėjimo, galės neesti gy\ ybė.
Kad atsiekti didybę, tur būti Kiltumis,
Tur jungtis Grožybė bei Meilė, Dorumas,
Bet viršiausiu terp visko tur rodyti* protas
Išmintis tur būt žirgas su Meile balnotas.

i
s

KOVA.
Aš čionai! Ko jums reik?

i

SEXTETAS.

RĖCITATIVA.

Kova, kova, kova!
Kas įveiks, to bus viršus!
Kova, kova, kova!
Ks bus silpnas, tas, pražūsi

VIETINĖS ŽINIOS.

DORA.
Esmių Dora: jei kas manęs klausys,
Tikrai, dangaus augštybę įtaisys.

LIŪDNUMAS.

BŪTINUMAS.

Be

IŠMINTIS, MEILE, GROŽYBE, DORA
ENERGIJA ir KALTUMAS.

oi

PRIEŠGINYBE.

•n

pagclbsčiu tik tiems, kurie gabus yra;
visiems nuolanki, man skirtumo nėra,
tikra! Aš su tais, kurie yr geresni!
apginsiu visus, kurie bus. vertesni,
padėsiu visiems, kurie man įtikės.

CHORAS.
Jei męs busim verti, mums tavęs nereikės!
Tu esi veidmainė! tu gimdai tik vargus!
Tu nepaisai gerų, vien užstoji draugus!
KOVA.
Man visi yr geri, man visi yr tikri,
Kurie našus, sumanus, galingi, vikri!

CHORAS. "
rjr
r Į*
Męs Kovos neapkenčiam, ką turim dar;
Kas mums gali padėti vargus nuvaryt?
IŠMINTIS, o,
ARI JA.į
-l
Jus klausykit mapęs! ,l('
Jus klausykit manęs!
O jus nieks neapgaus^
Jums Visata tarp^us,E,
Jūsų nieks neįveiks,
Protas viską sutjqjjcsl1£
Jums nereiks abejot,
Nereiks Blogo bijot,
Jus visur bus viršus. Jūsų priešiai pražus!

NIEKYBE.
RĖCITATIVA.

Tikėkit, aš esmių tokia garbinga
(Galiu darodyt, jog kalba teisinga;.
Jog net kilti labiausiai, mane myli.
Vien tą mažai išduoda, slepia, tyli....
GROŽYBE ir MEILE.
f

. DURTAS.

Grožybė, Meilė viską kelia, gydo, .
Nuo jų niekai atšoka, kaip nuo skydo.
Grožybė, Meilė viską taiso, puošia,
Jos kelią į didžiausią laimę ruošia.
Grožybė, Meilė yr tikra augštybė,
Tikri kiltumai, jausmai ir teisybė.
IŠMINTIS.

Jus žusit! Jus žusit!
Jus mirsit, supųsit!
Atmykit, jog grabas
Jus laimė ir labas!
Ar busit ant svieto
Ant lengvo, ar kieto.
Ar busit protingi.
Ar kiltus, teisingi,
Ar mulkiai didžiausi,
Ar niekšai baisiausi,
N u mirsi te lygiai.
Pražus jūsų žygiai,
Jus būvio liks niekas!
Pranyksit, kaip sniegas!....
Aš jus geradėja,
Ne kokia skriaudėja:
Jus skriaudžia Gyvybė —
Visokia sunkybė.
Ką jumis užeina.
Nuo josios paeina!

RĖCITATIVA.

Kad tikrą buitį stengtume prieiti,
Mums reik visiems geriems krūvon sueiti.
Sutverti vieną kiltą, gabų kūną,
Potam nuversti priešių mus, baisūną,
Kurį, atskyrium veikiant, męs vien remiam.
Save naikinam, protan nuodus šėmiam.
IŠMINTIS, MEILE ir GROŽYBE.

LIŪDNUMAS.
RĖCITATIVA.

Tiesa l kas gimė, tas turės ir mirt;
Kas augo, tas turės į dulkes birt..
Nė vienas sviete gyvu nepaliks,
Visi žuvimą, užmirštį sutiks....
Ir kam tas būvis? Kam gyventi reik?
Ką tos kankynės tuščios mumis teik?....

TERCETAS.

•

CHORAS.,
Išmintis! Išmintis! mums ji viską suteiks!
Busim gabus, geri ir kankytis nereiks!
PRIEŠGINYBE.
Atmykit: Išmintis visiems tamau;
Su ja Niekybė pasekmėj kariauja.

Męs busim galingi, jei eisim iš vieno,
Apveiksime viską be kulkų, be plieno,
Sutversim buvimą, kaip rojų puikiausį.
Gimdysim gyvybę, kaip jausmą mieliausį.
Suriškim į krūvą mus dvasių gabumą,
O greitai regėsim teisingą augštumą.

IŠMINTIS, MEILE, GROŽYBE
ir DORA.
KVARTETAS.

Kaip niekas nebūva be meilės, vienybės,
"’eip negema augštas be jausmo dorybės
■

"tUi" j*

IŠMINTIS.
Viską vaikai linksmi sutiks.
Ką jų tėvai, diedai paliks.

LIŪDNUMAS.
Vaikai sutiks tokią pat mirtį ir niekus.
Vaikai, kaip jų diedai, be vilties, laimės bus.

SLAPTYBE.
Nemislyk visko, kaip yra —
Gyvybė bus smagi, tyra.

B
j*
j’
ji
i

s
k
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kaip ji buvo pratusi, bet Ji nesijautė stipri gana NUA 30-toi KUOJOS S. L. A. Trumpame laike įstojimas į Ži
2 J Pinigus geriausiai siųsti per Tikri fr netikri Šventieji®. Pave&
SCRANTOli, PA.
ir išėjo ant slenksčio pakvėpuoti šviežiu oru.
?.
nyčių kaštuos daug brangiau. Money Orderį arba registruotame sieliai Ii gyvenimo kanklntUlų Ir
Tie<w, laimingas kurs atboja nieko,
Nuėjo į kluoną, pasiėmė kulį šiaudų, kurį pa
Pranešam Susiv^nyjimo Lietu Kas nor pasinaudoti, tegul nelau laiške. Nedėk į laišką smulkių si kankintoją. Išleista Sualv. Lietuvių
Kurs rūpesčiams neduoda savo vieko,
Laisvamanių. Pusi. «1, prek* .. 15c
metė sau atsisėsti. Bet sėdėjimas nebuvo gana vių Amerikoj sąnariams, ypatin kia ilgai.
dabrinių, nė auksinių pinigų, nes
Bet aš savęs užmiršti neįstengiu,
smagus ir ji po valandai pasileido kulį, išskleidė gai kuopoms prisidėjusioms prie
Reikia pridurti, jog “Žinyčia”, jie kelionėje kopertą praplės, iš žmonių užtarytojai. Verti U rusų
vgm reik pražūti, mislies neišvengiu.
šiaudus ir atsigulė ant jų, galvą pasiremdama ant pardavinėjimo tikietų išlaimėji- caipo korporacija, kur tik norėtų puls ir prapuls. Geriau, vietoje kalbos ftermukšnė. Aprašo apie du
abiejų rankų, aprimusi saldžiame nutirpime. Pra mui Auksinio ŽietM ir Sidabrinio pirkti žemę, visur gauna 2 do- smulkių, įdėk pačtinių markių už broliu Grakchu, 130 metų prieš ChriENERGIJA.
staus gimimų, Ii Rymo laikų ir kaip
dėjo ji jau beveik visai migdytis, kaip ant savo aikrodėlio, paliktų-Velionio Juo iariais ir daugiau ant akerio pi tą sumą. Pačto markes priima tuom laiku žmonės buvo pavergti ir
\tmvki, jog šiteip galvoję, išėjo iš proto,
peties pajuto ranką ir tuojaus šoko ant kojų. Bu zapo Žilinsko/ tautiškiems reika- giau negu pavieniai perkant, nes me tiktai vietoje smulkių, kur su visaip kankinami. Pusi. 82. preke 10c
Siu galą padarė, dėl jausmo, neteisiai sumoto.
vo tai Jackus, lauko darbininkas, didelis, dužas ains.
companijai parankiau tartiesi su ma mažesnė už $1.00. Jei suma Užslprašydami virt minėtų knyge
vyras, gimęs Pikardijoj, kuris nuo tūlo laiko mer^ Tikietų partfuotš6^p9 po 10 c. pirkėju perkančiu čielą sekciją, siekia $1.00 ar daugiau, tai mar lių. adresuokite:
LIŪDNUMAS.
A. OLSZEW8KI8
gino ją.
kių nesiųskite, bet dėkite pinigus
plaukė $59.70; iškasėtų pasidarė negu su perkančiu 40 akerių.
3252 80. Halsted 8L,
Chicago, III.
Ir kas, jei jie save užmušt norėjo?
Jis norėjo ją pabučiuoti, bet ji rėžė jam į žan ! >19.30, kuritibs ititraukus, liko
Nereikalaujame dabar agituoti, arba Money Orderį. Jeigu suma
Vistiek juk jie nemirti negalėjo.......
dą teip smarkiai, kad jis kuone parvirto, nes ji bu- $40.40. KuopQ nnbalsuota pini nes sąnariai “Žinyčios”, nors bus $1.25, tai galima dėti $1.00
vk> tokia tvirta, kaip ir jis, ir jis jos persiprašė gus tuos padalyti: $13.00 revo- mažame skaitliuje, savo padarys, pinigais, o 25 c. markėmis. Vie
-m- ■ rfMir -AR TAMISTA ŽINOJAI?
gana švelniai. Paskui jiedu susėdo viens šalę kito iucįjai, o likusius tautiškam na 1>et kas ant senatvės nori turėti nok markės turi būti visame sveiIŠMINTIS.
Kiek
daug žmonių žino, kad
ir šnekėjosi, lyg kad būdami geruoju. Šnekėjo mui; bet vietinė kuopa dar prie savo locną kampą, tas tegul cos, nesulipusios viena su kita, nė
RECTTATIVA.
apie orą, kuris buvo geras javams rinkti; apie po Savo balso pridėjo $5.00 revoliu kreipiasi į “Žinyčią”. Jos kolio- prie laiško prilipintos,teip kad męs iš viso yra dvidešimt keturios rųKiekvienas protą gali pražudyti,
alkoholiaus.
Paprastiems
ną, kuris buvo pirmos rųšies žmogus; paskui apie cijai, tokiu budu išpuola revoliu nijoj bus ir namas seneliams pri galėtume jas panaudoti savo laiš- šys
Jei blogą ūpą ims nesuvaldyti:.
žmoniems
alkoholius
yra
alkoho
cams.
Sulipintų
markių
nepriima

kaimynus,
apie
save,
savo
prigimtą
kaimą,
(
tėvus,
cijai
$18.00,
o
$22.40
Tautiškam
Nepaisyk blogo, dirbk kitų gerovei, ,
glausti, ir mokykla, ir kitokios
liu,
nors
tarpe
alkoholių,
tiesą
sa
me.
Markes
priimame
tiktai
Su

kuriuos
jie
teip
seniai
paliko
ir
gal
ant
visados.
Namui;
pasiuntėm
$18.00
tautiš

0 busi linksmas, linksmas po senovei.
įstaigos, jeigu bus jas įrengti ga
kant,
yra
tokis
skirtumas
kaip
vienytų
Valstijų
Siaurinės
Ameri

Nuo
šito
visko
ji
suminkštėjo
ir
jis
prisislinko
kojo
komiteto
kasieriui
T.
Dū

Darbai kokius vaisius sutiks, matysi,
lima. Jeigu bus didesnės pajieprie jos arčiau.
dai, o $22.40 S. L. A. kas. J. gos, bus ir darbas “Žinyčios” kos, jokių kitų viešpatysčių mar tarp vaisto ir nuodų. Sveikiau
Ir gal. potam, nieku nesibaidysi.
sias alkoholius yra tas, kuris pa
kių nepriimame.
Tik čiupt jis ją, pagriebė už kaklo ir šiuo kar Skritulskui. Traukimas atsibuvo svarbesnis.
gamintas
gamtos ir sudėtas įvai
tu pabučiavo; bet ji, sugniaužusi kumsčią, kirto 24 d. rugpiučio pereitų metų.
MIRTIS.
J. J. Hertmanavičia.
riose
uogose,
kadangi tasai alko
3) Jeigu išpirksi Money Orderį,
jam tiesiog į burną ir teip smarkiai, kad jis apsi Laikrodėlį laitnėjąs atsišaukė,
E
Atmykit, jog mirsit!
.
Pirmsėdis.
holius
nesugadina
skilvį, bet pa
tai nelaikykie jį pas save, bet priliejo kraujais. Atsikėlė jis ir atrėmė galvą į me jam jis tapo pasiųstas, bet žiedą
E|
Atmykit, jog mirsit!....
daro
jį
sveiku
ir
tvirtu. Užtai
siųsk redakcijai, nes be “Orderio”
džio kamieną. - Jo skausmas sugraudino ją, ir ji, laimėjusiam neatsišaukus, jis ir
tapo
grynas
vynuogių
vynas
redakcija negali pinigų iš pačto
priėjusi arčiau, paklausė: ‘
dabar yra pas mus. Žiedą laimė
CHORAS.
paimtas
kaipo
pamatas
Trinerio
"Ar labai skauda?”
jo No. 3557, pasiustas 6i kp. iš PRANEŠIMAS LIETUVIŠKAI gauti. Pasilaikyk sau tik mažają
Juk mirti turėsim, kokia čia mums baimė!
Jalta ją korčiukę, o didesniąją, mė Amerikoniškam Eliksyrui Karčio
Bet jis ėmė prunkšti juokais. Apsistojus krau S. Bethiehem, Pa. Taigi, kas turi
VISUOMENEI.
Bet juk dar ne šiądien ištiks ta nelaimė...
Nors paskutiniais metais ir ga lyną prisiųsk prastame laiške, jo Vyno. Prie šito vyno tapo pri
jui bėgti, jis pakalbino ją pasivaikščioti, bijodamas, minėtą numerį, malonėsėite atsi
dėtos parinktos žolelės, kurios tu
jog būvant šalia jos, jis gali gauti ir antrą nelemtą saukt adresu: M. Valentinavi- na sparčiai pradėjo musų literatū registruoti nereikia.
ri labai gydančią ypatybę. Nete
LIŪDNUMAS.
< priminimą jo skaisčios kaimynės vieko. Bet ji čia, North End Ticket Agcncy, ra daugintis, vienok visgi ji ne
kimą
apetito, suliesėjimą, širdies
4) Ant laiško, kuriame užsakai
pati paėmė jo ranką, sakydama:
Scrarrton, Pa. Neatsišaukus iki spėja eiti greta su kitų tautų ra
Ateis tas laikas, kad visai pastirsiu....
skaudėjimą,
galvos svaigimą, sun- ♦
“Negražu tau, Jackau, mane šiteip žeminti”.
Naujų metą, žiedas liks kuopos šliavomis. Nevien męs dar netu mygąs ar kitokius tavorus, nieka
Mirimo jautimus, skausmus patirsiu....
kų
kvėpavimą,
apvilktą liežuvį,
rime gerų originališkų rašytojų, da nerašyk jokių kitų reikalų, kaip
Jis gynėsi. Ne, jis nenorėjęs jos žeminti, tik savasčia.
Išrodo, lyg ir tas negali būti....
bet nėra padaryta nė gerų ver ve korespondenciją, apgarsinimą, neaiškią išveizdą ir visus kitus
jis ją mylėjęs. Tai viskas.
Vienok žinau tikrai, jog reiks pražūti....
,
Komitetas.
timų.
Musų visuomenė ypatin ar ką kitą, kas su užsakytais ta- apsireiškimus negero virinimo val
“Tai tu norėtum mane vesti?” tarė ji.
gių prašalina vaistas greičiausiu
Jis svarstė. Bežiūrint jai į tolį pirma sa- NUO VIENO JAUČIO DVI gai mėgsta skaityti gražias apy vorais nesiriša, nes pas mus tavo_
CHORAS.
laiku; vaistas prašalina visus skil
rų
(knygų)
siuntiniai
yra
atlie

sakas.
Tas suprantama: mažai
vęs, jis peržvelgė ją žnairoms. Jos veidai buvo
ODAS LUPA.
Plaukia, plaukia dienos, metai,
vio ir žarnų nesveikumus. Retkami
viename
departamente,
ap

raudoni ir pilni; plati ir pilna globstls pūpsojo iš
Prisižiūrėjus Amerikoj lietu išsilavinęs žmogus lengvai supran
Svietas gema, auga, žūva;
kartis
vartojimo vaisto sutvirtys
garsinimai
kitame
departamente,
o
po perkelinės priedangos; storos gi lupos buvo vių rymo-katalikų gyvenimui, ta mintį, jeigu jam geras rašyto
Lekia būviai, lyg verpetai....
sveiką
skilvį
ir nedaleis jam nu
korespondencijos
trečiame
depar

