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Ministeris paliepė sulaikyti at- gį Petraško ir praeinantį gatve tai yra nebesistatyti ant senųjų kiant, apteko pievos vandeniu.
atstovus ir tikros konstitucijona- per
j
sutarimą su Maskolija, tapo
Išmėtyti no Karnos pulko kareivį Efimo- vietų, bet padalyti žemę j apga- Prisidėjo ir naujas reikalavimas!
ilinės rėdos Maskolijoj, kaip tai prašalinti
j
visi nesutikimai Azijoj, galainių atsišaukimus.'
yra Vakarinėj Europoj. Net spa- !rur Maskolija galėtų Angliją į- sodžiuose, jie tik riaušes kėlė. Bet vą, Sulskį gi sunkiai sužeidė. Be balius ir išeiti j viensėdžius.
ant pusės šienaut. Visi dvi san*
kur žmonės nesipriešina, ten tokie to dar, 8 vai. vakare, tą pačią
Nors Papilės parakvijoj jau ir vaiti tvirtai laikės, streiklaužių
lininkai
reikalauja
laisvės
susi1
kasti.
’
Su
Vokietija
gi
Anglija
maskolija.
neapykantą sėjanti atsišaukimai dieną, jie užmušė miestsargį yra nuo seno,arba naujai įsikūru neatsirado.
rinkimų ir spaudos, reikalauja nė nebandė taikytiesi.
Dvaras, pagalios
eina
liuosai, net kaipo .priedas val Lamsargj ir pasislėpė Pakalniš- sių viensėdžių ant nupirktos že nusileido kiek: dienas sutiko nu
pastovios
konstitucijos,
neperVokietija,
viena
likusi,
ant
ga

N,uioji durna susirinks T.unkeičiamos užsimanius jeib mini- lo suprato pavojų ir pasekmes diškojo “W»lenskio Wicstnik’o”. cių viensėdyje (Kauno >pav.), mės, vienok dar nei vienas sodžius mest, bet ant pusės duot — ne
dos rome, vietoj abiejų išvaiky
steriui.
laikraščių siundymo. Jeigu už Paskutini* atsišaukimas, prie No. eur naktį į Rugpiučto 29 d., su- neturėjo drąsos persikelti į vien Vieni darbininkų dėl to save
tųjų. U
i»Pkrič,°'
Dum'
Peterburgo policija pasigyrė, gimtų karas, jis trauktųsi vien 1296 išleistas, kovojau prieš pirm imant, ginkluoti pasipriešino po sėdžius ; apsileidimas nemažas: pievas ir pigiau paleido. Sutari
uuorni kartu atidarys ne caras,
buk ji susekė naują sukalbį ant ant jūrių. Vokietijos laivynas, eivius kandidatus į rudokus. Jie, licijai. Byla nagrinėta prie už mato kas dieną, kaip tai gerai mo visai nebeliko. Kas pas ūki
kuris visgi bijosi pasirodyti savo
vienasėdijose gyventi, vienok po- ninkus jau piovės, o kas dvare
caro gyvasties, bet paskui pra sulyginant su laivynu Anglijos, girdi, klonšojasi rcvoliiąrijai, rodė darytų durų.
.ostapilyj, bet viespatystis tary
Abudu kaltinamuoju pasmerk- senovės vargsta sodžiuose, saky \ ienok daug liko visai nepias
dėjo mažinti vertę jos neva su silpnas, jis butų išnaikintas. -Vo svetimtaučių užuojantą,. —■ ar tai
tos pirmininkas Golubev. Caras
dami ; “et, musų bočiai-prabočiai ta.
sekto sukalbio. Susekė gi ji vien, kietijos pajūrių miestai ir jos jų norite, rusai-pdieČiai ? Jie pri ta pakarti.
durnos atstovų ne priims pas sataip gyveno, vargsime ir męs !.. ”
kad ant geležinkelio terp Pater- kolionijos atsirastų dideliame pa valą pasakyti lenkams ir žydams:
Streikas nevisiškai nusidavė
ve* ne daro mat didelių ceremo hofo ir Carskoje Selo, kuriuom
“
šalin
rankas
nuo
šio
“
iakoni
rušalin
varyti
reikėtų
tą
tinginystę
Pradžiai
kad ir tiek gerai. Ju<
vojuje. Suprato 4ą ant galo Vo
nijų su neva žmonių rinktais atskavo
”
krašto
1
Jisai
Rusijai,
ne
apskričio
ir
kibti
į
darbą
;
šemetaitiečiai
Vilniaus
kariškasis
kad
patįs
sodiečiai streiką orgaturėjo važiuoti caras, nežinomi kietijos ciecorius. • Prašalinimui
rtSais. nes valdžia jaučia, kad
Lenkijai
”
!
Skaitydami
tokius
pa

Joniškyje
pirmi
teparodo,
jog
galimas
daiknizavo.
'
* “ toliau daugiau
teismas
už
užmušimą
vyrai nupiaustė vielas vėžiu nu nesutikimų, jis išsirengė į sve
1 ikimės,
senoji spėka, dėl žmonių nesusičios
valdžios
siuutinėjamus
lape

(Šiaulių
pav.)
feldšerio
ir
uriad-Įtas
į
viensėdžius
išeiti
ir
gerai
padarysim; netiktai pievas ant
statymui ; tokiu budu, matyt, jie čius į Angliją. Jeigu jo atsilaivpratimo, vėl perėjo j )O» rankas,
lius, tik atsiduksėjame. Nelaimin ninko pasmerkė Gružinskį my- paskui gyventi,
pusės šienausim, bet ir skvnb
manė
caro
trūkį
sulaikyti.
kymas
ir
prašalintų
vaidus,
bet
fodėl žmonių atstovų nereika
ga
ta
Lietuva:
tai
lunkai
ją
savi

K.
Pegas.
mus.
riop. Pasmerktasis jau pakarta
Savo laike daug triukšmo pa prašalys neilgam laikui, nes vis
lauja paisyti; ant galo valdz.a
nas!,
tai
rusai.
Kada
gi
męs
pa

Vilniaus gubernijiniame kalejiSodžiaus vargdienis.
jin,, kad treciojoj durno) dau- darė vidaus ministerio pagelbi- gi liks ekonomiškos nesutikimų tįs pradėsime ją savinties? Visi me.
v
(Iš -2:)
’ ”amia atstovų jai prilaukiu ta. ninkas, sūnūs buvusio kitą kart priežastys; jų prašalinti negali turi teises vadinti Lietuvą “iskoIŠ KOVARSKO,
Lenkijos
jeneral-gubernatoriaus,
ma.
Todėl
visgi
netolimoj
atei

mažumai neprilankių nere.kalauUkmergės pavieto.
IŠ BURLIUNU DVARO.
Gurko. Jam mat pavestas buvo tyj galima laukti kruvino susirė ni” savo kraštu, tik ne męs pa
tįs....
Toli
dar
gražu
esama
iki
ją gerintiesi.
IS
KAUNO.
Rugsėjo
pradžioj Budriuos bu
Šeirių v., Seinų pav.
aprųpinimas
duona
rytinių
gu