šviežios ir rasotos ir smulkus lašai prakaito stovė nenoroms reikia pasakyti, kad jas dailiai seka kaip pasaką.
Nieks nežino, kam jie būva.
silpt:.
Gaunamas
aptiekose. Jos.
Apysakų mums ypatingai rei tamente ir kiekvienas departamen
jo jai ant nuogo kaklo. Jis vėl užsidegė ir, pri nuo jų dvi odas lupa. DaleiskiTriner,
799
S.
Ashland
avė., Chi
dėjęs lupas jai prie ausies, pranabždėjo:
me: būrelis lietuvių gyvena vie kėtų. Ant nelaimės — jų tai ir tas yra po priežiūra kitų ypatų. cago, II.
Vienas veikia ir galvoja
“Teip, aš noriu tave vesti”.
name ar kitame mieste, kur yra neturime. Jeigu kas kur ir iš Tad jeigu jus ant vienos popieros
Negalėdams viso vieko,
Tąsyk ji apsikabino jį apie kaklą ir bučiavo rymo-katalikiško tikėjimo vokie leidžia, tai labiau spekuliuoja ant surašysite keletą reikalų, tai jūsų
Kitas visko neatboja.
laiškas turės laukti pirmame de
teip ilgai, kad jiem abiem pritruko kvapo.
čių. airių arba lenkų bažnyčia' tamsios visuomenės jausmų.
Jam buvimas reiškia nieko.
partamente kol tas jį apdirbs ir AUKOS . KANKINTINIAMS.
Kodėl
vertėjai
ir
išleistojai
ne

Nuo to laiko amžina istorija meilės prasidėjo Lietuvis tokioje vietoje turi pri
Iš Easton, Pa.
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol
pasirūpina
paduot
į
lietuvių
ran

terp jų. šlaistėsi jie pakampėmis, sueigas darė gulėti į vietines parapijas ir mo
Abu miršta, kaip nebuvę, —
šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam. J. Cverka ..................... .... 25
mėnesienoj už šieno kūgių ir brozdino viens kitam kėti duokles kaip- Ir kiti parapi- kas raštų . Viktor Hugo, Dostojev
Kam galvoj, jog jie gyvavo? —
Tokius laiškus negalima nė į laiką A. Cverka....................................25
skio,
Sues,
Zolos
ir
kitų?
Ten
šlaunis bevalgant po stalu savo storoms, kausty jonai, bet vietinis kunigas negali
Sviete buvyj nepražuvę,
atsakyti, nė gerai atlikti; nes pas F. Mineika ............................ 25
skaitytojas
sykiu
skaito
puikius
toms kurpėms.
jam patarnauti, nes su lietuviu
Guodžias vien nelaimėms savo....
pirmąjį departamentą likus laiš P. Mineika ................................. 25
Toliaus Jackus pamaži pradėjo rodyti, j^ ji nesusikalba, turi lietuvį kunigą apsakymus, seka genijališko rakui, antram nelieka davadų. Ge P. Semplinskis........................... 25
šėjo
pėdomis
per
neapmatomus
jam pradeda pagristi. Jis šalinosi nuo jos. šne pakviesti, o atvikuų, reikia kelio
riausiai yra rašyti kiekvieną rei P. Lukauskis............................. 25
plotus
draugi
ios
gyvenimo
skriau

kėjo su ja tik retai, niekuomet nenorėjo sueiti ją nės iškaščius apmokėti.
kalą ant atskiros popieros, tada B. Morkauskas.......................... 25
vieną. Ilgainiui ją paėmė skausmai ir didelis liūd
Iš kur imti tam reikalui pini dų, žmonijos džiaugsmų padebe kiekvienas reikalas bus perduotas
J. Geležinis ......................... .. 25
siais
ir
breda
per
gilius
vargdie

numas apsėdo ją; už kelių gi mėnesių ji apsižiūrė gai ? Gal iš vietinės parapijos
tam
tikram
departamentui
ir
visi
J. Mineika ............................ 25
nių ašarų klonius. Gera apysaka
jo, jog ji ne viena.
kasos, kur lietuvis prigulintį mo
reikalai
tuom
patim
laiku
liks
at

T. Grušis ................................ 25
Išpirmo jos nusiminimas buvo per didelis, kad kestį yra įmokėjęs? Bet kur tau!! ne vienam širdį sukrutina ir pa
likti
greitai
ir
gerai.
Smulkių............... .................... 14
galėtų duoti vietą kokiam kitam jausmui; bet pik Lietuviai turi patįs mokėti, nuo darė nauju žmogumi, revoliuci5) Niekada nesiųsk pinigų, nė
tumas tuojaus paėmė viršų, augdamas kasdien di jų reikia antrą odą. lupti O dė jonierium.
Bet kodėl jų ;>as mus nėra?
Money Orderio atskyrame laiške Viso......................................... $2.64
dyn, kadangi ji niekuomet negalėjo prie jo prieiti, ko teip? Kur teisybė? Kam-gi
A rj austlamas stoką tokių raštų, nuo užsakymo. Visada dėk pini
teip atsargiai jis nuo jos saugojosi.
vietinis kunigas,
negalėdamas
AUKOS REVOLIUCIJAI.
pasiryžau
nors vieną vertimą lie gus ar Money Orderį į tą patį
Vertė J. Laukis.
Ant galo, vieną naktį, visiems ant ūkės sugu lietuvių reikalus atlikti, ima nuo
Iš Renton, Wash.
tuvių
kalboje
išleisti.
Paėmiau
laišką kuriame tavorus užsakai.
lus, ji išslinko iš savo kambario basa, su apatiniu jųjų pinigus?
tą
knyga,
kuri
porą
metų
atgal,
M.
Kalvaitis
.......................... $2.00
Nes jeigu užsakymas ateis be pi
Jis paspaudė ranką jaunai žmonai, pabučiavo sijonu, perėjo per kiemą ir įslinko per tvarto du
Ar ne laikas lietuviams ir lie
tapė
parašyta
ir
padarė
Ameri

M.
Giedraitis
......................... 1.00
nigų, męs negalėsime jo išpildyti,
vaikutį ir atsisėdo, jausdamasi beveik kaip namie, ris, kur Jackus gulėjo ant šiaudų pakratų, augu tuviškoms draugijoms tą netei
koje
tikrą
revoliuciją,
sujudino
J.
Burdulis
...........................
1.00
vien todėl, kad pinigų nėra, o jei
tik vis su nubudimu širdyj . Mile. Donet išrodė čiai! savo arklių. Išgirdęs ją ateinant, jis nusida sybę suturėti? Tame dalyke tū
valdžias, sužadino visokius refor ateis pinigai be užsakymo, męs ne- D. Hogan ............................ 1 .ocrf
daug laibesnė ir išblyškusi. Ji, matyt, kentėjo vė miegančiu, bet ji priklaupė prie jo guolio ir li svetimtaučiai kunigai parodė
matorius, kurie suskubo — su- žinomime ką su jais daryti, vien P. šaleika ............................ 1.00
baisiai. Ji buvo kaipir pagauta dabar akyvaizdoje tol purtė jį, kol jis pabudo.
teisingumą, mokėdami pakvies
mizgo braižyti plunksnomis apie todėl, kad prie jų nėra užsaky J. P. C.........................................1.00
“Ko tu nori?” paklausė jis.
jo, lyg kad supratusi tą, kas nebuvo pastebėta pe
tam kunigui iš parapijos kasos. pyktadarystes mėsos trusto ChiB. Arkinson ......................... 1.00
mo.
Grieždama dantis ir drebėdama iš piktumo, ji Kodėl lietuviai katalikai ne reika
reitą kartą terp įps nubudimo; ir jt priėmė jį su
cagoje,
kaip
tas
trustas
baisiai
R. Dabson ............................ 1.00
įžymia pagarba ir guodone, lyg kad atsimokėdama atsakė:
lauja, kad visur teip būt? Kur nuodija Amerikos visuomenę su
6) Visada ant savo laiškų pasi Chas. Dock........................... 1.00
"Aš noriu, kad tu mane vestum, ar girdi? kac jų balsai ?
jam už jo nusilenkimą ir malonumą. Prie stalo
teikiant, valgiui jo skerdinyčiose rašykite savo pravardę ir adresą. McLean & Broad............ . .. 1.00
jie užtruko ilgai, tešnekėdami apie dalyką, kuris mane vestum, nes tą žadėjai”. Jis nusiprunkštė
Vyrai! prie darbo už savo tau sutaisytą mėsą.
Nors ir tūkstantį kartų būtumėte V. Vaičunas..............................1.00
jį atvedė į Roueną. Ji nenorėjo tiek daug pinigų. juokais ir tarė:
tiečių tiesas! Neduokime nuo
mumis
rašę, visada reikia pasirašy Alex Kalvaitis ..................... 1.00
Toji knyga yra ne kas kitas,
°T.u nori; ką, ar nori? Butų gražu, jei visas vieno jaučio dvi odi lupti!
Tai buvo perdaug, tikrai perdaug. Ji turi pra
ti
pravardę
ir adresą kiekviename L. Bagdonas............................. 1.00
tiktai garsusis "Raistas" (The
gyvenimui, ir viskas, ko ji norėjo, tai kad Emiliur mergas reiktų vesti, su kurioms tik esi turėjęs rei
laiške,
nes
męs radę laišką terp V. Cižauckas............................. 1.00
Žemaitis kunigas Amerikoje.
Jungi*) viena iš gražiausių apysa
?
kas turėtų ką atidėtą, atsitikus su ja kokiai ne kalą, turėtum puikius laikus!”
100
ar
200
laiškų be parašo ir Alex Gigiavičius ................. 1.00
kų, o lietuviams tuomi malonesnė,
Bet ji pagriebė jį už gerklės, parbloškė augšlaimei. Bet Cezaras spyrėsi ir pridėjo net dovanų
adreso,
nežinosime
keno jis yra ir Dominikas Slovickas .... 1.00
“ŽINYČIOS” KOLIONIJA.
kad autorius p. Upton Sinclair,
tininką, jam veltui besistengiant iš jos nagų išsitūkstantį frankų už jos gedėjimą.
negalėsime
atsakymo
duoti.
Jonas Zalnieraitis ................. 50
Perskaitęs persergėjimą, para aprašo lietuvių gyvenimą. Šią
. /Be girkšnojant jam kavą, ji paklausė: “Ar ru liuosuoti, ir, kas sykis labiaus jį smaugdama, šnyp- šytą “Žinyčiai” reikaluose pirki dien šita knyga išversta į 18 viso
Su visokiais reikalais rašydami Samuel Rorobey .................. 50
tė jam arti burnos:
kai tanus ta”?
mo žemės, gailėjausi, kad tas kių kalbų, viso žemės skritulio pas mus visada adresuokite teip: Frank Kerailis....................... 5°
4<Aš esiu su kūdikiu, ar girdi? Esiu su kūdi
“Teip. Aš turiu pypkę su savim”.
A. OLSZEVVSKI,
Motiejus Rūkas ..................... 5°
persergėjimas ne buvo suteiktas gyventojai jau apie ją girdėjo ir
Įkišo ranką į vieną kišenių. į kitą, išjieškojo kiu”.
5° *
p. Adomui Pocevičiui, direkto ją skaito. Kai kuriose kalbose, 3252 S. Halsted St, Chicago, III. V. Čepaitis.......................
Jackus aiškiai pamatęs, jog ji stipresnė, išste
vwus ir apsižiūrėjo, kad ją užmiršęs. Jis buvo
jau
po
kelintą
sykį
išleista.
Jonas
Keniutis
.....................
5°
riui “Žinyčios”, farmeriui Thortoks nuliūdęs, kuomet ji pasiūlė jam vieną jo tė nėjo:.
Vertimas
šitos
knygos
"Rai