mimo
Vokietijos
su
Anglija,
į
Durną atidarys popas su mal
Rinkikais iš pirmosios krikščio- vo keletą kratų. Antruoju kar
bernijų baduojančius gyventojus. kurį ir kiti kaimynai gali leng teisių lygybės!
Šitas dvaras valdžios, turįs
da po kuriai Golubev perskaitys
nių kurijos išrinktas a d vok a tas tu krėtė S. Bandį ir J. Butkau- margų.
Jis, susitaręs su kontraktoriu vai būt įtraukti.
caro prisakymą durnai susirinkti. Lidvaliu, paėmė neva javų nupir
D. Bociarski, antrosios — darbi ską. Vedė darbą pats Vidiškių
Metai atgal valdė jįjį vienas
Spalių 2 dien| Vilniaus karo ninkas Jonas Girkontas — abu antstolis su gauja sargybinių.
Paskui bus pirmininko durnos
kimui daug pinigų iš baduolių
ponas,
bet gal dėlto, kad nemoPRANCŪZIJA.
apskričio teismas nagrinėjo po lenku.
rinkimai. Kandidatais bus pa šelpimo fondo, bet javų neprista
Jicškojo ginklų ir draudžiamos kėjo vesti, išsidraskė. Dabar ši
Visur civilizuotuose kraštuose |litikos prasikaltėlių Jono Burbi šiemetiniai Durnos
statyti: spalininkai Akohomynov tė, pinigai paskendo susitarusių
rinkimai literatūros, bet nieko nerado. Vi tas dvaras parsiduoda, vienok
kariški
dalykai, naujų ginklų į- škio ir Jono Liaųgmino bylą. Kauno gubernijoj parodė didelį
ir Rudrianko. Katrą is jų
so! tos kratos atkreipė budriečių vargiai atsiras pirklys, nes laba!
kišeninį. Dažinojo apie tai laik
rinks, dar nežinia, bet išrinkta raščiai ir klastą pagarsino. Ap taisymai, tvirtovių plianai laiko Kaltino juodu ui Joniškio gyvu žmonių atšalimą ir, kas spėti gali akis j Svereiką. Suprato tada, apleista žemė, o triobų taip kaip
ypata ne daug čia sveria, kadan kaltintas Gurko ne dryso laikraš mi paslaptyj. Kaimynai, žinoma, lių feldšerio.Jurgio Bortkevičiaus, ma, mažą pasitikėjimą trečiąją kodėl jis taip bičiuliaujas su po ir visiškai nėra; aplinkiniai so
gi abudu kandidatai priguli vie čių teisman skųstųo valdžia teip ypač turinti didesnius nesutiki užmušimą ir už bandymą užmu Dūma. Iš žemiau paduotų skait-1 licija. kodėl jis gązdino “surą- diečiai gali nusisamdyti tikta:
mus, nori kaimyno atsigynimo šti uriadninką Urniažą, kurs juo
siąs” visus socijalistus ir “pa ganyt. Reikia patėmyti. kad jei
nai partijai.
.. . • .
gi ilgai bijojo Gurką prie išsitei- paslaptis žinoti, nes tas, jeigu du suėmė (Buržįnskis šovė j u- linių tas visai aiškiai matyti:
persvėrimui
reakcijonierių, sinimo patraukti, kadangi tuose
darysiąs
” juos “geros širdies ir gu parduotų sklypais, daugelis
Kauno pav. rinkikais užrašyta
užgiintų
karas,
gali
pergalę
pa

riadninką.
bet
nepataikė,
o
vierniais
” vyriausybei žmonė atsirastų pirklių.
spalininkai užmezgė jau dabar purvuose mat
daug augštas lengvinti. Pažinimas priešo plia- Liaugminas tik derinosi šauti). 1179, rinkti atvyko 6, išrinkta 1,
mis.
tarybas su demokratais, tik ne užimančių vietas urėdninkų, o
tame skaičiuje kunigų 1;
Tai mat kokia pas mus tvar
Žaibas iš pakelės.
žinia. ar pasiseks susitaikyti, ka- kaip sako, ir tūli caro giminės nų daug padeda mūšiuose. To Abu kaltinamuoju teisme pripa Ežerėnų pav. rinkikais užrašyta
ka
; žemė stovi tuščia, virsta Į
dėl tai ypač didėsės viešpatystės žino užmušę Bortkevičių už šnidahgi partijų tų programai gana kunigaikščiai, rankas mazgojo.
(Iš ‘2.’)
250,
rinkti
atvyko
31,
išrinkta
7,
dirvonus,
o musų broliai badauji
žymiai skiriasi: spalininkai stovi Bet kad laikraščiai nesiliovė rei laiko galingesniuose kraštuose piškasias paslaugas policijai, ir tame skaičiuje kunigų 3;
neturėdami
žemės.
abu buvo pasmerktu myriop,
IS PAŠVENTINIO,
kur kas arčiau sosto negu demo kalavę teismo ir nubaudimo ba- paslaptus šnipus, kurie stengiasi
Ukmergės
pav.
rinkikais
užra

Juozas Salinis.
kratai, reiks arba spalininkams duoljų skriaudėjų, tai valdžia tu pirkti nuo mažiau doros turinčių liet Liaugminui mirties bausmė šyta yįS, rinkti atvyko 56, išrink
Šiaulių
pav.
pakeista 20 katorgos metų. Burį pastoti pažangesniais, arba de- rėjo Gurką atiduoti teismui; to oficierų kariumenės paslaptis.
Pašventinio urėdninkas labai
žinskis
šventadienio rytą, spalių ta 16, tame skaičiuje kunigų 8;
Kadangi
Prancūzijos
ir
ginklai
mokratams išsižadėti svarbesnių, reikalavo ir pirmutinė durna.
Panevėžio pav. rinkikais užra varo savo darbą; matyti, nori
IŠ PAPILĖS,
labai geri, gal geresni negu gin
pažangesnių savo mierių. Spali

. .. iTirinėjimai traukėsi gana ilgai ir klai kitų, tai joje ypač Vokieti
šyta
469,
rinkti
atvyko
48,
išrink

likti
didvyriu
”
.
Naktimis
nemie

Zarasų pav.
Buržinskis paliko seną motiną,
lejie tirin-tojai 5USCkį tiek negražių
ninkai veik visi yra stam
t
ga,
nes
dieną
tiek
“
nepelnąs
”
,
ta
9,
tame
skaičiuje
kunigų
6;
Naktį iš 16 į 17 rugsėjo neži
dvarininkai, demokratai gi susi Gurkos darbų, kad, norams neno- ja užlaiko daug šnipų, papirki kuri gyvena Skuodo par. (Telšių
kiaulių pav. rinkikais užralila kiek naktj.
Pamatęs žmogų, nomi juodašimčiai sudaužė mo
mams
prancūziškų
oficierų
nesi

pav.),
Liaugminas
—
motiną
ir
deda iš inteligentijos daugume roms, atsėjo vidaus ministerio
425, rinkti atvyko 13, išrinkta 2, tuoj vejasi (daugiausia raitas nopolį. Matomai, kad plėšiką
dvarų neturinčios, lodei demo pagelbininką atiduoti teismui. gaili pinigų ir su jų pagelba išti pačią su pusėa metų vaikeliu. tame skaičiuje kunigų 2;
jodinėja), klausinėja, iškur, kur norėjo sudaužyti valsčiaus rašti
kratai išvaikytose durnose prita Byla buvo senate. Gurko pri kto kartais pasiseka tūlas paslap Tiek Buržinskienės, tiek Liaugeina, iškrato....
Telšių
pav.
rinkikais
užrašyta
nę, bet kadangi raštinėn niekai
minių padėjimas — labai sunrė priverstinam atėmimui žemės pažintas kaltu prisisavinimo mai tis išgauti.
Neatsilieka
nuo
jo
ir
vyresny

496,
rinkti
atvyko
97,
išrinkta
24,
jų neįleido, tai nusigrudo tiesiai
šalies
jos
kus;
be
pašalpos
iš
nuo turinčių jos per daug ir iš tinimui baduolių paskirtų pinigų; . Neseniai Taulone likosi sua
sis
sargybinis;
neturėdamas
ar

tame
skaičiuje
kunigų
18;
į monopolį. Plėšikai, atplėšę ge
negalės
pragyventi.
dalinimui jos neturintiems žemės, nusprendė ji prašalinti iš tarny reštuoti du Prancūzijos laivyno
Raseinių
pav.
rinkikais
užrašyta
I
klio,
dviračiu
važinėja.
Jei
kasležines štabas, įlindo per langą.
arba turintiems jos per mažai stes ir sugrąžinti pusę milijono oficierų, kurių gyvenime rado
pasklydo
566,
rinkti
atvyko
47,
išrinkta
13,
tik
pasipriešina,
tai
tuoj
puola
Persigandęs. pardavinėtojas, no
Areštavus
Kuchtą,
kaimiečiams. Tam demokratų rublių paglemžtų pinigų. Bau plianus pojūtinių torpedinių lai-!
tame
skaičiuje
kunigų
1.
su
revolveriu
ir
grūmoja
—
.nurėjo
jų neįleisti, bet ką viens be
kalbos,
buk
įskundęs
jį
apsaugos
mieriui spalininkai. turbut, nieka smė tokia ne vienam pasirodys vų. Paskui suareštavo vėl šešis
padarys
prieš septynius gerai
policijai
vienas
jo
statinėtojų
—
Spalių 5 d. \ iliampolio slaba- sau~ ’^s*
.
da nepritars. Jeigu todėl pasi- per menka, nes varguolį, paėnuf oficierius, pas kuriuos rado aiš
,doje,
. po desmes
. x. . Neries
v.- • puses, .buTokie tatai uolus
Pašventinio
apsiginklavusius
plėšikus. Įlii>
Aleksandras
Dlugoborskis.
Tam
v
’ seks demokratams susitaikyti su sį duonos bandelę, paprasti^—tei kinimus kariumenės ir laivyno
dę
į
vidurį,
tuojaus
atkišo revoL
faktui
ištirti,
kiti
tos
pačios
spau

vo
gaisras;
sudegė
daugiau
25
’
tiarkadariai
.
spalininkais, tai demokratai bent smai baudžia keliais mėnesiais signalų, teipgi plianus tvirtovės.
G.
verias
ir
pareikalavo
pinigų. Pestuvės
statinėtojai
nutarė
atiduo

namų.
priverstiną žemės atėmimą turės kalėjimo, o čia Gurką, už apvo Tuos išklausinėjus, reikėjo are
(Iš
t.)
ėmę
pinigus,
sudaužę
kelis bute
ti
Dlugoborskį
t
rėčių
jų
teismui.
(Iš “V”)
išleisti iš savo programo. Kaip gimą milijonų baduojančių' žmo štuoti dar 15 ypatų. Tos Pran
lius
degtinės
ir
sudėję
likusią
Iš
liudininkų
parodymų
išsiaiš

ten vienok nebūtų, visgi geriau nių nusprendė vien prašalinti iš cūzijos kariumenės paslaptysjnaJau
žemvaldžiai
išrinko
savo
PANEVĖŽĮ
.
degtinę
į
vežimą,
bešaudydami,
jau butų, jeigu demokratai susi tarnystos ir sugrąžinti vien tuos tyt, buvo iš tvirtovės biurų pa kino, kad tikrai Dlugoborskis,
rinkikus gub. susivažiaviman.
Rugsėjo 14 d. vietinė policija išsidangino savais keliais.
taikytų su spalininkais, negu kad pinigus, kuriuos pats savo kiše- vogtos; pavogę jas, norėjo par ei ne visai, tai daug prisidėjo
Daugiausia
išrinkti
antrosios
ir
padarė
kratą pas Milašiuną.
prie to, kad spaustuvėj rados pa
Ant rytojaus atsibeldė anstodurną valdytų reakcijonieriai “ti nin įsidėjo, o ne tuos, kuriuos iš duoti kaimynų šnipams.
pirmosios
durnų
rinkikai
—
atJieškojo
ginklų, bet nieko nera- lis su 8 stražnikais. Suimtu dar
daryta
krata.
Galutinai
dasižikrųjų rusų sanjungos”. Denio-' dalino savo padėtojams. drau Paryžiuj likosi uždarytas uni
/
žagareiviai ir klerikalai, tarp jų do. Iškrėtė taip pat ir jo kaimy- nėra.
kratai, nors turėtų išsižadėti sa gams, ypač gi draugėms; bet pa versiteto mediciniškas skyrius, noti, kiek yra kaltas Dlugobontokie kaip Brenšteinas (kuris ną Strombaką ir rado kelioliką
Kiškis
vo pažangesnių mierių, bet pir tarlė sako: mažiuosius vagims kadangi studentai užsilaikė ne skis, trečiųjų teismas negalėjo
tiek gavo nuo valstiečių pereita- revolverių ir nemažą šovinių
dėl
nepriderančios
nuo
jo
prieža

myn jie pastūmėtų ir spalinin- baudžia, o didelius paleidžia!
ramiai, ypač rodė didelį nepri- sties. Tačiaus, ilgainiui, tiki me gub. susivažiavime), Voitke- (patronų). Policijai užklausus
kus. Ne vieną tikrųjų rusų su
lankumą neseniai iš provincijos mės, trečiųjų teismui pasiseks vičius, Zabiela, Kognovickis, gr. Strombako, keno tie ginklai,, jis
IŠ DAVAINIŲ,
manymą pančiojimui žmonių ga
atkeltiems dviem profesoriam.
Komorovskis,
Svoinickis,
Zaviša,
išpradžios
pasakė,
kad
tai
jo
ėsą.
privesti
darbas
ligi
galo.
Ukm. pav. Užpalių v.
' ANGLIJA.
lėtų panaikinti, ne leisti įsikūny
St. Montvilas, Konča ir kiti. Bet | bet paskui ėmė teisinties, sakyParyžiaus aplinkinėse, prieš
Kuchta paliuosuotaš 21 rug
Gyvena čia 15 katal. ir 13 rusų.
ti Iš dviejų blogų daiktų ge Jau nuo seniai pradėjo eiti niekareiviškas valdžias atliko pasek sėjo dieną.
ir naujiejie neatsilieka nuo jų. damas, kad visa tat priderą Mi- Keli rusai, susitarę, pardavė vi
kyn prietikiai terp Anglijos ir
naus jau imti mažesnį.
mingus mėginimus naujo orlai
Tokiu budu Kaune susirinks ge- lašiunui. Tada policija paėmė sam sodžiui prigulintį veršį. So
Pipiras.
Kadangi tarybos demokratų su Vokietijos; laikraščiuose abiejų vio be baliono pasikėlimui. Orra kompanija ir varys tenai sa- J iš lovos sergantį Strombaką ir džiaus įgaliotiniai davė žinią apie
(Iš “2.”)
spalininkais dar neužbaigtos, tai kraštų netrūksta kurstymų ir laivys tas padirbtas išradėjo Hen
nuvedė į šaltąją.
Milašiunas
vo gešeftą.
tai Užpalių uriadninkui. Tuo
tikrai dar nežinia, ' kokią pa siundymų. Nesutikimai ne sy ry Farmam. Mėginimai buvo
teip pat areštuotas.
(Iš
‘
Ž.
’
)
Spalių
5
dieną
antrąsyk
buvo
met atkeliavęs uriadninkas su
kraipą turės trečioji durna, neži kį buvo jau teip toli nužengę, teip pasekmingi, kad Prancūzijos
(skundė Milašiuną tūlas chuli stražnikais veršio pardavėjams
Vilniaus
miesto
risų
kurijos
rin