Jonas
Albuzis
.........................
5°
po, kuris, vardu “Žinyčios”, su
“Na gerai, vesiu tave; ar tas tinka?”
vo pypkių, buvusią šėpoj. Jis paėmė į rankas, paži
NAUJOS
KNYGOS.
GAUNAMOS
M.
Giedraitienė
.....................
25
stas
”
į
lietuvišką
kalbą
labai
leng

derėjo ir pirko 56° akrų že
Bet ji jau netikėjo daugiau jo prižadams?” ta
"LIETUVOS” REDYSTEJE.
no, pavuostė, pagyrė sujudusiu balsu, prisikimšo
mės, terp farmų šneiderio ir Sla vas ir kiekvienam suprantamas.
;
tabako ir užsidegė. Paskui užsisodino Emiliuką rė ji.
Viso labo.............................. $20.75
vicko, lietuvių, ir netoli farmos Jau ta knyga spaudoje ir bus už
Aritmetikos uždavinynaa. Vadovė
“Ar tuojaus paduosi užsakymus?” tarė ji.
joti sau ant kelio ir žaidė su juo, kuomet ji valė
Paskiriame juos teip: $10.75
baigta
tuoj
po
Naujų
Metų.
Tai
Felikso Mikolainio. Reikia čia
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
“Tuojaus”, jis atsakė. *
nuo stalo ir dėjo sudynus į šalį, juos suplauti,
revoliucijonierių
S. D. P, $10.00
lis.
bus
stora
didelė
knyga,
kuri
pri

pridurti, jog “Žinyčios” nupirk
Ji atėmė savo pirštus nuo jo gerklės ir, be žo
jam išėjus.
šita
knygutė
—
antroji
ir
paskuti

kankintiniams.
ta žemė rubežiuojasi su žeme dės prie musų rašliavos brangin
nė dalis uždavinyno, paskirto aritApie trečią valandą jis pakilo, lyg kad neno- džio nuėjo.
priklausančia Ovven Lumber Co. tiną aukso plytelę.
metįkos kursui; čionai, kaip papra
Kelias dienas ji negavo su juo šnekėti ir, ka
-------------------- -j
roms, nesmagų atminęs išėjimą. -—
Kaip bus užbaigta ta knyga pre- stai yra daroma, surinkta uždavinių
kurią parduoda po 15 —
dol.
“Na, Manille Donet”, tarė jis, “Veliju tami- dangi po šitam tvartas kasnakt buvo užrakina
už akerį, “Žinyčia” užmokėjo vos kiuos kaip ir angliškasis origina su skaičiais visokio didumo. Para
mas, tai ji nenorėjo daryti liarmo, bijodama su
stai labo vakaro ir džiaugiuosi tamistą sutikęs”.
pusę tos kainos, ir dėlto visi są las I dol. 50 centų. Vienok visuo šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c
Ji atsistojo prieš jį, užraudus ir, visa susijudi kelti skandalą.
nariai ir direktoriai džiaugiasi, menė gali ją gauti ir pigiau, užsi
Ant galo, vieną rytą, jai besemiant viralą, ki
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa
nus, žiurėjo į jį, manydama apie jo tėvą.
NAUJA DRAUGYSTĖ!
nes pagal aprašymą draugo Po- mokant iš kalno prenumeratos tik rašė K. Stiklelis, telpa 14 grašių tė
“Ar negalima tikėtis tamistą matyti vėl?” ta tas tvartininkas atėjo ant pusryčių. Ji paklausė:
I
doler.
Priegto
prenumeratoriai
24
d. rugpiučio šių metų męs,
cevičiaus, žemė >£inyčios” nėra
vyniškų dainelių. Puslapių 16 pre
“Ar Jackus išėjo?”
rė ji.
;j
pilengvįs
išleisti
ir
pačią
knygą,
Chicagos
lietuviai, uždėjome naują
kė
.........................................................
10c
prastesnė negu ž<ųnė Ovven Lum
“Teip,” tarė jis. “Aš jo vietoj.”
Jis atsakė tiesiog, “O teip, Mamselle, jei tamikuri
nemažai
kaštuos.
Tautišką
Draugystę p. v. "Vieny
ber Co'. Ant tokio ploto, žinoma,
. Ją paėmė toks drebulys, kad ji puodo negalėjo
sta malonėsi mane matyti.”
Lietuviai! ar gerais keliais žengia bė”. Mitingai atsibūva kas mėneKurie
iš
•
viengenčių
nori
sau
visokios žemės ^ra, bet kadangi
Nuoširdus atsiliepi
“I, žinoma, malonu bus, tamista Cezarai. Ar nukabinti; paskui, visiems išėjus darban, ji nubė męs gavome už pusę kainos ir pirmiausia apturėti ir pigiau šį me prieky n?
sis, paskutiniame subatos vakare,
mas j lietuviškųjų visuomenę D-ro
go
į
savo
kambarį
ir
verkė,
burną
įsmeigus
į
prie

gali tamista būti ateinantį ketvirtadienį?” ■
stambų
veikalą,
užkviečiami
pri

8-tą
valandą, Getz’o Hallėj, pn.
jos. nežadame paždavinėti, tiktai
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų,
galvį, kad kas neišgirstų, •
siųsti
prenumeratos
tik
1
dol.
už
147
Canalport
Avė. Norinti pri
“Teip, Mamselle Donet”.
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
dar daugiau norime pirkti padi
Po šitam gyvenimas jos tapo vienvaline kan
knygą.
Pinigus
siųsti
tik
per
dilo
1906,
Union
City,
Conn.,
26
gulėti
į
“
Vienybę
” tegul ateina
“Pribusi, tamista, ant pietų, ar ne?”
čia. Ji dirbo kaip mašina, niekuomet neatsižvelg dinimui kolionijoaptai gali mums “Money Orderį” ant išleistojaus gruodžio 1906, Edwardsville, Pa., 31 ant mitingo ir prisirašo pakol dar
“Gerai, jei tamista kvieti”. ;
\
.
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa yra pigus įstojimas. Įstojimas tik
dama į tai, ką ji darė, su viena minčia, styrinčia ir prastesnis šmotas tapti geru vardo, adresuojant:
ir atnešti gėrą naudą.
“Labai gerai, tamista Cezarai, pribuk ateinan jos galvoj: “Kad jie tą žinotų”.
ryje 1907 m. Pusi. 47, prekė.... 15c
tai $1.00. Ta pati draugystė pe
J. Naujokas,
tį ketvirtadienį dvyliktą valandą, kaip šiądien”.
; Šitas beatlaidinis užsiėmimas padarė ją tokia • Visi pripažįsti, kad žemė
Labai gražios Dainos.
Surinktos reitą mėnesį buvo pagarsinta p. ▼.
120 - 124 Grand st.
“Pribusiu ateinantį ketvirtadienį dvyliktą va- nesugiebiančia protauti, kad ji nejieškojo nė budo Thorpe yra labat^ gera, todėl tu
K.
Stiklelio;
čia
patllpusios
32
dainos “Lietuvos Brolių”, bet dabar likosi
Brooklyn, N. Y.
1'"
M".”seile Donet”.
išvengimui skandalo, kurį jautė ateinant, kad jis rėdami dabar 560 akrų, norime
užrašytos nuo žmonių Liepalotų kai permainyta jos vardas j "Vieny
me, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų bė”, ir inkorporuotas 17 d. rugsė- .
artinasi kas dien arčiau, teip neišvengiamas, kaip užpirkti tos žem’£š daugiau, kac
galėtume savo užmanymą išpil
gub. Pusi. 39, prekė .......... -.... 15c
mirtis.
jo š. m. <
Kas rytas ji kėlė kur kas pirma kitų ir su pa- dyt.
J. Zimont, prez. .
Pasaka apie carų mikitų. Pagal
Malonėtame, kad
farmeriai
paikusiu atkaklumu stengėsi’ištirti savo išžiūrą
rusiškų sutaisė A. K. Išleido L.V.S.
S. A. Radavičia,
•
šmotelyj stiklo, prieš kurį šukuodavo savo plaukus, Thorpo, kurie giria žemę Ovven
įgaliai gražus užimantis pasakojimas
Prot
raštininkas,
Lumber Co., ir ♦ žino jos vertę, PASARGOS SKAITYTOJAMS. apie carų, kaip jis žmonėms Įgriso ir
norėdama žinoti, ar jos tą dieną negali pažinti.
.
€■ .
• -1
•
1) Kada reikalauji permainyti kaip apie j| žmonės kalba. Puslapių
ne
pasigailėtų | nors už $100.00
Ir dienos laike ji pertraukdavo darbą tam pa
Rožė, tarnaitė liko viena didelėj virykloj. Iš
APVAIKCŠIOJIMAS IR
adresą,
dėl siuntinėjimo laikraščio, 46, prekė ............................................ 15c
išsipirkti
“
Žinyčios
”
akcijų.
Ak

lėto prisisėmę vandens ir alsiai plovė sudynus. Pa čiam -tikslui.
BALIUS.
Mėnesiai ėjo. Ji beveik jau nešnekėdavo ir, cijas (dalis) gali pirkti tik sąna visada paduok ir senąjį savo adre Ratelių spėjimai. Yra linksmiausia
baigusi savo darbą, ji atsiduso lengviau, jausdama .
Chicago.
Draugystė Simans
riai, o įsirašymas į “Zinyčią” da są. Jeigu pats gerai rašyti ne žaislas (zabova) šeimyniškuose susi
kaipir svaigimą galvos^r nesmagumą, pati nežino paklausta ko, nesuprasdavo.
Daukanto,
parengia
14-tą metinj
bar $5.00. Kiekvienas sąnarys moki, tai adresą duok kitam, ge rinkimuose.
Parašė D. Spėjikas.
dama dėlko. Ji norėjo eiti prie siuvimo dabar.
apvaikščiojimą
atminčiai
L. Įr
Puslapių 16, prekė ...................... 10c
(Toliaus bus.)
gali pirkti iki 50 dalių (akcijų). riau mokančiam, parašyti.

LIŪDNUMAS.

Guy de Maupassant

Tėvas ir sūnūs.

Draugysčiyeikalai.

ROŽE.

APGARSINIMAI.

Šimėno Daukante gimimo dienos,
nedėlioj, 27 d. spalio, 1907 m*>
Freiheit Tumer salėje, 3417 So.
Halsted st., terp 34 ir 35 gatvių.
Salė bus atidaryta ant 3:30 vai.
po pietų, prakalbos prasidės ant
4-rių. Visus lietuvius ir lietuvai
tes širdingai kviečiame atsilanky
ti ant apvaikščiojimo, pasiklausyti
prakalbų, dainų, dekliamacijų ir
muzikos. . Potam bus pasilinksmi
nimo balius, prie geros muzikos
jauni ir seni galės smagiai pasi
šokti ir su visais pasilinksmyti.
Komteaflb.

Pajiečk»tf savo pusbrolio Kazio
Valaičio, Suvalkų gub., Senapilės
pavieto, Gudelių gmino, Pana-

balkšnio kaimo. Antri metai kaip
Amerikoje; gyveno Baltimore,
Md.; 2 mėnesiai kaip iš ten iš
važiavo ir kas žin kur dingo.
Jis pats ar kas kitas malonės duoti žinią adresu:
Miss Anne Draugeliutė
408 N. Hutchinson st.
Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo partnerio Ado'mo Garlaucko, kuris pabaigoj
Rugsėjo prasišalino iš Baltimore,
Md. Kas apie jj žinotų malonės
r
duoti man tuojau žinią, o busiu
Viršininkai Centro Komiteto
labai dėkingas.
“Aušros” Dr-stės.
K. Mykolaitis
; 702 W. Lombard st.
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė,
Baltimore, Md.
>1 Church Str., Plymouth, Pa.
t Paa j ieškau savo brolio Kazi
miero Pušioko, Kauno gub. Pirtniaus gyveno Boston, Mass. Tu
riu labai svarbų reikalą. Jis pats
ar kas kitas malonės duoti žinią
adresu:
Miss Franė Pušiukė
* Kasierius — Dr. J. šliupas, 1419
26 Spruce st.
N. Main Avė., Scranton, Pa.
Fitchburg, Mass.

SekrSsusineš. — J. šernas, 3252
S. Halsted Str., Chicago, III.
J <■* »'• •' •
*
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
. Justine str., Chięago. 11b

TRECIAS TEATRAS IR
•
BALIUS.
Chicago, III. Dr-stė šv. Jono
Krikštytojo parengė teatrą, di
džiausią visoj Amerikoj, vardu:
Nusibankrutijusio Jaunikaičio Ženatvė. Teatras atsibus nedėlioję,
3 d. Lapkričio, 1907. Salė atida
rys 5 vai. vakare. Perstatymas
atsibus ant ^Freiheit Tumer sve
tainės, 3417 So. Halsted st. Tikietai ypatai 25 ir 35c. Teatras
prasidės 7 vai. vakare; po teatrui
balius. Užprašo
Komitetas.

Pajieškau savo draugo Juoza
po Nakvoso, Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Vaškių parapijos,
Trys metai
Nokvosų sodžiaus,
kaip Amerikoje,
Turiu labai
svarbu reikalą. Jis pats ar kas
kitas malonės duoti žinią adresu:
Antanas Anilionis
1751 So. 2rtd st.
Springfiekl, III.

Pajieškau savo dviejų pažįsta
mų: Justino Petrowskio, Kauno
gub., Panevėžio pavieto, Cidabravo parapijos, Osteikių kaimo ir
Mikolo Kontrimo, Kauno gub.,
Raseinių pavieto, Rėtavo parapi
‘
=
jos, Lozorių kaimo, trys metai
VAISTAS NUO SURAUK1MO kaip Amerikoje; pirmiau gyveKAKTOS.
no VVorcester, Mass. Jie patys
ar kas kitas malonės duoti žinią
Nors labiausia bus kakta
adresu.:
Nuo liūdnumo suraukta,
Antanas Gnižinskis
Tuoj jijė išsitaisys,
402 Marcket st.
Jei, kas “Dilgeles” skaitys.
VVaukegan, III.
"Dilgėlės” (juokų ir satyros
laikraštis, kuris bus neužilgio pa
Pajieškau savo švogerio ir švodidintas) jau antri metai, kaip
bujoja ir dilgina, kas to užsipelno, gerkos Jeronimos ir Magdalenos
ir kaktas apgina nuo raukšlių. Ka Paulaičių, Kauno gub., Jurbarko
štuoja tik 1 dol. per metus. Ad- pavieto, Juzų kaimo. Jie patys
risas:
ar kas kitas malonės duoti žinią
“Dilgelės”,
adresu:
Dan. Straus
1418 S. 2-nd St., Philadelphia, Pa.
38 Church st.
» Meriden, Conn.

Paj ieškojimai.
Pa j ieškau savo brolio Jono Mikuličiaus, Suvalkų gub., Senapilės
pavieto, Ketiškio gmino, Barštinės
kaimo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:
V. Mikuličius,
24 Derby Road,
West Croydon
London, England.

Pajieškau savo brolio Antano
Laugalio, Kauno g., Raseinių pa
vieto, Batakių parapijos, Griblaukių kaimo. Pirm vienų metų gy
veno Chlcagoje. Jis pats pats ar
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:
Miss M. Laugalaitė,
674 Union Str.,
j
Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Konstan
tino Bizo, dirbtuvėse vadinasi Joseph Brenic. Paeina iš Suvalkų
gub., Naumiesčio pavieto; Griška
būdžio parapijos, Bluviškių kaimo.
Apie 8 metai kaip Amerikoje.
Pirmiau buvo apie 4 metus Columbus, Ohio. Jis pats ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu:
J. Bizas,
<>-th Co. % F. Arttibery,
Monroe, Va.