nia. ar joje didžiausią įtekmę tu kad menka priežastis galėjo kru kariškos valdžios nori tą orlaivį
IS UTĖNU,
ganas, Jakštis, (jo brolis jau iš gerokai sudavė į kailį. Tuokart
kimai. Liko išrinkti dešiniejie
rės spąlininkai su demokratais, viną karą pagimdyti. Svarbiausi nuo išradėjo nupirkti.
Ukm.
pav.
tremtas Sibiran už kokį-tai gaiv- pasipiktinę rusai, nuėjo pas tą pa
ir tikrųjų rusų sąjungos nariai
•
reakcijonieriai
su
Kru- nesutikimai yra už ekonomiškusi
ar
Neseniai
čia
suimta
Justinas
žudos prasikaltimą, o ir jis pats tį uriadninką ir apskundė jam
Prietikiai Morokko eina geryn. —Vrucevičius, kuris gavo 1037
reikalus.
Mat vaizboj pirma
ševanu ir Puriškevičiu.
"Streižys — už politiką ( ?). Jau už visokias vagystes ir plėšimus
,
Kaip
pranešė
prancūziškos
kariutuos įgaliotinius, buk jie 1905
balsų, Zamyslovski — 1035 bals,
Po rinkimų trečiosios durnos Anglija neturėjo teip pavojingų| menės vadovas, jenerolas Drude,
anais revoliucijos metais jis buvo nekartą sėdėjo kalėjime) ir jo
metais išdaužė Užpalių monopo
ir Andrejęv -r- io|6 balsų. Pirm
konkurentų,
su
kuriais
turėtų
atstovų reakcijonieriai buvo pa
tris mėnesius kalėjęs; paskui pa pusininko bernas. Padarė juodu
>
senasis
sultanas,
kurį
remia
Pran

lį. Uriadninkas, žinodamas, kad
eivių
kandidatai
gavo
800
su
vir

kėlę galvas ir drąsiai pradėjo rokuotiesi, dabargi, ypač • po cūzija, ima viršų ant jo prieši
leido; dabar štai ir vėl policija, tatai iš pykčio.
tie
rusai dabar ant įgaliotinių
šum
balsų.
kalbėti apie savo ateinančius dar karei 1871 m., susidrutinę vokie ninko Mulai Hafigo, kurio pase
dievai žino už ką, prikibo.—
P. Žvirblaitis.
pikti,,
nepaklausė jų ir pavarė
bus durnoj. Jie pripažino, jog čiai pasekmingai vaizboj pradė kėjų skaitlius, po paskutiniam
Antri metai tebekalėja Petras
Spalių 5 d., greituoju traukiniu
- (Iš ‘2.’).
nuo
savęs.
Tuokart tie rusai nu
durna turinti užtvirtinti vien jo su anglijonais konkuruoti ir
išvažiavo Peterburgan valdžios Degulys už tai, kad anais metais
važiavo
Utenon
pas pristovą ir
nepasekmingam
užpuolimui
ant
rando sumanymus išmislytus stumti juos iš šiltų, seniai ap
šaukiamas vyskupas baronas Ro- žmonės buvę jį “patįs” savo vir
Iš PLUNGĖS,
tokiu
pat
budu
įgaliotinius
Casablanca,
žymiai
sumažėjo.
žmonių pančiojimui, palaikyti valdytų vietų. Apgynimui sa
pas. Jau antrą sykį jis yra iš šaičiu išsirinkę. Iki šiol nei teiapskundė.
Pristovas
jų paklau
Todėl
Prancūzija
iš
Magadoro
ir
Telšių
pav.
teipgi kares lauko teismus, jeigu vo užjurinės vaizbos. Vokietija,
šaukiamas Peterburgan pasiaiš šia, nei paliuosuoja.
sė
ir
pasiuntęs
stražnikus,
suėmė
Casablanca
atšaukė
keturis
kari

Daugybė lankų yra kunigaikš
prireiks, Juos dar aštresniais pa kuri iki 1870 m. kariško laivyno
(Iš “V.”)-.
kinti. Sako, kad Vilniaus vys
įgaliotinius
:
J.
Sameną,
J.
Namaškus
laivus,
kadangi
jie
dabar
čio Oginskio. Jos išsklaidytos
daryti. Jie pritaria siaurinimui beveik neturėjo, smarkiai jį pra ten nereikalingi.
kupu jisai jau nebebusiąs.
po visą valščių. Šienaut jas iš juškų ir J. Paškanių. Dabar jie
laisvės tikėjimo ir žodžio, teip dėjo didinti. Anglijai tas, žino
PAPILĖS,
(h ‘2 ’):
duoda — paprastai ant trečios visi kalėjime.
gi susirinkimų. Durna gi, sulyg ma, nepatinka ir ji norėtų nese
Kauno
gub.
Cibukas.
dalies — bežemiams sodiečiams
Spalių 5 d.,naktyj policija par
reakcijonierių manymo, turi ui- niai atsiradusį vaizboj ir ant jū
d.
šio
mėnesio
Papilės
para(Iš
“
L.
U.
”
)
2
ir mažažemiams: vadinas dvi da
darė kratą pas “Vilniaus Žinių”
girti vien užrubežinę paskolą, nes rių konkurentą išnaikinti, neduo
pijoj sudegė šemetaičių sodžius. li į dvarą, o trečiąją sau. Beto,
leidėją
P.
Vileišį,bet
nieko
drausbe žmonių atstovų pritarimo už- ti jam per daug susidrutinti.
IS ELKSNĖNU,
Ugnis, . kaip šluote viską nušlavė, da 3 dienas į dvarą nuo kiekvies
tino nerado.
v rubežiai paskolos neduoda. Atli Todėl -tai Anglijos laikraščiai
sunaikino visą vasarojų; beliko no rėžio. Valgymas savo. Pa
Vilkaviškio pav ir valsč.
Vilniaus gubernijiniame kalė Juozo Puščiaus trioba ir klėtis.
kę tą, reakcijonierių nuomone,du siundo ant Vokietijos, laikraš
siėmęs
vieną
kitą
rėžį,
darbymePas
J. Kąlakaucką, spalių 9 d.,
jime dabar ėsą 800- kalinių.
rnos atstovai galės vėl keliauti čiams pritaria gal daugumas gy
IS VILNIAUS.
’’
Vargas
ir
skurdas
prispaudė
Setės
laiku
ir
sau
nieko
nebepadir(s.
k.)
atsibaldė žandaras su
- ,
ę*
namon, o caras vėl galės valdyti ventojų. Randas, nors valdoną
Vilinuje steigiamas ligonbutis . Spalių
8 d., Vilniaus kariškam- metaitiečius, ir vis dėlto, kad bi ir uždarbio mažai. Dėlto šį stražninkais ir tuojaus, sutikęs
kraštą be žmonių atstovybės ir susigiminiavę, teipgi stengia girtuokliams gydyti. Ligonbutyje jame apskričio teisme buvo na kaimuose gyvena. Kad butų vien
met Mažipvų lankoj ir nutarė kieme vieną vaikiną, puolėsi prie
£ent teip ilgai, kol ne bus reika si, jeigu užgiąitų kova, turėti busią 10 lovų (vietų). Ligonbu- grinėjama byla bajoro Vitoldo kiemiais gyvenę, tai vienas butų
sfteikuot.
Pareikalavo dienų jo ir, jieškodamas revolverio,
lo vėl užrubežiuose paskolos j ie liuosas rankas, kad ir reiktų nu čio direktorium skiriamas d-ras Šalucho ir miestiečio Juozo Me- sudegęs, o kiti butų likę, o da nuo rėžių numest. Užveizdos ėmė krėsti jo kišenes. Surado
silenkti prieš kitas tautas.
A. Viršubskis, jo padėtoj u — fel jero, kaltinamųjų* ame, kad Rug- bar, sodžiuje gyvenant, kaip vie nebuvo namie, o pagalbininkas kelias senas, sugadintas gilzes ir
škoti.
Spalininkai gi ir demokratai
Pirmiausiai Anglijos karaliui čeris S. Uščevskis.
piučio 26 d., apie 6 vai. vakare, no rėja užsidegė, tai ugnis, pavė nesutiko. Sako: jus dabar plau daugybę visokių laikraščių ir
visgi reikąlauja daugiau, negu pasisekė į savo pusę patraukti
Vilniaus kalėjime sėdi dabar Kaune, drauge šu kitais ligšiol jui eidama, nušlavė visą sodžių, kit, kaip piovę, o užveizda, par knygų, bet revolverio nerado,
caras duoti nori. Demokratai juk Prancūziją, paskui Austriją ir I- apie 800 kalinių; Švenčionių kalė- nesurastais žmonėmis, šovė ke šemetaitiečiams dabar aišku, kad važiavęs, numes jums dienas. Išpradžios to vaikino geruoju
reikalauja teipgi visuotino, ly taliją. f®
Su 2, ~
Prancūzijos pagelba jinie vietos nebtekus, dalį atgabe- lis sykius į iniestsargius Petra- blogai sodžiuose gyventi ir jie Dėkui, — sako jam darbininkai, prašė revolverj atiduoti, tai, girgaus balsayjmo renkant dūmos patraukė ir Ispaniją, o ant galino ir-gi Vilniun,
Belau- di4 nieko nebusią, bet kadangi
ško ir šulškį ir užmušė miestsar- turėtų savo nelaimę pasinaudotų m įUifiin, kaip meta)
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tas vaikinas tos žandarų geradėjystės nepaklausė, tai žandaras
ėmė knistis popiergalėse, žemskiai gi kardais badė stogus, bet
kaip vieni, taip ir kiti nieko ne
pelnė, nors taip nabagai nusidir
bo, kad pas juos buvo kas plau
kas, tai lašas
Jonas Striukis.
(Iš “L. U”)

favaitį — svyruojantis, ir Dabravalės vai. — Paliukaitį «=• pirm
eivis ;
2) didžiažemių gi — Slavikų
kleboną kun. Štrimą ir advokatą
Spurgą — abudu tautininku-klcrikalų;
3) miestiečiai — d-rą Staugai
tį iš šakių miestelio — pirmei
vis.

Iš VILKAVIŠKIO,
Suvalkų rėdybos.
Spalių 23 d. pas mus buvo toks
atsitikimas. Po pamokslui tūlas
vaikinas pardavinėjo ant gatvės
“Žariją” ir knygeles. Tas labai,
matyt, nepatiko Vilkaviškio tvar
ką-dariams. Kaip tikt kurs iš
jųjų, patėmydavo tą vaikiną, tuoj
žiurėjo ar knygos su cenzūra.
Bet pamatęs, kad knygos val
džios leistos, kiekvienas iš jųjų,
nosį nuleidęs, traukėsi šalin.
' Bet stebėtina! Atsirado naujas
“cenzorius”, kurs, nežiūrėdamas
ar laikraštis ir knygos valdžios
leistos, ar ne, griebė už laikraš
čio ir norėjo jį atimti. Vaikinui
drūčiai laikraštį laikant ir neduo
dant, “cenzorius” ėmė jį viso
kiais žodžiais kolioti.
Maža to.
Jis liepė žemsargiams tą vaiki
ną suimti arba užginti jam kny
gas pardavinėti.
Tie, žinoma,
tuoj tą išpildė. Nusivarę vaiki
ną į policiją ir peržiūrėję kny
geles dar kartą, jie liepė vaikinui
grįžti- ir vėl pardavinėti, nes kny' gėlės, “girdi, visos geros”.
Čia kiekvienas norėtų žinoti,
kas tas cenzorius?
Tuo Vilkaviškio cenzorium yra
tai vietinis klebonas, ponas džiakonas, kurs blogiau pasielgė ne
gu žandarai ir žemsargiai.
Vilkaviškietis.
(Iš “L. U.”)

Vilkaviškio pav.:
1) Mažažemių įgaliotiniai «
d-rą Basanavičių — tautininkas,
klerikalų artimas;
2) didžiažemių įgal.—M. Rudvalį — neaiškus ir kun. A. Sta
niulį — krikščionisrdemokratas.
3) miestiečiai — d-rą Kudirką
ir žydą Krovelskį — abu pirm
eiviu.

ATSTOVU RINKIMAI.
Galutini valstybės durnos at
stovų rinkimai, kaip sakant —
gubernijos susivažiavimai pa
skirti: Gardino gub. — 14 d. spa
lių mėn. dieną. Suvalkų gub.—
18 (31) spalių mėn. dieną, Kau
no ir Vilniaus gubernijose — 19
spalių mėn. dieną.
Kauno ir
. Vilniaus gub. rusai rinks savo
atstovus (skyrium, kaip žinome)
— 14 spalių mėn. dieną. ’

VALSTYBĖS DŪMOS RINKI
MAI.
Pirmasai durnos rinkimų laip
snis — įgaliotinių rinkimai vi
sur jau pasibaigė. Dabar tie išr
rinktiejie nuo darbininkų ir val
stiečių įgaliotiniai iš savo tarpo
renka rinkikus gubernijos susi
važiavimam Daug kur jau ir
antrasai rinkimų laipsnis — rin
kikų rinkimai taipat pasibaigė ir
nebetrukus tie įgaliotinių išrinktiejie rinkikai susivažiuos guber
nijos miestan ir ten jau, kartu
su kitų luomų (dvarininkų, mie
stiečių, smulkiųjų žemvaldžių)
rinkikais rinks pagaliaus tikruo
sius atstovus.
Išrinkticjie įgaliotinių rinkikai
pridera, žinoma, arba bent linkę
prie tos politiškosios partijos,
prie kurios pridera arba linkę jų
rinkėjai-įgaliotiniai.
Įgaliotiniai
išrinkti vistiek, ką namui pama
tas padėti: pamatas geras — ir
namai geri, pamatas netikęs —
ir iš pačių namų nieko gero ne
lauk. Iš išrinktų išviso lig 30
nigs. mėn. dienos 4707 rinkikų
išrinkta: socijaldemokratų 116,
kraštutinių kairiųjų 31, kairiųjų
317, kadetų 386, pirmeivių 253,
lenkų-tautininkų 360, vidutinių
273, dešiniųjų 2157, tikrųjų ru
sų sąjungos 51, bepartijinių 615,
nežinomų 148. Socijaldemokratai ir kairiejie renkami daugiau
sia darbininkų įgaliotinių. Valstiečiai-rinkikai dažniausia pasi
vadina bepartijiniais, vidutiniais,
nevienas jų, jei jis yra kairiųjų
pažiūrų žmogus, drovisi pasiva
dinti tikruoju vardu, kad nekibtų urėdininkas arba ir didesnė
vyresnybė. Rinkikai smulkiųjų
žemvaldžių (prie jų pridera ir
dvasiškija: kunigai, popai....),
kurių šįkart tik 12 procentų, var
dinas 12 iš šimto (apskritai im
ant) tedalyvavo rinkimuose —
daugiausia dešiniejie, arba linkę
ton pusėn; tarp didžiųjų žem
valdžių rinkikų pirmeivio ir su
žiburiu nerasi.
(Iš “2.”)
DŪMOS RINKIMAI.
Suvalkų gub. rinkimai į guberni
jos susivažiavimą

Naumiesčio pav.:
I) Mažažemių įgaliotiniai išrinko: Lesnistvos valsč. Venc-

Kalvarijos pa v.:
1) Mažažemių įgaliotiniai —
A. Bulotą, II durnos atstovą;
2) didžiažemių įgal. — kuni
gą Cižauską ir Andrių Matulaitį
t— pirmeivis;
3) miestiečiai ««— žydą Gordoną — pirmeivis.
Iš Suvalkų gub. į astovus
greičiasia paklius A.- Bulota,
buvusia II durnos atstovas.
Kaikurie rinkikai net gavo nuo
rinkėjų įsakymą rinkti jį.
. Teišsipildo rinkikų noras!
Turėsim pusėtiną atstovą, —
jis neužmirš ir mus vargšų.
Varguolis.