Pajieškau -savo giminaitės O.
Bekeničios, Kauno gub., Subačiavo parap., Žvirblienių kaimo.
Jau metai laiko kaip atvažiavo
Amerikon. Ji pati ar kas kitas
malonės duoti žinią adresu, o su
teiksiu atlyginimą:
K. Žiurinskis
27 Athens st.
So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Justi
no Jenciaus, Kauno gub., Telšių
pavieto, Alsėdžių volosties, Vigantiškių kaimo. Teipgi pajieš
kau Zosės ir Anupro Atutaičių,
Kauno gub., Raseinių pavieto,
Švėkšnos parapijos, šalpenų so
džiaus. 8 metai kaip Amerikoje.
Jie patys ar kas ’kitas malonės
duoti žinią adresu:
M. Jancas
24 Warren st.
Cambridge, Mass.

kė $3325.00. Atsišaukite pas:
Geo. &
Brinkman
Pajieškau savo pusbrolio Pran
8688 Vfticenrfes Road
ciškaus Dobilevičiaus, Kauno g.,
Chipągo/'jin.
RaseinfiJ* pavieto, Eržvilkos volo
11,1
<>• —
sties, Globių sodžiaus. Gyvena,
girdėjau, Brooklyne. 7 metai ... .ATIDŽIĄ iJfcTUV’IU.....
Turiu labai
kaip Amerikoje,
Aš galiu pagelbėti, galiu sutai
svarbų reikalą. Jis pats ar kas kyti, atsišaukite pas mane, o gau
kitas malonės duoti žinią adresu: site teisingą rdtfą. 1 Pajieškau ir išJonas Dobilevičia
TOVOju UŽ SUkolektuoju skolas,
Box 398
žeidimus ar nųpst «s. Telefonas
Leechburg, Pa.
Main 1769.
Chas. Z. tlhiich,
Pajieškau savo brolių: Jono ir
45 La Salli' Stn (Room 8).
Tamošiaus Seniauskų, Suvalkų
Chicago, III.
gub., Kopdavo gmino, Semoškų
kaimo. Turiu labai svarbų rei
CHAS. Z. URNICH
kalą. Jie patys ar kas kitas ma
45
La Šalie St., Room 8
lonės duoti žinią adresu:
Vienatinis lietuvys vidurmiestyMrs. Antanina Pežienė
je užsiimantis savasčių pirkimu ir
82 Sheldon st.
pardavimu (Real Estate) ir aseHartford, Conn.
k u ravimo (Insurance). Visi lie
tuviai, kurie nori pirkti, parduoti
Pajieškau savo broliuno An
ar išmainyti kokias savastis mie
tano Pilypo ir drauge su juom at
ste ar farmas, tegul atsišaukia pas
važiavusių merginų: Adelės Vaimane, nes aš žinau geriau dalykus
ginitos ir Anelės Vogulitos; visi
ir užganėdįsiu kiekvieną daug ge
Kauno gub., Zarasų pavietu Pa
riau negu kas kitas.
pilės parapijos. Apteikiau 21 d.
Rugsėjo
registruotą laišką iš
Parsiduoda 2 augštų, 8 ruimų
New Yorko, kuriame prašė, kad
medinis namas, ant kampo gatvių,
prisiųsČiau pinigų, nes šeip neį
darželis ir kiemas prie namo. Ar
leidžia jų į Ameriką ir neturi ant
ti Belmont ir Ashland Avė. Ge
geležinkelio tikietų.
Nusiunčiau
ras susinešimas. Verta $4,000;
$54, bet jau dabar 4 savaitė kaip
parsiduoda tiktai už $2900. Rei
negaunu nė pinigų atgal, nė jo
kia parduoti iš priežasties ligos
kios žinios apie juos, užtai nė ne
it išvažiavimo j pietus. Gera pro
žinau ar jie pinigus paėmė ar ne.
ga. Atsišaukite pas Chas. Z. UrJeigu kas apie juos žino, malonės
nich, 45 La Šalie St Room 8.
man pranešti adresu:
Chicago, III.
Viktor Stuaka
100 W. Canalport avė.
Chicago, III.

“LIETUVOS ŪKININKAS ”
Laikraštis skiriamas Lietuvos
darbo žmonėms. Išeina kas sąvaitę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.
Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašycite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
numeris ant pamatymo 5 centai.
Amerikoje vyriausiu agentu yra:
M. J. Damijonaitis,

Ant Pardavimo
Nori pirkti pigiai gerą namą.
Priežastis pardavimo turi būti
svarbi. Atsišaukite:
Ch. Z. Umich
8 — 45 La Šalie st., Chicago, III.
Kasdien nuo 9 — 5 vai., neda
liomis nuo 1 — 5 vai.

Parsiduoda labai pigiai namas ir
2 liotai, lietuvių apgyventoje vie
toje.
Priežastis pardavimo —
greitas išvažiavimas tėvynėn Atsi
šaukite :
Chas. Z. Umich
8 — 45 La Šalie st., Chicago, III.
Kasdien nuo 9 — 5 vai., nedėliomis nuo 1 — 5 vai.

Pajieškau Felikso Vopso, Kau
no gub., Vilkmergės pavieto, Tro
škūnų volosties, Rukickių kaimo.
Jis pats ar kas kitas malonės duoti žinią adresu:
Frank Urban
Už $2800 pirksi lotą su dviem
52 Simor st.
namais ant Wallace Street Chi
Pittsfield, Mass.
cago Heights.
Rendos atneša
$31.001
ant
mėnesio.
Pati renda
Pajieškau savo brolio, . Antano
gali
tas
propertes
išmokėti.
Atsi
K. Kazlausko, Kauno gub. ir
šauk
pas
A.
Olsznvski,
3252
So.
pavieto,- Raudanskos vol., Kybar
Halsted
St.,
Chicago.
Męs
turi

tų sodžiaus. Amerikoje gyvena
me
daugybę
gerų
namų
ant
par

jau apie 12 metų, girdėjau, kad
vedęs ir kad gyveno kokį laiką davimo visose miesto dalyse.

Pajieškau savo pusbrolio Augu
stino Ivanausko, 15 metų kaip
Amerikoje ir draugo Julijono
Ivžaičio; abu Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Rozalino volosties,
La i pusk i ų sodžiaus. Teipgi švogerio Karolio Matulevičiaus, Su
New Yorke. Jis pats ar kas kitas
valkų gubernijos. • Jie patys ar
malonės duoti žinią adresu:
kas kitas malonės duoti žinią ad
Miss Ona K. Kazlauskiutė
resu :
146 Ames st.
Anton Simnas
Montello, Mass.
83 W. Main st.
St. Charles, III.
Pajieškau savo švogerių: Vik
toro Bartkaus, Viktoro Žiamgalio,
Pajieškau savo draugo Antano pusse^ers Juzės Mačiulaičiukės ir
tValinčiaus, Suvalkų gub., Vilka Mikolo Mačiulaičio. Visi Kau
viškio pavieto, Vaitkabalių gmi no gub., Pašišnių ir Veliuonos
no, Bambinių kaimo. Jis pats pavietų, Akmeniškių kaimo,
ar kas kitas malonės duoti žinią patys ar kas kitaš' malonės dupadresu:
ti žinią adresu:
Juozas Snapkauckas
Ignas Pillipas
97 Grand st
205 Second st
Brooklyn, N. Y.
Troy, N. Y.

Siuomi męs Sąjunga Lietuvių
Pardavėjų (pirmutinė visoj Ame
rikoj) ištariame širdingą ačiū vi
soms toms draugystėms ir sve
čiams, kurie malonėjo atsilanky
ti ant musų parengto baliaus, 6
d. Spalio. Išreikšdami jums ačiū
prižadėdami ir męs dalyvauti ju
tų parengtose šventėse ir remti
jųsų užmanymus. Ištariame teip
gi ačiū ir draugystei §v. Jono,
kuri, tiktai viena iš 40 draugy
sčių, atsisakė dalyvauti ant musų
baliaus ir tuomi pasirodė neprijaučianti mums.
Su guodone
Sąjunga Lietuvių Pardavėjų
Chicago.
TEISINGA RODĄ LIETU
VIAMS!
Lietuvišai - lenkišas advokatas
R. L. Lopatina, duoda visokiuose
reikaluose teisingiausią rodą. Ofi
sas randasi 90 — 9^ Wall st.,
New York. Teipgi galite visada
rasti po nr. 37 Hudson avė., ge
rą perkalbėtoją (tulką). Čia pat
galite gauti ir visokių laikraščių,
knygų ir popierų.

Jeigu tamista nori naują stogą
ant savo namo arba senąjį pa
taisyti, tai kreipkis pas mane, o
aš sutaupiusiu (užčėdysiu) tomi
stai pinigus.
Chas. Z. Umich
La
Šalie
st.
Chicago, III.
45

DYKAI!

Pajieškau savo vyro Jono Simanavičiaus, kuris 3 d. Rugsėjo
išvažiavo iš Duryea, Pa. ir sakėsi
važiuojąs į Clinton, Ind. Kada
aš ant jo paliepimo į čionai at
važiavau, neradau jo, ir dabar esu
vargingame padėjime su mažais
kūdikiais. Jis pats ar kas kitas
malonės duoti žinią adresu:
Mrs. M ag. Simanavičienė
Box 325
Clinton, Ind.

Parsiduoda labai geroj vietoj
puikus saliunas su visais saliune
daiktais.
Vieta seniai lietuvių
apgyventa. Parduodu iš prieža
sties užsidėjimo kito biznio, Norinti pirkti tegul atsišaukia:
J. J. Kveder
125 So. Jenessee st.
Waukegan, III.

Mteykf
sutvė
rimai. ParJ Hutchlnaoną sutaisė Ber
naa. Su paveikslėliais.
Aprašo —■
niausiu gadynių yvalrius sutvirtinus
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus. Šiandien tų sutvėri
mų hunus žmonės kasdami gilius šuli
nius, kanalus, arba Imdami iš
anglis, randa giliai palaidotus žemėjeTūlų sutvėrimų atrado čielna, nesuga
dintus kunua, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien Išstatyti jvalriuoee muzėjuoae, iš
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio
žvėrto kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą ir senumą žemės sluogsulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da, gali be apsirikimo sprąsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900,
pusi. 370 ........................................... t1-00
Ta pati apdaryta............................ 81-25

PADĖKA VONft.

Tik prisiųsk 3 c. markėmis, t.y.
1 — 2 centinę ir 1 — 1 centinę,
o apturėsi paveikslą laisvės kovo
tojų iš laikų revoliucijos Lietuvo
331 Žilė galvon — velnias vuodegon.
je ir naudingą knygelę.
Komedija
vienam akte. Pagal lenki
W. J. Pctkon,
šką sutaisė M. P-ls. Chicago, Iii. 1901,
303 N. Main St.,
pusi. 31................................................. 10o
Brockton, Mass.

Knygų Kataliogas

473 Apie žemą Ir kitus svietus. Jų

2M Puslapius ir 4 dldellM
rodančias vUtM j™w **
...
ar senovėje gyveno
lietuvių pratėvial. Aprašo
dėjimą dar
P«»
-J 71
I w
prieš Kristaae
gimimą. Cblcago, ui. iagg...........

706 Rašto Istorija.
Bchnltzerj sutaisė Bernas.

. —
Aprašei

klu budu žmonės rašyt! išmoko.
Išdirbo sau raštą kiekviena ž®*?
tauta, kokie buvo raštai senovėje
metų prieš Kristų, kada žmoną. į?/
toje rašto vartojo margeliu, ant šai
rų, išpiaust ymus ant medžio, iškuZ

mus ant akmens. p|«M pavoikslaiZ
tik neseniai daėjo Iki šiandieninio u.
fabeto (lltarų), su kuriuom dabar B
M parašyti kiekvieną tod| ir viską a
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvQ
*
Yra tai knyga, kuri Ištikro žmogų į®
terssuoja, parodydama kaip tobulinosviete raštas. Chicago, IIL I9ąą .
slapių 304 ................
3iąą
Apdaryta ......................... ..............

722 Trumpa senobės Istorija. P<m|
prof. R. Vipper vertė iš rusų
D. Bu paveikslais senovišką Uokmu
Ir 5-eis spalvuotais žem lapinis (mapo.
mis). Yra tai tlkrisusis svieto įstoti,
ja duo seniausių laikų, dsug metu
prieš Kristaus gimimą iki napaottaą
Rymo viešpatystės. Chicago, m
pusi. 305 ......................................
539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė Apdaryta...........................................
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
858 Aukos karės Dievui. Paraiė Ją
šią knygelę. Chicago, III. 1903,
nas Gražys, ši knygelė aprėžo kokjre
10c
slapių 31
kada buvo karės, kas buvo jų nrtaH,
sčta, kiek blėdės padarė ir daro žmo
597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
nėms ir kas | jąs stumia. Chicago, ffl.
gal Bchmehl'J šernas. Mokslas apie 1903, pusi. 40....................................10e
subudavojimą kūno visokių žvėrių,
paukičlų, sanarkojų. žarnapllvių ir
861 Dras J. Basanavyėiua t —kM
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy Lietuvoje. U rusų kalbos verti V. Gin
vis aprėžytas pavieniai su visomis jo tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ypatybėmis ir kokią gyvūnų glminą jis ba sunaikino ir sudemorallzavo
tveria. Bu paveikslais. Chicago, m. ▼ą ir kaip Ji kenkia lietuvystei sulyg
1906, pust 313................................. 81-00 kist dienai. Chicago, III. 1903, pusią
Apdaryto
....................................81-25
Pl« <1 ............................................... ...
545 Nematomi1 priešai Ir draugai
žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė Šernas.
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokias ligas paa žmonis, Jų
susekimas, vystymąsi ir tt. Bu pa
veikslėliais. Chicago, III 1305, pusla
pių 118 ................................ ..............

830 Ethnologija arba mokslas apie
žemės toutaa. Pagal D-rą M. Haber- mo. Raštelis gvildenantis lietuvy^
landtą parašė Bernas. Bu paveikslė
reikalus po valdžia Rusijos ir po įtek
liais. Yra tai svarbiausia moksliška me lenkystės. Chicago, HL posla
knyga apie visas musų pasaulės žmo
piu 3®.................................................. .
nių veisles. JI parodo visų viešpaty
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau
1135 H ygi« na arba mokslas api« už
sių salelių žmonės Ir jų paveikslus. laikymą svsikatos. Pagal Bemetą, i
Aprašo jų kilmes, parvą. tikėjimą, pa
Drą Noll Ir kitus, sutaisė Bernas. Yrą
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską.
tol nauja daktariika knyga. Kas ją »ą
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori- j
latyda perskaitys, pataikys apsisaugoti
ją, tegul perskaito šią
nuo visokių Ilgų, užlaikyti čielybėją
go, III. 1903, pusi. 667 .................. 32-00
savo sveikatą, pailginti savo amžių ir
drūtuose
sudlApdaryta grasiuose ir
užauginti sveikus ir tvirtos savo val
mo apdaruose.............. .................. 32-50
kus. Chicago. III. 18$7, pusi. 132.35c

Ant išrandavojimo ruimų flatas, buv| Ir pabaigą. Pagal Hellperną, Falgaru apšildomas, gazu ir elektri bą ir kitus, sutaisė Šernas. Aprašo
ką apšviečiamas; šaltas ir šiltas kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 641 Geografija arba temis apraiyko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
1178 Pamatas Visokiai Reformai.
vanduo visada. Naujame A. Gi saulė, žvaigždėa, mėnulis, planetos, ko maa Pagal Geikie, NalkovskJ Ir ki Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei.
ševskio name, Halsted ir 33-Čia metos ir kitos retai matomos žvaigž tus sutaisė Šernas. Su paveikslais. Popuilanikas raitas apie klausiau
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų.
gatvės.
žemą, jos pavidalą, didumą Ir platumą; valgybos. Parakė Otto Cardue. 8u

Reikalavimai
Reikalingas prie ^Lietuvos ’ re
dakcijos vertėjas, tufs galėtų ver
sti iš angliškos kalbos į lietuvišką
ir į lenkišką kalbą ir korektas
taisyti. .
Atsišaukti pas
A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted st.
Chicago. III.