(Iš “2.”)
VILNIAUS DVIKLIASINfi
LIETUVIU MOKYKLA
Vilniaus lietuvių savitarpinės
pašalpos draugijos nariai, dr. A.
Vileišis ir P. Matulionis (pirmi
ninkas) yra išgavę valdžios leidi
mą atidengti Vilniuje privatinę
dvikliasinę lietuvių mokyklą. Da
bar paduodame žinias apie josios
programą.
Toji mokykla, nors ir privati
nė, priklauso Vilniaus liaudies
mokyklų direkcijos žiniai,; todėl
ir mokytojais joje gali būti tik
turintiejie tiesas būti mokytojais
valdiškose liaudies mokyklose.
Mokykloje viso dvi kliasi; pir
moji kliasa tačiaus turi tris sky
rius, antroji gi du. Už mokslą
padėtas mokestis: pirmoje kliasoje 10 rub. kas metai, antroje—
12 rub. Mokestis įnešama pus
mečiais. Neturtėlių vaikai paliuosuojami nuo mokesčio.^ Mo
kyklon priimami kaip bernaičiai,
taip mergaitės: į pirmąją kliasą
nuo 8 iki 13 metų; į antrą nuo
9 iki 15 m. Mokinama bus mo
kykloje: tikėjimo, rusų kalbos,
lietuvių
kalbos,
skaitliavimo
mokslo (aritmetikos), istorijos,
geografijos, gamtos mokslo, gražiaraščio, piešimo ir dainavimo.
Vasaros laike bus daromi beto
pasivaikščiojimai,
per kuriuos
mokiniai bus supažindinami su
gamtos apsireiškimais. Mokslas
išguldomas rusų ir lietuvių kal
bose. Lietuvių kalba išguldomi
pirmoje kliasoje: tikėjimas, lie
tuvių kalba ir skaitliavimo moks
las. Visi gi kiti dalykai mokina
mi rusiškai. Per lietuvių kalbos
lekcijas mokinama bus dar Lie
tuvos istorija ir geografija. Lek
cijų paskirstymas toksai:
1) Tikėjimas. Pirmoji kliasa.
I skyriaus 3, II skyriaus 3, III
skyriaus 3. Antroji kliasa. IV
skyriaus 2, V skyriaus 2;
2) Rusų kalba. Pirmoji klia
sa: II skyriaus 6, III skyriaus
6. Antroji kliasa: IV skyriaus
5, V skyriaus 5;
3) Lietuvių kalba,
Pirmoji
kliasa: I skyriaus 6, II skyriaus
6, III skyriaus 6. Antroji klia
sa : IV skyriaus 6, V skyriaus
6;
4) Aritmetika. Pirm. kl. I
skyriaus 6, II skyriaus 6, III sky
riaus 5. Antroji kliasa. IV sky
riaus 5, V skyriaus 5;
-5) Gamta. Antra kliasa: IV
skyriaus 2, V skyriaus 2;
6) Istorija. Antra kliasa: IV
skyriaus 2. V skyriaus 2;
7) Geografija. Pirmoji kliasa:
III skyriaus 2. Antroji kliasa:
IV skyriaus 2, V skyriaus 3;
8) Gražiaraštis. Pirmoji klia
sa: I skyriaus 4, II skyriaus 4,
III skyriaus 4. Antroji kliasa:
IV skyriaus 2, V skyriaus 2;
9) Paišymas. Pirmoji kliasa:
I skyriaus 4; II skyriaus 4, III
skyriaus 4. Antroji kliasa: IV
skyriaus 2, V skyriaus 2;
10) Dainos. Pirmoji kliasa:
I skyriaus 3, II skyriaus 3, III
skyriaus 3. Antroji kliasa: IV
skyriaus 3, V skyriaus 3.
Visi tie dalykai pereinami tose

kvietė autorė Lietuvos moteris
prie offcaniza^ijos, nes tuo keliu,
tai yra suvienytomis spėkomis, te
galima {Pagerinti savo būvis. Nu
rodė pavyzdžiais, kad ir moterįs
gali pašekmihgai darbuoties visuo
menės “labui. {švedė gana plačią
abelno Tnotehį judėjimo peržval
gą, apie “Tkrptautinę moterų są
jungą”,“1 apie'"‘Moterų organiza
ciją” Prancūzijoje.
Pažvelgė į
moterų teises visose šalyse, ką
jos kitur jau iškovojo ir apsisto
jo tvirčiau ant moterų judėjimo
Lietuvoje, kurios pastaruoju lai
ku pradėjo irgi krutėti. Kvietė
lietuves prisidėti prie abelno mo
terų judėjimo, primenant inteligen
tėms duoti pavyzdį
Kad kaip
nors nuveikti įsigyvenusią Lietu
voje girtuoklystę, nešvarumą, iš
tvirkimą, pakelti ūkio žemą sto
vį, amatininkystę, reikalauja mo
terų susipratimo, jų ėmimosi dar
bo, mokslo. Taigi kviečia jas vienyties. Gale savo referato prime
na apie moterų laikraščio reika
IS RYGOS.
Gessos fabrike, skardos (ble- lingumą ir jo naudą.
P. Kymantaitė nepataria lietutos) cinkavimo skiriuje dirba be
veik vieni lietuviai, išskyrus vi- vėms moterims steigti savo atskiresnijį darbininką ir meistrą rą laikraštį, bijodama, kad toks
Zautmaną, kurį lietuviai vadina žymus atsiskyrimas moteriškės rei
“direktorium”. Zautman kolio- kalų nuo vyriį, neturėtų liūdnų
ja latvius, vadina juos maištinin pasekmių. Vyrai ir moters pri
kais, streikininkais, bedieviais, o valo darbuoties kartu, nes galuti
lietuvius, už jų nuolaukumą, pa nas vienų ir kitų tikslas vienodas.
giria. Nereikėjo tam pelėdai ilgai Tveriant atskyrą laikraštį, — jos
meilinties prie lietuvių, — be jo^ nuomonė, gal išeiti antagonizmas,
raginimo susitaisė lizdas iš 6 lie- blogai atsimušąs ant jaunosios
Norint sutverti naują
žuvninkų. kurie viską praneša kartos.
direktoriui, o tas begrąsina at žmogų, geresnę ateitį, reikia dirb
statymu nuo darbo.
Ypatin ti išvien kaipo lygios su lygiais.
gai nusiklauso, apie ką kalbasi Laikraščiai jau egzistuojantiejie
turi judinti visus klausimus Lietu
darbininkai pietų laiku, ką skai
to ir tt. Įdomu, kaip skundikai vos gyvenimo, taigi turi suteikti
gerbia savo “direktorių”. Jei kas vietą ir moterų klausimui.
P. Janulaitis, prisiklausęs mo
ką nusiklausė, tai skųzdama.s “di
rektoriui”, stovi prieš jį be kepu terų ant vyrų, kaipo jų pavergė
rės, bučiuoja nekartą j ranką; jų, skundų, piešia joms savo pra
ypatingai tuo atsižymi Stonkus. kalboje visai naują jos skurdo šal
Varesnysis darbininkas Ekas da- tinį. Jų ima ekonomišką atžvil
žnai gauna kyšius nuo darbinin- gį. Įrankiu šeimynų Ir pavergtų
kų, kad tik butų duodama nuoda moterų kaltininku vadina vien ka
liai dirbti, — mat tuomet užsi pitalizmą. Teip kaip vyrai ir moterįs
dirba kelioms kapeikoms dau nevienodos, tai duokime, moteriške
fabrikante, išnaudodama ir skriauzgiau.
dama
savo darbininkes, bus jų
Kipšas.
vargo
kaltininkė
nors ne butų vy
(Iš “2”)
ru. Išveda net pavyzdį, kuomet
moteriškė
užkerta kelią būvio vy
Eftinavičiaus chemiškoje fabr.
rams. Mat, kapitalistai naudoja
Ilgecieme, darbininkų apie 190.
si fabrikuose moterų darbu, nes
lietuvių — arti 70 žmonių. Taip
Jos pigekrtės, o dirba ne mažiau
vadinamųjų “vilenskų” yra gana
už vyrus — ir taip vyrai, pasili
daug, bet jų tautiškumas sunku
kę be darbo, turi emigruoti sve
išskirti.
tur. Kapitalizmas pasileidimo prie
Paprastiejie darbininkai uždiržastimi, moterų doriško nupuoli
ba nuo 90 — 120 kap.^į dieną.
mo, visų gi prasikaltimų didžiau
moters nuo 55 — 65 kap., amatsia priežastis — vargingas padė
ninkai: dailydės, šaltkalviai
■
jimas — visa kaltybė ne blogoj
apie 2 rubl.
vyrų valioj, bet blogame padėji
Fabriko) įvesti dvi atmaini:
me. Visi moterų ligšiol buvę kon
nuo 6 ryto vai. iki 5 vai. vakaro
gresai tai buvę turtingųjų kon
ir nuo vak. 5 vai. iki 6 vai. ry
gresai, užtat, jo nuomonė, vienos
to. Yra nemaža darbininkų, ku
moterų sąjungos mums negana,
rie pasirengę dirbti net visas 24
reikia jų kelių — reikia profesivai.; darbas “ant akordo” taipo
jonahnių sąjungų. Jo kalba bu
gi prasiplatinęs. Darbas nakčia,
vo keletą kartų pertrąukta pro
ant akordo, — ženklas, kad Efti
testu tai vienų, tai kitų.
navičiaus darbininkai tamsus.
Ginčiai tarp darbininkų dažnai I Kn. Tumas, pasiremdamas ant
atsitinka: ypatingai tamsesniejie to, kad blogas padėjimas visų aiš
■užsipuola ant tų, kurie skaito kus, proponuoja, ilgai nesiginčijus,
“Žariją”. Paprastai, laikraščius įnešti rezoliucijas, Jo pirmutinė:
skaitančius vadina sočijai istais, i) reikalinga kova už politiškas
bedieviais; privedžioja, kad tie, teises — reikia jungties su mo
kas skaito, turėsią pragare atsi terų sąjungomis kitų tautų ir
durti už tai, kad jie norį gauti kreiptis į durną. Siūlo padaryti
lietuvių kuopą, ją padalyti į ma
algą be jokio darbo.
žas kuopeles,- ir jis už profesijoPaskutiniu laiku Rygoj pa
lines sąjungas. Atskiro laikraščio
brango pragyvenimas, •— tamse
steigimo reikalo teipgi nepripa
sniejie meta kaltę ant socijalistų:
žįsta.
Įneša puikų sumanymą, t..y
girdi, tai jų esą darbas ir tt.
iš čia skaitytų referatų, ir susiva
Meistrai skelbte skelbia dar
žiavimo protokolų sudaryti knygą;
bininkams, kad visko reikia pra
pelnas iš jos butų pamatiniu są
šyti.... Bijosi matai, kad darbi
jungos fondu. Vienybę remia ant
ninkai, nors jie ir tamsus, strei
tautiškų pamatų — taigi pirmu
ko nepakeltų. Nesusipratę gar
čiausia pataria jungties į tautiškas
bina “ponus” už jų gerumą, kad
kuopas, o paskui eiti į tarybas su
atmeta kelias kapeikas arba duo
kitų tautų orgaffcacijoms.
da akordo darbą, kurs atima
Čia staigi išldhda tūla “gaspadižmogui paskutines spėkas.
naitė
” ir ncsidtoyi .viešai išreikšti
šeimyninkas.
savo
atžagareiviškas pažiūras, sa
(Iš “2.”) ‘
kydama: “kas nori dirbti, netu
las turi Dievą šir
LIETUVOS MOTERŲ SUSI rės bado.
dyje ir n
Ukrbo, nepažįs ba
VAŽIAVIMAS KAUNE.
do ir nenukrypš“fiuo kelio doros”.
Parėdir II.
Tarnaitės ifšą Išsileidusios ypač
Pusiau dešimtos, panedėlio ry tuo, kad nori grabužiu pasivyti
tą, prasidėjo antras iš eilios posė “ponus” ir,#. mc
dis. Žmonių susirinko šiek-tiek
Jei atsaku Pfaęrtc-Puidienė, iš
mažiau, negu pirmutinę dieną, ma rūdydama j^>s gyvenimo nenuvotyt dėlto, kad tai buvo darbo die kimą, apgindama darbininkių luo
na ir moterįs tarnaujančios nega- mą. Bado šaltiniu vadina darbo
ėljo visos ateiti. Pirm negu at stoką ne tinginystę.
sidarė susirinkimas, susivažiavimą,
Grįžtant prie tvarkos, p. Janu
drauge su prezidėjumu, fotografa laitis įneša • šalip rezoliucijos kn.
vo, po tuo suėjo visi į salę. Pra Tumo, savąją: kadangi blogas mo
sidėjo nuo pasveikinimų susivė terų padėjimas yra tik dabartinės
lavusių delegačių ir telegramų. kapitalistiškos tvarkos pasekme.
Pirmininkė tarė ačių už pasveiki
Kadangi dėlto moterų reikalai
nimus, susivažiavimas nutarė raš vienodi, kadangi ir vyrai ken
tu atsakyti ant pasveikinimų.
čia po tuo pačiu jungu, o praša
Toliaus sekė p. Voitkevyčienės linti -į tai galima tik galutinai iš
referatas apie organizaciją ir mo vertus tą tvarką, einant kovos ke
terų laikraštį.
Savo referatu liu ir susiorganizavus draugijas,

ribose, kurios paskirtos valdiš
koms dvikliasinėms liaudies mo
kykloms Vilniaus mokslo apskri
tyje.
Iš Lietuvo* geografijos antros
kliasos mokiniai privalo mokėti:
nurodyti ant žemlapio etnografi
škosios (tikros) Lietuvos ribas;
žinoti »jos paviršių — kokie kal
nai, slėniai; kokia Lietuvoje dir
va, drėgnumas, oras, gyventojai
ir jų užsiėmimas; kokie Lietuvo
je svarbesniejie miestai iš atžvik
gio į tikėjimą, istoriją ir pramo
nę. Iš Lietuvos istorijos moki
nama Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštystė, lietuvių tauta, būdas,
papročiai ir senlietuviškas tikė
jimas; Lietuvos Kunigaikštystės
sudarymas; betvarkė Lietuvoje
mirus Mindaugiui; Gediminas;
Algirdis; Keistutis; Jogėla; Lie
tuvos kraštas; diediejie Lietuvos
kunigaikščiai nuo Vytauto; Liu
blino unija.
G—a.