Yra tol vienatinė knyga iš kurios žmo
jos kalnus, jų vardus, augštį, vulka
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago,
nus metančius iš savęs ugn|; iš kokių
111. 1896, pusi. 225..........
>... 75c
sluogsnlų susideda žemė, kur ir kiek
Ta pati apdaryta.......... .
......31-00
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže
480 Biologija arba mokslas apie gy rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie
vus dalgtus. Pagal prof. Nusbaumą, kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že Žemė aprašyta dalimis:
išskaitytos
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma visos viešpatystės, karalystės, kunižų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, galkštystėa. respublikos Ir tL Kiek
tvėrių ir paties žmogaus. Bu paveik kurioje žemėje yra gyventojų; kokie
slėliais. Chicago, III. 1901. pusla Jų tikėjimai, kalbos, papročiai, uisiėpių 147. .. .. .............................40c mimai, pramonės, išdarbiai Ir tiesos;
kokie miestai, su klek gyventojų, fa
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, brikų. pramonių; kur kokie orai: šal
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
nių, medžių Ir akmenų paveikslėlių; da yra lygi diena Ir naktis, kur saulė
trumpai aiškiai Ir suprantamai išaiški per keletą nedėlių nenusileidžia arba
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių,
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai ant geros, standžios popieros apsodin
nesupranta. Chicago, III. 1903, pu ta. Chicago, III. 1899, pusi. 469. 32.00
slapių 238 .............
50c Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis literomis atspau
608 Gamtos pajiegos Ir kaip ii Jų sti parašai ant nugaros ir šono.. 32-50

Reikalaujame anglies mainierių, unijistų į musų ma;naj Farmersburge, Ind. 17 mailių nuo
Tcrre Hautę, ant Evansvillc ir
Terre Haute geležinkeliu. Geros
stubos gyvenimui pastoviai dir
bant, ir gražios mainos dirbimui
jose.
Hudson Coal Mining Co.
naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė šer
' Fanncrsburg, Ind. nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga. su daugybė paveikslų yvalrlų ms
51 nerijų ir kitokių prietaisų ant tinau
dojlmo gamtos pajlegų. Chicago, HL
1904, pusi.
.,-rnc
...... 50c

Reikalauja vyro.
Darbas ant
visada. • Unijos mokestis. Turi įdėti kelis šimtus deliarių j kompa
niją. Atsišaukite pas Chas. Z. Ur- 527 Kada Ir kokiu būdu gali svies*
nich, (Co-operate Teaming Co.) pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WUh.
45 La Šalie str. R. 8., Chicago, III. Meyer. Ii vokiečių kalbas vertė J. 11-

Reikalingas kriaučius prie kostumieriško darbo.
Darbas ant
visada. Atsišaukite adresu tuojau:
B. Sirvydas
1102 Mc Allister avė.
Waukegan, III.
Reikalauja 4000 .darbininkų, val
stijose f'Califomia, Oregon ir Washington prie girių kirtimo ir len
tų piovinyčiose. Mokestis nuo $60
iki $115 mėnesiui. Kelionė iš Chi
cago $33; sugrąiys $25, jeigu iš
dirbs 6 mėnesius. Reikalaujame
teipgi 400 darbininkų prie girių
darbo VVisconsi^ »r Michigan val
stijose. Mokestis nuo $28 iki $35
su valgiu ir ųžląikyjnu. Uždės
kelionės lėšas $Aoo Oš Chicagos.
Šitas mėnuo yrd geriausias gauti
darbą ant visos žiemos. Męs turi
me teipgi daug gerų vietų Chicagoje ir aplinkinėse. Ateik pas ma
ne arba rašyk laišką ^Bedamas už
2c. markę atsakymui. ^Lietuviškas
agentas ). Adresuok:
J. Lucas,
- Room 3, 128 S. .Clark st.,
Chicago, III.

Parsiduoda labai pigiai dvejų
Reikalingas geras bučeris, su
augštų medinis namas po nr. 627 prantantis gerai daVbą bučemės.
W. 81 st. Metinė randa $240.00. Turi kalbėt lietuviškai ir angliškai.
Prekė $1700.00.
Atsišaukite šiuo adresu:
Teipgi parsiduoda pigiai 7 rui
John Baukui,
mų namas po nr. 619 W. 81 st.
8428 Vincennes Road,
Didumas loto 50x125 pėdas. PrcChicago, 111.

1MMMH

> IW
861 Apie turtų Išdirbimą.
Parašė
Bebram.* Vertė 8. M. Veikalas gvil
denantis politišką ekonomiją. Kokiais
keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimo
draugijos. Chicago, IIL 1900, pusią
Pių 139 ....................................... ....85c

•55 Istorija a be Ina.. Dalis pirma.
Nuo seniausiųjų laikų Chinljos —
3800 m. pr. Kr, iki galutiniam išdalini
mui imperijos Aleksandro Makadonikkojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
Bu paveikslais, parodan
Baceviče.
čiais tų laikų piramldus, sienas pylių,
518 Ii kur atsirado musų naminiai tvirtynlų; typus kunigų ir kareivių.
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal Hieroglifus Akkadų raito ir tt Chi
Lunkevyčių sutaisė šernas. Bu pa cago, III. 1904, pusi. 498 .............. 31-00
veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusla
857 Istorija Suvienytų Valstijų Šiau
pių 73 .................................................. 20c
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
prieš atradimą Amerikos Iki 1896 m.
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
Lunkevyčių ir kitus sutaisė šernas. ką, kokie Čia tada žmonės gyveno, ko
Bu paveikslėliais. Yra tai aprašymas kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra
apie yvalrius musų žemės augalus, jų dėjo plaukti 1 Ameriką, kokios karės
sudėjimą ir atmainas, gyvj ir plėtoji buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki tuose; klek buvo prezidentų, kokie ir
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III. kiek kuris gero dėl šios šalies padarė.
J901, pusi. 129 .....................................35c Prie galo knygos telpa Suvienytų
gaudas.
Knygelėje aprėžyta svieto
pabaiga. Kas nori dasižinoti kada ir
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito litą knygelą. Chicago,
III. 1908, pusi. 135 ............................ 35c

526 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer.
Iž vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas.
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, 111.
1906, pusi. 140 ................................ 35c

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir Šiluma.
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lietuvlškon kalbon vertė J. šernas. Spautuviškon kalbon vertė J. Šernas. Chi
cago, III. 1907, pusi. 138 ....................35c

Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, III.
1896, pusi. 364 ..........................
n.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso lltaroe ant nugaros ir
šono
31^5
658 Istorija Chicagoe Lietuvių, jų pa
rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su
laikraščiu "Lietuva**, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa aprašymas; kiek yra lietuvių Chlcagoje,
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais
vardais ir siekiais; chronologiška per
žvalga Chlcagos lietuvių darbų nuo
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900
metų; istorija jų parapijų ir prova ku
nigo Kraučuno su "Uetuva". Chicago,
III- 1901, pual. 580 ............................31.00
Apdaryta.............................................

553 Paėjimas organiško svieto. Pa
gal Bltnerj sutaisė Šernas. Knyga di
delės moksliškos vertės. Ji aprašo
tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius Ir giliausius žemės sluogsniua,
daug milijonų metų atgal gyvenusius
•78 Lietuvių Prativlal Mažoje Azi
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, joje. Nuo senovės iki jie pateko pa
paukščius ir tt Su paveikslais. Chi vaidila Persų. Parakė Lietuvos Mylė
cago, III. 1906, pusi. 137........ <»«..35c tojau (D-ras J. šliupas). Knyga turi

raitininko leidimu verti J. Lenkis.
Knygutė nurodo kad mėsa ir kai koris
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai,
yra netinkančiais žmonėms maistais.
Chicago. m. 1907, pusi, lig......... 30c

1420 Tikyba ar mokslas? TlkėjUnliki. moksliški ir draugiškai - politiški
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo.
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
mas. Chicago. IU. 1901, pusi. 2U 50c

A. Olszevvski
3252 C. Halsted SL,

Chicago, IIL

Laivu Kalendorius
Kas nori važiuoti į K r*jų, te
gul perskaito šį surašą, o jame at
ras, kada, iš kur, į kur ir koki lai
vai išplaukia, ir kiek šifkortėą ka
štuoja.
Šioms dienoms išplauks šitie
laivai:

NORTH GERMAN LLOYD
LINE.
31 Spalio 10 vai. ryto išplauks Į
iš New Yorko į Bremą laivas |
GROSSER KURFUERST. ’
Perplaukia mares su 10 die
nų. Sifko.rtės prekė.... $2640

24 Spalio 10 vai. ryto išplauks
iš New Yorko į Bremą laivas
BARBAROSA.
Perplaukia
mares su 10 dienų. Sifkortės prekė ...................... $2840
22 Spalio 10 vai. ryto išplauks >
iš New Yorko į Bremą laivas
KAISER VVILHELM DER
Perplaukia maGROSSE.
res su 7 dienom, šifkortės
... $38.40
prekė .................

30 Spalio 2 vai. po pietų iš
plauks iš Baltimorės į Bremą
laivas RHEIN.
Perplaukia
mares su 12 dienų, šifkortės prekė .... ............ $26.40
29 Spalio 10 vai. ryto išplauks
iš New Yorko į Bremą laivas.
KAISER WILHELM II.
Perplaukia mares su 7 die
nom. šifkortės prekė .. $38 40
5 Lapkričio 2 vai. po pietų iš
plauks iš New Yorko į Bre
mą
laivas
KRONPRINZ
WILHELM. Perplaukia ma
res su 7 dienom, šifkortės
prekė.............................. $38.40

N<
i
ka
ge

RED STAR LINE.
26 Spalio 8:30 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas
VADERLAND.
Perplaukia
mares su 8 dienom. Sifkor/ tės prekė............................ $31

Cl
Si
re;

____ ______________
< Lapkričio 5130 vai. ryto iš
tė ant laivo kaštuoja pusę to ką
plauks iš New Yorko laivas
dideliam, o virš 12 metų pilna šifkortė.
r KROONLAND. Perplaukia
E.‘- mares su 8 dienom. Šifkor
GELEŽINKELIO TIKIETAI
tės prekė................... $31.80
VAIKAMS.

HAMBURG AMERICAN
LINE.

Didžiausias Szifkorčiy Ofisas
A. 0LSZEWSKI0
3252 So. Hiltted St,

10 Jėzus prie kalno Golgotos, uukry- 170 Yokohamaį JsjjenijoJ. Kvietkų dur

13 Skaito Kristui myrio dekretų ant
kalno Golgotos.
14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žlau*.
16 Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
17 Kristus kelis*! iš grabo.
18 Kristus žengia | dangų.
19 Regykla šiųdleninlo Betlejaus.
20 Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku
ku rloję Kristus gimė.
21 Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
22 Bažnyčia budavota ant grabo šv.
P. Marijos.
23 Kaip šiųdien išrodo Kristaus gra
bas.
24 Kaip šiųden išrodo Kalvarija, kur
Kristus mirė.
25 Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo
gus”.

Chicuo, UI.

Stereoskopal arba Teleskopai.

CUNARD LINE.
22 Spalio 6:30 vai. ryto išHpfcuks iš New Yorko laivas
'CARONIA. Perplaukia ma
res su 7 dienom. Ši įkertės

,ptekė.......................... $3630
2 Lapkričio 2 \gl. po pietų išplauks iš Xew Yorko laivas
dcAMPANIA- Perplaukia ma-

P? res su 7 dienom, ši įkertės
prekė ............................. $37-8°
*•

.

Simonas pagelbsti Kristui kryžių
Yokoham^JaspuljoJ. Šlaučius dlr
nešti.
bantis lytines kurpes.
s šventa Veronika apžluosto vėl d* 168 Yokohama,* JajĮdnijoj. Kriauklinlų
įrištai.
šūvių ptrdatlBėtoJaus stotis.
9 litus ramina moteris, kad jo ne 169 Paroda ufpageaUiių atletų, Yoko-

Amerikos geležinkeliai vaikus
žlavojimo vietos.
ta*.
ei. 9)
iki 5 metų veža dykai; nuo 5 iki 11 Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 71 Yokohama^ Jsptyijpj. Altorius, ne
šamas jaunų , gerbėjų Mstsuri
Golgotos.
12 metų, ima pusę tikieto, o nuo
procesijoj. Sl
12
Kristų*
paveda
savo
motinų
Jonui
12 metų pilną tikietą.

24 Spalio 7 vai. ryto išplauks
iš
>New
Yorko
laivas
Prūsų geležinkeliai veža vaikus
DEUTSCHLAND. Perplau
už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki
kia mares su 7 dienom, šif
10 metų ima pusę tikieto, o nuo
kortės prekė .... .... $37.80
10 metų pilną tikietą.
31 Spalio 12 vai. diena išplauks
Laivai Linijų NORTH GERiš New Yorko laivas KAIMAN, LLOYD, RED STAR ir
SERIN AUG. VICTORIA.
HAMBURG AMERICAN plau
Perplaukia mares su 12 die
kia stačiai j kontinentą, o laivai
nų. Šifkortės prekė .. $29.85 visų kitų linijų plaukia j Angliją,
o iš Anglijos kiti laivai perveža j
26 Spalio 8 vai. ryto išplauks iš
kontinentą.
New Yorko laivas PREįriDENT LINCOLN. Perftfaukia mares su 12 dienų/ šif
kortės prekė........... .. $29.80

2 Lapkričio 2 vai. po pietų iš
plauks iš New Yorko laivas
GRAE WALDERSEE. Per
plaukia mares su 12 dienų,
šifkortės prekė.......... $29.85

26 Spalio 9 vai. ryto išplauks iš
StsreovKopas arba Teleskopas yra tai
New Yorko laivas UMBRIA.
prietaisą arba žiūronas su padidinan
' Perplaukia mares su 8 diečiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
/inoni. šifkortės prekė .. $36.30 ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta | na

*

I Lapkričio 3 vai. po pietų išt plauks iš Montreal laivas
IėMPRESS of IRELAND.
sį-.
Perplaukia mares su 7 die
nom. Šifkortės prekė . . $37.80

106 Niagara. Patkavinis vandenskrtty* nuo ožinės salos.
(Horse
Shoe Falls from Gost Island).
107 Chicago. Auditorium vienbutis ir
Michigan Avenue.
108 Kaskados ir pokylinė svetainė.
P. Parodos 1904m.
109 Moki indijonas namleje.
110 Moki indijonų gyvenimas.
111 Sioux indijonų vadas, He-No-Frald.
112 yartlnlnkal (The gentinei*) 3,043
pėdų augėčlo, Yoeemlte, Cal.
113 Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yosemite Klonyj, Cal.
114 Magdelenos Kolegija, Ožford, Ang
lijoj.
115 Airija. Kiliamey, pilis Ros*. 116 Įėjimas į Muckross Klloėtorių. Ai-:joj.
117 šiaurini* miestas, GlbraJtar.
118 Berlynas. Bondler lovls ir Kato-

DOMINION LINE.
'i
* 1
26 Spalio 5 vai. po pietų iš
plauks iš Montreal Canada
laivas OTTAVA.
Perplau
kia mares su 8 dienom, šif
kortės prekė ............. $33-30

’

2 Lapkričio 5 vai. po pietų iš
plauks iš Montreal laivas
DOMINION. Perplaukia mares su 8 dienom. Šifkortės
prekė............................... $33-3°

M
BERIJA I.
Susideda iš 12 Stereoskoplškų paveik- 121
slėllų pundelyje. Prekė 50c. už
122
pundelį.

Štai kų Juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yeliow-Stone Par
ko.
2 Kvietkinė paroda, mieste Barstogos, N. Y.
3 Bovrery gatvė New Yorke.
4 Didysis vandens puolimas, Yellovstone Parke.
5 Typiška tabako farma, Kuboje.
6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa
los Hawail.
7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi
lipinų salų.
8 San Jose gatvė, mieste San Juan.
Porto Rlco.
9 Puikiausia pilis mieste Rheinstein,
Prūsuose.
10 Puikiausias Žurandelis Salone de
Jenets, mieste Vienoje.
11 švento Mykolo paloclus, Peterbur
ge, Rosijoje.
12 Švento Petro bažnyčia Ir pllaclus
Ryme.

123
124
125
126
127

128

129
130

181

132
133

134
135
136

I
SERIJA II.
Susideda 14 25 Stereoekopilky paveik
slėlių bakselyje. Preke 75c. ui
24 Spalio 7 vai. ryto išplauks iš
bakselį.
New Yorko laivas ARABIC.
Štai ką juose gali pamatyti:
Perplaukia mares su 7 die
1 Gražiausias vandens puolimas, H*r
nom. Šifkortės prekė .. $36.30
vana Glen, N. Y.
2 Grandžių sodas, Floridoje.
31 Spalio I vai. po pietų iš
3 Didžiausias pačto budinkas, Nev
Yorke.
plauks iš New Yorko laivas
Stebėtinas vandens puolimas, Nia
BALTIC. Perplaukia mares
gara Falls, New York.
su 8 dienom, šifkortės pre
5 Puikiausia svetainė United State*
kė ........................... ..
$36.30
Hotelyje, mieste Saratogos, N. Y.
6 Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha
7 Lapkričio 6 vai. ryto išplauks
vanos, Kuboje. 1
7 Ūkininko namai, Kuboje.
I iš New Yorko laivas CED8 (plukdymas galvijų mieste Manilės,
RIC. Perplaukia mares su
ant Filipinų salų.
Šifkortės pre8 dienom,
Geležinkelis ant salos Havrail.
kė.............
................. $36.30 10 Gatvė miesto Manilės, ant salo* Fi
lipinų.
23 Spalio 11:30 vai. išplauks iš
11. Kapelija “Sousa” ant Paryžiau* pa
rodos, Francuzljoje.
Bostono laivas REPUBLIC;
Paimu daržas mieste Frankfort,
12
Perplaukia mares su 8 die
Prosuose.
nom. Šifkortės prekė .. $35.80 13 Merginos parduoda kvietkas mleste Kopenhagen, Danijoj.
AMERICAN LINE.
14 Puikiausias kvietkų darželis, mioste Monte Carlo.
26 Spalio 9130 vai. ryto iš
15 Rustoenval vandens puolimas, Norplauks. iš New Yorko laivas
regljoj.
16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje
ST. PAUL. Perplaukia ma
Francuzijoj.
res su 6 dienom, Šifkortės
17 Moterų duelės su kardai*.
... $37.80 18
prekė .................
Moterys prie arbatos.
Motina kūdikį prausia.
2 Lapkričio 9:30 vai. ryto iš •0 Kai: labai dideli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos.
plauks iš New Yorko laivas
Ir keturi kitokį paveikslėliai.
NEW YORK.
Perplaukia

WHITE STAR LINE.

“fll

mares su 6 dienom, šifkor
tės prekė............................ $37-8o
Virš parodytos prekės yra nuo
Ncw Yorko iki Tilžės. Prekės
j Eydkunus yra 5c. brangesnės
kaip j Tilžę, o į Bajorus 55c. bran
gesnės kaip j Tilžę. Tikietas iš

Chicagos j New Yorką kaštuoja
$16.00, j Bostoną $16.00, j Mont
real $15.00, į Philadelphia $15.50.

VAIKAMS ŠIFKORTftB.
Už vaiką nesenesnj kaip 1 me
to šifkortė ant laivo $2.00. Už
vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor-

SERIJA IV.

Susideda 14 100 8tereoekoplškų paveik
slėlių bakselyje. Prekė 82.00 už
bakselį.
šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veiki ė!lų kų pirmutinėse serijose. Ir
štai kų juose galite pamatyti:
101 Besiartinanti audra ant ežero Erie.
102 New York. Tavorų krovimas | di
deli oceanin} laivų.
103 New York. Pilies daržas (Casttle
Garden).
104 Boston. Ežeras viešame darže.
105 Atlantic City, New Jersey. Pamo>

tūraliau paveikslų, kuriame matai die
29 Spalio 3 vai. po pietų ištas grupas žmonių, triobų, visų mie
^Wauks iš Bostono laivas
stų, plačius laukus, miškus, daržus Ir
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
SAXONIA. Perplaukia ma
toje būtumei ir vlskų savo akimi ma
res su 8 dienom. Šifkortės
tytumei. Teleskopas paverčia į nata
p prekė ............................. $3580 fališkų ėsybę, padidina j| ata kirsto
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau n*
CANADIAN PACIF. R. R. CO. paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Męs turime dabar ant pardavimo gra
LINE.
žiausius stereoskoptškus paveikslui 119
26 Spalio 3 vai. po pietų iš
kaip matote žemiau surašytus.

plauks iš ^lontreal laivas
LAKE MANITOBA. Per
plaukia mares su 8 dienom,
šifkortės prekė......... $37-8o

‘
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172 Japoniški ralksi; nešanti pokyliui
Mstsuri altorių, Yokohamoj.
173 Matsuri pęicylię. muzikos pastolaa
ir šokėjai, Yokphama, Japonijoj.
Joj.
174 Yokohama, Japonijoj.
Daržovių
pardavtąėtojas, rodantis sa.o
turtų.
175 Japoniški liudlkial ledinės Smeto
nos šėtroj, tYokohama.
176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo*
kohama.
177 Japoniečlų bu^as eiti pailsta.
178 Trepa! | lęigomizų žinyčių, Kyo
to, Japonijoj*
179 Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų žlny180 Auksini* pavlliona* ant ežero Kinkakujl, arti Kyoto, Japonijoj.
181 Senoviška žinyčių Fujlyama, M L
Fuji, Japonijoj.
182 Teatro gatvė, ilgio vienų millų,
Osaka, Japonijoj.
188 Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myia žlnyClos.
84 Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergianti* Nikko žinyčių
nuo Piktojo.
185 Havailški mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
upės, Honolulu, Hsvai.
187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu.
Hawal.
»■
188 Karališka moteris, gaudanti Peeheal, mažiukų kriauklių* ii u vai-

189 Chiniečisl renkanti ryžius. Haval.
190 Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af
rikoj.
191 įplauka ir plauklr ntl laivų taisymo
dirbu vė Vai pa raišo, Chlle.
192 Jamaicos Brookllne gatvė. Port

193 San Franclsco gatvė, Mextco City.
194 Didysis pilsčius. Mezico City.
195 “Jojimas ššnimis”.
196 Mano apglnėjas.
197 Kalėdų rytas.
198 “Tėve musų, kuris esi danguose".
199 Pagalvėlių karė.
300 šėrimas kačiukų.
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja ..........................83.00
100 tų pačių paveikslų bakselyje
Vokiedja. Griuvėsiai viduramžinė*,
be teleskopo............................ |2.00
pilies.
35 paveikslai 14 Jėzaus gyveni
Vokietija. Laivas apleldžiantis Ko
mo .............................................. 11.00
blenc'f, ant Rheino upės.
’’ats viena* teleskopas be paveikslų
Švedija. Stockholmas nuo vandens
kaštuoja 81.00.
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio | Odde.
SERIJA: V.’
Švedija. Lejono pilis, Goteborge. Susidedanti 14 12 maišyto patunka pa
veikalėlių pundelyje. Prekė 85c.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
už pundelį.
nuo Chamonhr. Šitoje serijoje, kiekviename punde
Thun, Šveicarijoj.
Žluvinis kiemas, Alhambra. Grana lyje, beveik.vis kitokį paveikslėliai, ta!
yra maišyti 14 visokių gatunkų. Juose
da. Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
kitų begotų triobesių paveikslai, taip
ryžiuj, Francuzljoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- gi ir komiški paveikslėliai, ši serija
yra gera tiems, kurie nori pinigu* uielM
Paloviai tautų ant upės Belna'os, čėdytl. nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o
Paryžiau* Paroda. 1900m.
joje galima tiek daug pamatyti kaip
Venų* de Milo Louvre, Paryžiuje, ir serijoje L
Francijoj.
dės Champ* Elyaees, Paryžiuje.
SERIJA VI.
Francijoj.
12 tolo oat maišyto gatunko paveikslė
Didžiosios operos palociu*. Pa
lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
ryžluje, Francijoj.
deliTvirtynė Šv. Jono ir K*tedra,Mar- ' šitoje serijoje gražiausi paveikslė
seilles, Francijoj.
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
Laivų užplaukė ir ežeras, Vlllsfransių artistų, brangaus darbo. į juo*
che, Francijoj.
žiūrint matai visk* teip aiškiai kaip
Carnlche kelias Ir ežerėli* VHle- kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
franche, Francijoj.
lio, bet tikrai gyva regykla.
Pajūrinis kraštas Casino, Mont*
Atminkite, kad virš parodytos pre
Cerio. Vatikano daržas ir šv. Petro ka kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopu kaštuoja 81.
tedra, Ryme, ItalijojRymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir
visokių paveikslėlių turėti, tai viena*
tro katedros.
Didžioji galerija Cokma palocluje, Teleskopas užtenka jiems visiem*.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
Ryme, Italijoj.
Skliautas Settlnlo Severo, Ryma, paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
Italijoj.
vi*i tiks | t* patj teleskopų, y
Koloseumas, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkasta* paloclus, PomSiųsdami pinigu* ant teleskopų ar
pejo, Italijoj.
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
Senatas Ir Kanalas, Milane, Itali
A. OL8ZEVV8KI,
joj.
3252 So. Halsted 8L,
Chlcago, IIL
Kelia* šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj.
šėrimas karvelių ant piečiau* San
Marco, Venecijoj.'
Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj.
Politikos,akonotnljoa Ir li'sratsro* ialkraiti*.
Italijoj.
Ltetertq SoeijalisUį Sęj«B*o« Onrsaai.
I teina kas taraitė: ėidalto forma'Oiifl p«»l*Mahometonų bažnyčia Omare.
Jam* telpa įvairia aslos fimioa U tisų Saitų
Oceanlnl* pakraštis, parodantis ke pl«.
pasaulio: stralpsatat. apysakos eilės. da<aoa4r
sitoki
caudlnal paniška tymai. ..Kova*' yraviolio užuolankų, Algfere.
n nteils srvn J darbia: d kiltas lai k raiti a /visoj
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename Amerikoj; U Ilki tžĮadarbloiakai. rModafbiaia
kai. darbininkų reikale* Ji* gtea ir jodo kelia
Kaire, Egipte.
jiems į ivlessspe Ir MmiMMitg sadypf. Todfkl
Besimeldžianti dervišai kieme ma visi lietuviai darblafakat privalo U skaityti, rafiatl prie »kaltymo^ltcs JnvivurKur salima plahometonų bažnyčios Gamos Ei lati. ..Kovos“ kala* (oieniė) Amerikoj ir kitur:

„KOVA“

l.dol. metams, 1 duį, paapi«9H<

152 Mahometonų bažnyčia Sultano Hasan, žiūrint, nuo Cladelio sienų 1418 So. 2nd
Kairo, Egipte.
153 Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Egipto.
154 Arabija.
Daržas išdžiuvusiam*

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, 111.

A. OLSZEWSK1S, Savininkas.
i--.

■

1 Banka. 1

--1

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

Pinigų Siuntimas.

/

šita banka išsiunčia j svietų daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos,->ir ne
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigu /siųsti,
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.
/

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

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

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.)
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — Čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkipnui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti,7 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 y krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųšti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai,
ir saugiausiai rftieis.
Ant g^lo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi. t
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai: 1
šifkortės, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutaupoti (užččdyti), prisiusi Šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip: ■

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, IH

Adresas:

iladelphia. Pa.

FOTOGRAFIJOS!

Mfsjn laroms perinusias fotografijas po #3.00
tusioj ir duodame dovanaiMienf didelį paveikslų
1>«rome vestuvių, kydtklųif Mmynų paveik-los.
90 metų datyrlmo. Fenlaifvta fotografijų dirbtu
vė pi-tinėj* dalyje! i Z
.94

155 Įėjimas į palocių, Slngapore, Indi
joj.
156 Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
ESMO£R STVDIO
157 Tautiškasis greitasis truki*. S IngaChurohilli Sf vininkas
SERIJA III.
pore, Indijoj.
3452 s. Halstod Si .
Chicago
Susideda ii 25 Stereoskopliky psvslk- 158 Policijos stacija Hong Konge, Chl•lilių 15 Kristau* gyvenimo. Prenijoj.
k4 11.00 už bakselį su 22 paveik- 159 Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
stalių.
260 Chlnlečių vienbuorlnlal laivai į
plaukoj Hong Konge, Chlnljoj.
Štai kų juose gali pamatyti:
AtslUukite i musų ofts* Red Cross Pkarmacy.
161 Gražusis kelias Shanghai, Chlnljoj.
4SS2 So. Ashtend A ve., o busite sveiki.
1 Kristaus užgimimas Betlejaus ŠtaiŽvilgi*
ant
viešos
turgavietės,
162
Dr. Kazimieras Butkeviczia
nėlčje.
Shanghai, Chlnljoj.
prieinamas nuo S valan. po pietų Ikl8vai.
2 Trys Karaliai atlanko gimusį Kri
specialistas moterų Ir valkų Ilsu: abejotinuosej»t16« Tautiškas priešpiečių namas ant siUkimnose išlaukiame institutų profesorius ant
stų ir dovanas jam kloja.
rodo*. Vaistai importuoti i* senos dvynės: teipjl
3 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
užlaikome tivynSs Trejks-Devyneriąs U PaUnpn*
Vaistai atauglnimul plaukų
Tokyo,
Japonijoj.
Iriso
gražybės
kina daktarus Jeruzollaus bažny 1£4
sutaisomi po specialflku musų
laukai
kės prieinamos. Aptieks atdara diena ir naktį.
čioj*.
Kristus ant svodbos, Kainoj Gali 165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- Red Cross Pharmacy
tiškų lotus kvietkų pilname žy
Msluuvrtki 4- Jmubitis. Savininke
lėjaus. Permaino vandenį J vynų.
dėjime.
4552 S. Ashlsnd Avė..
Chicago
S Kristus art kalno kalba priešais
J u nitų žinyčla Honmoku, Yokoha
TeleebstM Ysrds 1106
6 Judoiius savo pabučiavimu išduoda
ma, Japonijoj.
Kristų žydams.

Kožna liga išgydoma

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

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SL V

Westvllle, i lt
S. Kreivėnas.

Minersville, Pa.
N«w Britaln, Conn.
M. J. Cheponis,
21 Pleasant SL Juozas Ramanauskas.
Sprlngfield, III.
Brooklyn, N. Y.
7 Miliny*
73 Grand SL J. Klembauskas,
155 Metropalitan Av.
Worce*ter, Mas*.
Antanas Bernotas,
12 Harlem St

Montcllo, Mass.
E. Froomes,
B. P. Miškinis, 775 Montello st A. Olržulaltls,

Baltlmore, Md.

Oilberton, Pa.
2018 N. Washlngton, St
Box A
J.
Ambrazevičius,
711 W. Lombard St.
26 So. Green St.
80. Boston, Mas*. r
Scranton, Pa.
521 Columbia Av.
J. Diemedis,
224 Attens
Nik. Gendrolius,
Jos. Petrikis,
1514 RO8S Ar*
Wm. J. Moran.
8. E. cor. Sharp and Camden Str.
ML Carmei, Pa.
Nevvark, N. J.
Bei
178 Ferry St
Jonas Banis,
V. Ambrazevičia,

a.. Leaniewskis,

144 E. Houston St. L. Gavrlis,
Jonas

Phlladelphla, Pa.

Brooklyn, N. Y.

Stan. Rinkevičius,

73 Grand SL

Kenosha, Wis.

M. Petrauskas, 322 Caledonia st

Ignotas,

1028 So. 2-nd SL

Plttsburg, Pa.

Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.S.
Ellaabeth. N. J.
Wm. Bočku*,
111 nrst

E. SL Louls, III.

(uoz- Rainis. 537 Collinsvill, Av.
Shenandoah, Pa-

Andrius Mačis,

138 S. Main St<

PIRK FARMA KOL PIGi!

Iszgydau in 8 dienas HYDROCELE

Valstijoje Michigan prie portavo Manistee miesto,
prie gerų geležinkelių, ažerų ir upių, žemčs prekč nuo
$6 iki $15 už akrų. Žem€ vaisinga ir lengva išdirbimui. i
. .
,
•
Valstijoje Texas $15 už akrų. * ŽemC lygi, be kel
mų, galima visur arti.
r
Kitą metų žemės prekės pasidvejos, todėl pirk šiądien, kol pigi.
Už neįgyventą žemę įmokėsi mažų dalį iš viršaus,
o likusius ant ilgų, lengvų išmokesčių.
Už įgyventas farmas įmokėsi 4 dalį, o likusius ant
lengvų išmokesčių.
Rašyk mums kada nori važiuoti farmų apžiūrėti,
o mus agentas lauks. Arba atvažiuokit stačiai į musų
offisų bile pėtnyčių, o musų agentas paims jus su savim.

iteiV

Namokėklta už nailgydymų, tiktai už lifly4ęM%

MOTERIŠKAS LIGAI.

PLAUČIAL

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba džiova išgydomi galutinai
naujausi* mano metodą per įtrau
kimų O salt no gasų.

pačių, baltligf- PM*l ®*»°
do* sutaisytus vaistu* išgydau pa*okmlngiau*lal.
KRAUJO UŽNU0DYJIMU8.
Įr odo* ligaa, pavatadaa: išbėri
mus, skaudulius, plaukų nvulln-

PRI V AT IŠKAS VYRU LIGAI.
Aš išgydau kiekvienų greitai ant
visados ir didžiausioj paslapty).
VISOKIOS PATARMES
DOVANAI I

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

VISIEMS DOVANAI; kaVUTog«s
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pas M. J. Dami|onaltJ pr i siųs
dami ui2 centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA No. 7 ir busite aprūpinti
gerais-teisingais daiktais.

VI natinė lietuviška prekystė Amerikoje, kurį išsiunčia visokius daiktus apetoluojant per laiškus, į visus Amerikos Ir Canadoe miestus Ir miestelius. Adresas:

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

Dr.O.C.HEINE

ROOM 604L.

I L I

CHICAGO,

ir agentūra literatūros ant “North Side" Chicago].
čion galima gauti moksliškų, svietiškų ir dvaslikų knygų, rašančių, škaplierių, abroiėllų, viso
kių laikraščių, Amerikos ir Europos ir popierų
grūmotoms. Teipgi užtaikau visokio ta voro: juo
dyki, paišelių, plunksnų drukuojamų mašinukių,
britvų. sterroskopų ir daugelis kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.
Petras M. Kaltis
221 Wsbąnsla Avė. ,
Chicago, III.

senas ar

vlduramtla

VALANDOS:

. .u .x

DR. JOS. LISTER & CO.,

■0FFI8A8—Kampaa 81-moa ir
South Haiatad Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL. U. M. A.

40 DIARBORN IT.

GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEK08

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

kori.

Darba gvarantuoja. ::

Mačuli kur bėgi?
Bėgu į raišti)* Wa*hlngtos, nes ten yra daug
darbo ir uždarbiai geri, o pa* Dom. Milių galime
užeiti Ir gauti visokias gera* rodą*: boto gali gauti
šaltų alų ir kitokių geriausių gėrimų ir rusklnių.
Jo karčiam* yra vos du bloku nuo Union stoties

Aš turiu savo nuosavybėje receptų brangintinam
Vaistui, prirašomam ganau* daktaro, kurio aš tei
ravausi atlankydama* sengję šalį. Aš tinau iš
patyrimo kad vaistas padirbtas pagal šitų receptų
yra šiądien geriausiu silpniem*, nerviškiem* ir
besveikačiam* vyrams. Aš alpau (Hito, kad jis
man sugrųšino sveikatų po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu, nerviškumu ir abelna nesveikata ir tt. Aš
pirma to išmėginau specialistus ir įvairins vaistu*
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi ti
nau, kad daugelis kitų, sirgusių ta arba kita liga
nuo pers įdirbimo, jaunystės paklydimų. prasltengimų ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgį,
sunykimo vyrybės, blogo* atmintie*, sunaikinto
guvumo, štoko* ambicijos, šmurknybės. nedrųsubo, skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir
tt., kurie rašė man teipgi išsigydė, kaip ir aš pat*.
Žinodama*., kaip sunku išsigydytl šitoje šalyje,
aš užsimaniau pagelbėti kitiems Ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto parašusiam pas mane, aš
pasiųsiu nuorašų šito recepto ir reikalingus pata
rimus uipečėtytame laiške djkai. Receptų gali
sutaisyti geroje aptiekoje užmažu* pinigus. Klau
syk mano rodo* ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirta* Ir
laimingas. Aš už savo patarnavimų reikalauju
*0c tau pasveikus. Niekuomet aš nereikalauju
daugiau už šitų mažų sumų ir tereikalauju jo* kol
tu visiškai nepasitaisysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Aš ne
Siunčiu nieko apmokės t fa ir neturiu jokio sunalslo
išgauti pinigu* ar parduoti vaistų, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per šitų laikraštį.
Rašyk Štųdien, kadangi šita žinia gal neatsikar
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visu*
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 60c
kol nepaaveiksi. Adresas:
C. Bentson, P H. Bok 655, Chicago, III.

“Standard Saloon”
153 Waahiagton Et.,

Eoattlo, Waah.

Kozminsky & Yondorf,

Dr. E. ■taika, Motalool INr««or.

Męs ikolijaise Pinigus ant turtenybių ir >1
tu rengiesi turtenybę pirkti, mjt su džiaugsmu
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pi
nigų. Greita* reikimas. Lengvos iilygos. Agen
tai apmokami dosniai.

Dabar.laikas naudokites.visi!
G*riaa*ia vt«t* dėl pirkimo su grąžtai* balsai* AroKtnyks,
SkTtpku koacrruaiu, Kllarniata, Trlabo ir daugybe visokie
aaurikallšku instrumantu. Geru Dsiegorėilu aukainielu, visokia
tiedu. Lenciūgėliu, geru Britvų Albumu dėl fotografija, Rrvolvariu, Strtelbu. Ktektrlkiaiu Ltam pukiu. Robi alų Literų, Adre
sam Prėėčlu. Piuksau auksiniu [fountaln pen). Gramatikų, žo
dynu. Istorišku ir Maldų knygų, visokiu gražiu Popteru dėl ra
šymo gromatu Sr visokiai* apskaitymai* ir dainomis lesina* uš
Mc. Stusiual už II 01 Odeli drukuojama mašinukė gan* gra
šiai ir greitai drukuoja, ll'aroe ir vis* mašinukė padaryta Iš geriausio plieno Prekė tik M-ŠO.
Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu gatunku ir daugy be nau
dingu visokiu daiktu. Kas nor npturėt katalogą tegul prisiunčia užšn.
markę ir teisinga adrisa, e apturės M puslapiu dideli šio m*to NAUJA
KATULOGA DYKAI! Kuriame yra šimtais visokiu daiktu, su virš dn
šimtai aiškiu paveiksi* ir iš kurio matysit jog mano tavoras pirmo*
kltaaos, preke* pigiaene* kaip kitur. Atornykam, Agentam ir Parlortam
parduodu visokiu* tavom* labai pigiai, duoda dideli rabato adrosuokit:

„JONAI, KO VERKIT”
Neklausk m* o p* to, mano gal
va pilna visokių gerų ir blogų
m Ulių. „Na ir kur dabar eimV
Einu pas J. Kovarška paakandyt visa* vargu* „Kova riks*
dar gana toli ano čia, einam Je
nai Į Šita karčiams. ” No. aš į
kita* karčiame* nenoro eiti. ne*

adresas?

kaip pas Kovarška niekur nerasi. ..Koks Koverako saliu no
Nagi, štai jo korčiukė:

Jos. J. Kovarskas
Kampu 25-tos fateaa.

Tslcphoua* Čaoal 2330

X.

KAS NORI?

112 GUANO ST., BNOOKLYN. N.

WILKEWICH

K

gauti Lietuviuką Katahoga dykai Dnegoriu, Lcaciugu, Zi^du, SpOlra. AaSkanu ir

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS RANK

H. 1. SMITH

12TA IR HALSTED GATVIŲ
CHICAGO

.. ........ Dr. A.L. Graiczunas
3202

IU-

H,1,te<1 st-

Direktoriai
J. A. Spoor
Arthur G. Lsonard
Chas. F. Hoerr

Nelson Morris
L. H. Heymann

Dr. J. KULIS

Petras Szlakis,

Vlrilnlnkal
Ira N. Morris, Vico-prozldontas
C. N. Staatoa. kas. pagalbininkas

S. R. Flynn, prezidentas
Chas. F. Hoerr, aksiorlus

bęvarska alų, gar- _
Gydo visokias ligas be skirtumo: Vydžią raškę očiščena rištais Moteriškas Ir Vaikų. Priėmiarielka, cigarus net —
mo valandos
kasdien
ir nedaliomis.
---------------------------------------------- Nuo
iš Havanos, o išsigy vai. 8 ryto Iki 9 vai. vakaro. tus gauni žmogus
Telefonas Yarda 7399
puikų užkandi kiekvieną dieną, tai jau
negaliu ilgiau su tamista kalbėti. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to ji* turi
fuikią salę vestuvėms, mitingams ir pa*
Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas
lauso kiekvieno, o ypač už vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o 3255 So. Halsted 8t.,
Chicago, III.
jums patarnausiu už dyką visokiuose
Gydo visokias Ilgas moterų, vaiku Ir
reikaluose ir provose Atvažiavę iš kitų
▼yru.
Telpgl turi didelę praktikų Ir
miestų gali gauti geriausią nakvynę.
1 gydo pesekmingai visokias limpančias

Ira N. Morris
8. R.Flynn

Bankinis valandoa:.

Nuo 9 ryto Iki 4 po plotų. Panedillale nuo 9 ryto Iki 8 valandai vakare.
Subatomla nuo 9 ryto Iki 12 pietų. Bubatomla nuo 5 po plotų iki 8 vakaro.

1 užsisenejusias ir paslaptingas vyru Il

Chicago, III.

gas.

Telefonas Yarda 6012

Daro operacijas pasekmingai.

Lietuviška Aparatų Dirbtuve

Mare Lauklene

Lietuvių Daktaras

Godotinoms

Atsakanti Akušerka

3246 S. Halsted St.

Padirbta* pagal musų pui
kų piešimu.auksavimas 25
matu, buntlng vidurių laik
rodėliai goriausi, t oi ai nftu•t■^lalkų rodo Ir gra
uši, jie pirmutiniu kartu
teip pigiai siūlomi. Gerai,
dailiai padirbti, virš*i dai
liai graviruoti, geriausio*
rųšios akmenų.
<

iru bažnytinėms

kas Vėliavas, Šarpas, Joostaa, Kukardas,
Ženklelius, Kepures, ir Marihrtkams parė

Chicago, III.

Talaphonaa Yarda 7404
Duoda visokių rodų ir gerisuslų pagelbų motorims jų ligose. Pasekmingai atiteka darbų prie
i gimdymo Ir dažiuri atsakančiai po gindymo. Ofi: *a* ir gyvenimas Olszevrskio name, U4Š Š. š*i*t*č *L

17 akmenų Railro&d Laikrodėlis

tautiškoms

Draugystėms išdirba: K a ranes, i Amerikoniš

dus,

teipogi visus bažnytinius aprėdalus.

Norėdamos godotinos

I)p«tės Arba godotini

kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiai at

liktas paveskite jį tikrai lietuvaitei.

T. Andruszevicz>& Co.

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

įr dalei*irne tomistai ant expre*o išegzaminuoti
laikrodėlį. Jeigu tarautai laikrodėlis nepatiks,
nemokėk nė cento. Duodame prie kiekvieno laik
rodėlio d v kai puikų auksuota niotertšk ar vyri
škų reteži: L Jeigu pjrk'i šeši* laikrodėlius sykiu
duosime vieną laikrodėlį DYKAI!
LAflETU t CO., 52 Dearkra Stnct, ChtafA UI

Jonas Trebecku
Bok 196, Tercio, Colo.

AtsilaakaatioBit į iMtihrio oltlsą [teiMi ęrlglmtol. Iietwvitto| kaltoj Mrfatsial Vtską Braukti] «kada rasit Iftstihrto Direktorių [Vadovu]
sutelkiant reikalinga* rodąs ir pataikų sveikatai, kasdien: nuo 10 ryto
Iki 1 vai. po piet. Nuo 2 go plot iki 5 vai. vakare.
Ki
W
šventadieniai* ano 10 ryto Iki 1 pe ęietų.
■ I

Bankieriai.

Nugi pas Petrą
Sziakl, nes labai iš
troškęs, o pas jį ga- ’

Laikrodėlis galvuke užsu
kamas ir nustatomas, moteriško sr vyriško didu
ti: \ Ypatingai tinkantis tarnaujantiems ant
geležinkeliu, reikalaujantiems tikro laiko.
Norėdami parodyt), kad męs užtikriname gerumų
laikrodėlio ir kad užsiūkime tomistai, prisiusime
ma.“ C.O.D. už $5.75 "pfe’S:

Gacnikene

.Inkiriai sir
gęs plaučių
sloga, skau
smu ir gėli
mu galvos,
rbeumatiz mu, ir visi&ku nupuo
limu ant pajiegų.

140 Weit 34 th Street, Rew Ytrii, N. Y.

73 Dearbom Street.

Ra u lai kur tu begi?

6varantuotas ant 20 metų

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

The Collins New York Medical Institute,

M WasHagtoa St., R. 21-22 Cbkags, UI.

Telefonas Cenal 1470.
Te 1*tonuoti galimais kiekvieno* aptlekos.
Gydo pasekmingai visokias ligas te skirtumo.

Išgydyta nuo

416į Goodale St., Columbus, O.

Atsišaukiant į šitą Institutą pageltos sveikatai,
kad išgydyt, geriausia savo prigimtoj (lietuviškoj)
kaitoj, 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.
Visi susižinojimai, ir norint būti išgydytu, turi būti
adresuojama šiuom adresu:

SKAUDĖJIMO, IN STATO NAUJUS,

Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

CHICAGO, ILL.

notų kur rasti tikrą pagalbą.
Nrs. J. Miliauskana

240 OhioStr., Johnatown, Pa.

PRISIUNČIAMAS DYKAI

Dr. Marija Dowiatt-sass

Ii daugelio padčkavonių, pagal llnkčjimg’tų, kurie buvo
varginami ligoms, o pasiliko pilnai išgydyti, čia patalpiname
pripalinimMi:

Traukia dantis be jokio

Brangintinas Receptas

723 W. 18th St.

Rodliama visiems, kurie vardinami yra ligoms bei ne:
sveikumais o nieks Juos neįstengė išgyditl, kad kreiptųsi i
šita Institutą, tai apturės teisinaus grynus gerus vaistus
ir pagelba sveikatai; su vaistais drauge reikalingus pa
mokinimus per laiška lietuviškoj kalboj, kaip reikia apsi
eit, teipat išaiškinimus apie ligą.

Agneška

įšale Lietuviuos Bažnyčios;.

3321 Auburn Avė.,

Tas Inatltutas kasdien apturi didelę dau
gybe nuo išgydltų padekavonlų iš visų kraštų
Amerikos.

Guodotinas Collins Institutas!
.
\
«
'.
Ligos silpnybės, kurios ilgai mane vargino ir pirmiau rašiau, o
atsiuntėt vaistus nuot vidurių ligos, strėnų skaudėjimo ir širdies didelio
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau
džių mėnesinių su baltomsioms, jau likausi išgydyta.
...
Jog neturėjau vilties išgyti, nors ne vieną gydytoja buvau lankius o
nepagelbėjo, bet Jus Institutas su savo gvrais vaistais ir augštu mokslu,
padarėt mane sveika, tai siunčiu didžiausius dėkavojimus ir niekad Jus
neužmiršiu, kožnam, pažystamam Jus vardą perstatyaiu, kad laike ligos ži

RODĄ DYKAI!

Vienatini Lietuviška Sankrova

THE COLLINS NEVVYORK MEDICAL IN-

I ST1TUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam
I daktarų specijallstų patyrimai turi didelę praktikų
i___
Ja rrvrtume
visokiu
Ikru,ligų,
kokio
jos skyriaus
ir
pažinimą
gydyme
visokių
kokio
jos skyriaus
ar vardo nebūtų, o ypatingai su geriausia pasekme ir pasišventimu išgydo užsendtntas ligas bei ne
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.

Mus padarėme s pečiai i ik urną begydydami y patiiksą, nerviškas ir chroniška* vyrų ligas per 20 metų.
Ta šaka medicinos tapo m ūsų gyvenimo studija.
Sergantiems neduodame suviliojantį nusprendi
mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame
pilną ir pasiliekantį išgydymą; musų prekė*žemo*.
lAIIIIIIC VVDIIC kenčiančius nuo jaunyste* išdyJAUnUo V I nUv kūmų, pilnai išgvdome.
VYDAMC v,r*
kurte jaučia, kad jų psjleg*
V T nAmO nyksta, sutelkiame galutiną išgydymą.

Jaunas,

Męs pristatomo visa* gyduoles musų pacijentams ir išsiunčiame į visą svietą.
Praiyk dykai lipildymo Blankoe, Jeigu negali pat* pyibuii mųsų ofiaan.
Joje lialiklntos įvairios ligos, ir kaip nuo jų gali išaigydyli namieje.

DENTISTAS

I

Męs Tave išgydysime.

esi

ligydome greitai ir pasekmingai: kraujo uinuodiįimą, vari norelę, inkstų ir pū
slės Ilgas, reumatbmą, neuralgiją, skilvio ir kepenų ligas, raudonąją gyslą, votis,
pasididinusias giles ir visas odos ligas.
ATMIMV
n1^*
pacijentams y pališkei ir jų pačių kalboje ir niekados
AI MINA neišduodamo jų paslapčių.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

7 Be sveikatos nėra laimės! \

Garbingas The Coilin* New York Medical Institutas!
Prašau priimt širdinga padekavonę (ją galit pagarsint) už pagelba
sveikatai. Ksd metus sirgau ir daug visokiu daktarų parleidau bet• n«PajHbėjo ir tik labiau puoliau ant sveikatos.
Po visokio gydymo, atsišaukiau
pas Jumis aprašant ligą: skaudėjimą krutinės ir pečių, raku ir kojų ir ki
tas dalis kūno, nusilpnėjimą, dirbimą, — tai p**r Jus išmintingą gydy mą
įr gerus vaistus, kuriuos man prisiuntė! ir suvartojau, pasilikau visai 6^***
kas, už tai nužemintai dėkavoju. Gaila, kad iš kart prie Jus neatsišaukiau.
Bu guodone
M. Fortūnas,
110 Park Blr., Būt t e, llont.

Jeigu

Visokį po y vairiom firmų vardais garsinasi ir apgaudinėja lietuvius. Todėl rei

Traukia dantį* be *kau*mo, Išgvdo Skorbuta.
Neuralgija, sudeda nauju* vieton [(puolusių, pri
pildo iškirmijusiu* auksu, sidabru, amalgama.
Valanda*: Šiokiom* dienom* nuo 8 rito Iki U,
nuo 1 ikiOvak. Nedėliotos: nuo 9 r. Iki 6 vakTelephona* Yarda 1646

CHICAGO, ILL.

• WL ryt* Ai t vai. vakar*. Kodėliomš«: aaa • vai. ryte M 4 vai. ga testą.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?

Jame yra ilmtai visokį ii daiktų, pavalalSIlai ir Jų prakiš kaip tai:
VISOKIU Šiedu, laikrodėlių, lonciugėlų, špilkų, laikrodžių, britvų, armonikų,
koncertinkų, klarnetų, skripkų, bubnėlių, mandolinų, vargonų, fonografų, auk
sinių plunksnų, drukuojamų mašinėlių, elektriklnlų Kampų, liet, knygų ir tt.
LIETUVIAI NESIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVUS VISOKIEMS APGAVIKAMS.

3252 So. Halsted st., Olszewskio name.

KALBU LiETUVliKAI.

SpeoUltstsa motoru ir
vyru Hgu.

x

3252 So. Haląted St., Chicago, III.

A. J. Zimontas (1 ie tuvys)

Ba tekiu rsmuIIb kakaušsUei

1

Skaudėjimu* skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai utsteenėjuaiau, išgydau galutinai.

A. Olszevvskis,
Raal Eatate Dap’t

........

-

■

Išgydau k tek vionų sergantį Vsrfcooele, Strlktura, taipgi užMtendbsa kraujų užauodvjimus, nusilpnėjimų narvų, Hydrocelę arba vyrų lytiška* liga*. Toktea garsia*
kiame viatem* ttem* kurte buvo gydomi nuo kaltolllroa visokių 1 statarų b* pasakmė* ir išdavė
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog aš turiu vienintelį budų'su kurio pagalba *ui visadoa
Jus išgydysiu

115 W. Dlvlalon BL

DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

Daugybė odos ligų paeina nuo
nešvaraus užsilaikymo ir užsikrė
timo teipgi ir nuo vidurinių ligų.
Daugumas gauna pučkus, pleis
kanas, slinkimų plaukų, plikimų
Sr apsileidimų. Gydosi pa* neatsakančiu*
k tarus ar agentu*, kurie tik pinizųj išvi
lioja. opušku (rašote mums,kad emete daugy
bę gyduolių iš įvairiu «pga»‘!ni Ir pagelbo*
negavote ir sn^oyj. rtT|. gal, ir musų gyduolė*
negelbės. (Taigi meldžiame mums Oarodyti,
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas). Turime tūkstančiu* originališkų nadėkavonių ir tų galime ant sūdo pristekti. Tegul
bent viena* daktaras parodo mums tiek i «dė-

F. P. Bradchulis
ATTORNEY š COONSELOR at U*
-

Chamber of Commerce Bldg., Room 709
S. E. čoroer L* šalis and W»»hinaton Street*

CHICAGO, ILL.
TELEPHONE M AI N 3642

na*,o turi retus plaukus, o ant odos matui*
mail plaukučiai, tai tam galima luteikti pagelbų; plaukai nėra grybai— viena diena ueiJdig*. Atsišaukiantiems nusiųsime dvka Informaolias su plačiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisisuvrę savo gyduolių, teisingas dakta
rai to nė Viena* nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pa* mus. Adresas

J M BĘUNDZA Co .Chemi.t
New York 4c Bi-oolklyn, U.S.JV

l

' Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos Čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimina1 iškas, visuose teismuose (suduose).
Gyv. 3112 S. Halsted SL, arti 81mos gahėa
Tteaehena Ysrd* 6046

)

Chicago, III.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijoe, spaudinamoo ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo,
istorijos, geografijos ir U.
Specijahhoii InsfrJcijos angliškos kalbos
tkurtė pradeda mokytis tą kalbą
ir kurie nori joje išsilavinti.
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
I eras vieta*. Kliaao* atdaros dienomia
r vakarai*.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Katalioga* dykai.

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

Princip.'-l.

Shlller Bldg.. 1OB RanMolph etrwt,
CHICAOO, ILL*

Klausykit Serganti ir Kenczianti Tautiecziai!

Visai Nereikia Pinigu Pradėti Gydytis!
Ar tu esi apimtas ligom ar kokiais painiais nesveikumais?
Jeigu teip, tai tau apsimokės atsilankyti pas H. J. Tillotson,
M. D., 91-93 E. Washington St, Chicago, I1L pakol eisi kur
kitur gydytis. Jis užtikrina pilna nuodugny iszgydyma
kožno, kury jis priima ant gydymo. Ar tu esi nerviszkas
ir nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais? Ar trūk
sta ukvatos, esi be gyvybes, lengvai nuvargstantis, gėdingas,
iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantis, suerzinantis
ir neramus? Ar turi prasta atminty, neapykanta draugyjos,
trūksta energijos ir tvirtumo? Ar tavo akys indube ir neszviesios, paakiai
pajuodavę, turi spuogus, plemus ar kokius iszberimus ant odos? Ar kankina
tave nemoraiiszki ar Nusilpninanti Sapnai, Paltolytas Vyrlszkumas, Sekllszkas Silpnumas, nesuaugia ir szaltos dalys?
Ar nusistoja szlapume paliktam per nakty ir szlapumas pienetas? Ar turi skausmus
strėnose, nesveikus inkstus ar pūsle, Pasididinusias Gyslas Maiszelyj (Varicocele), Užakimą
Varpskyles (Stricture), Užsendinta Puleteky (Gleet), Syfili arba Užnuodyjima Kraujo,
arba kitoniszka privatiszka, nerviszka, skuros, kraujo ar užsendinta liga, indubusius skruos
tus, nuvargimo ir rupeszczio iszreiszkima ant veido, silpna atminty, neužsitikejima, nedatekliu energijos ir tvirtumo? Ar esi neramus naktyje, nuvargęs rytmetyj, mainanezio ūpo,
silpno vyriszkumo? Ar turi užskurdusius organus, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose,
puolimą plauku ir skaųdanczia gerkle? Jeigu turi, tai H. J. Tillotson, M. D. užtikrina tau
pilna ir tensenti iszgydyma, jeigu nusprens jogei padėjimas tavo atitaisantis. Jausi pagerejima pirmoj dienoj, eisi geryn kožna diena, ir neužilgio jausis Save karalium terp vyru
ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikina jaunu ir pusamžiniu vyru kaip nubegimas semens naktyje arba slapti nubegimai su szlapumu. Padaro žmogų netinkaneziu prie
darbo, ženoto gyvenimo ir linksmumo. Nedaro skirtumo ar tas paeina nuo blogu paprocziu jaunystėje, naturaliszko silpnumo ar nuo tankiu lytiszku pageidavimu, jis tikrai tave
atgaivins. Jis gydo ir atitaiso bėgimą sekios, nerviszka silpnumą, užsenejusy puleteky,
syfili, negamtiszkus nubegimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, žodžiu sakant Visi8
Vyru Ūgli* Visos kliūtis linksmam ženotam gyvenimui bus praszalintos. Tukstanczius
jaunu ir pusamžiniu vyru kas met nuszluoja in prieszlaikiny graba jaunystes iszdykumat,
pertankus lytiszki pageidavimai ir kraujo ligos. Jeigu tu turi nors viena isz virsz paminė
tu nesveikumu tai pasirodavik su H. J. Tillotson, M. D. pakol da ne per vėlu.
Rodą T1U Nltko NGktSZtUGjS, o gali iszvengti daug kentejimu.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 12; nuo 1 iki 5; ir nuo 6 iki 8 vakarais- Nedeliom nuo 9 iki 1.

H. J. TILLOTSON, M. D.
91-93 E. Washington Street, terp Clark ir Dearborn St
CHICAGO, ILL.