— susirinkusios Kaune moterįs
rugsėjo 23 Ir 24 d. 1907 tn» randa
reikalingu tverti atskiras moterų
profesijonalines, politiškas ir kul
tūriškas draugijas, kurios, eidamos
išvien su tokiomis pat vyrų drau
gijomis, pagerįs moterų padėjimą
ir įves visai naują tvarką.
Kn. Januševičia stovi už vieną,
abelną sąjungą, nes per tokią leng
viau sulaikysime išeivystę, pakelsi
me ūkį, praplatinsime prekybą —
sutversime vietinę pramonę. Jo
rezoliucija sekanti:
Prašalinimui įvairių neteisybių,
ydų; pagerinimui moterų būvio—
reikalinga viena bendra kultūriš
kai - ekonomiška lietuvių sąjunga:
a) valdiškoms teisėms iškovoti, b)
apšvietimui platinti tautiško su
sipratimo, ūkio, prekybos ir pra
monės šakose. Tam visam įvykdinti reikia komitetas iš 10 ypa
tų.
Įneša rezoliuciją Ir daktaras
Grinius: įgyjimui pilietiškų tei
sių — susivienyti su rusų mote
rų lyga ir tuo keliu eiti vienoms
savirankiškai, be vyrų, nes vy
rų ta skriauda neliečia, ten gi,
kur vyrai ir moterįs vieną neša
skriaudą — kovoti ir eiti išvien
su vyrais.
Nemažai buvo £inčų ant te
mos: ar ta busimoji sąjunga tu
ri būti viena bendra, ar jei dalinties į kuopas, ar gyvuoti savaran
kiškai, ar susijungti (autonomiš
kai) su rusų sąjunga. Daugiau
vis tik buvo balsų už sąjungą vie
ną bendrą — dauguma suprato
suvienytų jiegų galę.
Susivažiavimas paveda, prezidijumui padarius trumpą pertrauką,
sumesti iš visų rezoliucijų vieną
ar dvi sankcijonuojant ir tuomet
paduoti balsavimui.
Apskelbta
trumpa pertrauka.
Po pertraukos sekretorė per
skaitė dvi rezoliuciji — viena prezidijumo, antra p^Janulaičio (jam
pareikalavus). Susirinkimas ant
rąją atmeta.
Rezoliucija pirma
balsuojama punktais.
Punktas pirmas: iškovojimui mo
terų tiesų lygybės tveriame są
jungą. kuriai pavedame jungties su
panašiomis sąjungomis kitų tautų
— (priimtas vienbalsiai).
Punktas antras: pagerinimui
naminio savo būvio pačios tveriame sąjungą pagal užsiėmimo —
(priimtas).
Punktas trečias: moterų sąįjungos veikia skyrium arba drau
ge su vyrais.
.Prie šito punkto pakilo daug
ginčų ar vyrams duoti sprendžia
mąjį balsą ar patariamąjį. Neži
nau, kam teip labai rūpėjo, kad
vyrai įeitų į sąjungą su sprendžia
muoju balsu, bet buvo agitacija,
kuri bet naudodama tuo, kad “bo
butės”, nesu pra z dainos skirtumo
tarp vieno ir kito balso, balsuotų
už sprendžiamąjį — tuo pačiu no
rėjo atidaryti kelią į busimąjį ko
mitetą — paskui, kaip žemiau ma
tysime, pasirodys keno tai buvo
darbai. Po ilgų triukšmų viršų
paėmė neva tai balsai stoją už
sprendžiamąjį vyrų balsą — bet
vėliau, kada miniai buvo paaiškin
tas skirtumas tarp vieno balso ir
kito ir jų svarumas, reikalavo, kad
sprendžiamasai balsas butų atim
tas. Vyrai gali būti sąnariais.
Dar daugiau sumišimo iššaukė
punktas ketvirtas. Tai sąjungai
sutvarkyti išrenkamas komitetas iš
10 ypatų — 6 iš jų gyvens Vil
niuje. Tuoj pakilo davatkos kai
mietės, šaukdamos, kad diduma
butų Kaune, o ne Vilniuje — tą
šiaip teip paaiškinus, prasidėjo bal
savimas prezidijumo išstatytų kan
didatų — bet kaip tik kandidatė
pasirodė vilnietė, susirinkusios šau
kė: “nenorim”, — Triukšmas ir
suirutė vis augo, įsikišo “socijalistai” su savo kandidatais — betvar
kė kilo dar didesnė, prisiėjo prie
to, kad įsikarščiavęs kn. Tumas,
prasitarė, pavadindamas, vos išsta
tytus kandidatus, viešai socijalistais. Protestas ir papeikimas ap
sireiškė švilpimu. Prezidijum, ma
tydamas, kad teip viskas yra ir
bijodamas, kad policija neįsimai
šytų, pertraukė posėdį — sekantį
apskelbė ant 5 vai. po pietų.
Pi.
(Toliaus bus).

KAS MUMS DARYTI?
Nuo pereitų metų, kaip visiems
žinoma, valdžios leista būti Lie
tuvoje lietuviams mokytojams.
Pasipylė lietuvių mokytojų pra
šymai į Vilniaus ir Kauno direk
cijas. Nevienas gal iš mokytojų
nepasigailėjo atsižadėti ir savo
šiltos vietelės ir tik troško “per
plaukti Nemuną" pas savo vien
taučius —* brolius lietuvius. Ir
štai troškimas išsipildo: ateisvei-

kinęs su savo gal ir šilto vieta,
skubiai bėga į savo mylimąjį kra
štą, į savo tėvynę Lietuvą. Pri
siartinant prie Nemuno, nevie
nas, žiūrėdamas į jo banguojan
čias vilnis, prabilo šaut “Tu (Ne
mune) mums ligšiol buvai ne
pereinamas, neperplaukiamas, tu
buvai mums yt nepereinama sie
na, bet visgi pagalios tvirtybė
tavo sienos sutrupėjo, ir dabar
jau drąsiai galime žengti į savo
Tėvynę, kuri ligšiol buvo viso
kių nevidonų kankinama ir en
giama!” Ir kitokios mintįs, džiu
ginančio* širdį mintis, kurios gali
atbusti pas kiekvieną, grįžtantį
iš svetimos šalies į savo pastogę,
spietėsi galvoje.

I gS
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Rašydama, ė] straipanį
idant draugakmokytojai, i,
kam rupi Lietuvos mokyklų i.
mokytoj, padėjimas,
ir viešai apsvarstytų, kaip pan/
šiuose atsitikimuose pasielgti
jeigu męs nieko nevriks’irae
mums grąsma pavojus: šįmet
mažino algas, o kas užtikrins*
jog kitą metą ne sumažins dar
labiau, ir ant galo gali pridti
prie to, jog męs turėsime visai
atsisakyti
nuo mokytojavimo
Juk jau buvo keliose vietose su
mažinę ligi 16 rublių mėnesinės
algos, o kas užtikrins, jog if
daugelyje vietų taip neatsitiks?
Kadangi dar Kauno gub. mo
kytojai daugiausia jauni ir mo
kytojavimas paliuosuoja nuo karumenės, tai atsisakius moky
tojauti, priversti butų eiti į kariumenę, o čia nepanorėjus, ar
neprisieis bėgti ir.... į Ameri
ką: štai kaip gali atsitikti mums
Lietuvoje, į kurią męs su tokiu
dideliu džiaugsmu atvykome.
Malonėčiau, kad ir kiti laikraš
čiai perspaudintų šį atsiliepimu
ir tokiu budu prisidėtų prie ap
svarstymo mokyklų reikalų.4
Mokytojas Jit
(Iš “V. 2”) ;

kovos sp* -•
antros vi<
biasi, ka
kova, ar'
Terroras i.|
man<
inas ir
f '■
kesni yra
Mokykloj
etoje dra f
Kiek pat.
fusiejie ž:®
nuo labai į
( iš poli‘ I
Ir supran Į
tas. kad r j
cija žin< : j*
ant visos j
mes ir n< |
bereikalo |
kuomet < t
būdavo išl
užtai, jog

Bet ar ilgai galėjo tas džiaug
smas pasilikti širdyje? Lietuvis
mokytojas, važiuodamas į Lietu
vą, manė, jog jį priims, kaipo
savąjį žmogų, ir jam bus link
sma ir ramu darbuoties tarp sa
išl
vųjų; tuo labiau jis galėjo taip
manyti, kad Lietuvos laikraščiai
pranešdavo, jog svetimtaučiai
mokytojai neapkenčiami, ir visur
r
geidžia savųjų mokytojų. Kaž
Dl|
kuriose vietose laikraščių prane
Los Ai j
šimai išsipildė, nes, pasirodžius
Vellborr
lietuviui mokytojui, vaikai atsi
int Santa 1
sakė priimti rusiškas knygas fr
nijos, kad®
pareikalavo lietuviškų. Smagu,
rodyto, j- f
stoti j darbą tokiam mokytojui,
ir tavom L
IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO.
kad jį patįs mokiniai žadina prie
kaip kam r
Mano
plianai grįžti Lietuvon |
darbo! Bet, ant nelaimės, toliameriI
gražu nevisur taip atsitiko, ir pasibaigė. Apsibuvęs užsienyjjcol
draugai
paraše, kaip
daugelio mokytojų džiaugsmas man
Los j A '
turėjo užgesti, kaip ankstyba vy persikraustyt per sieną, aš susi
teismas aB
turio giesmė pavasaryj, atsikar ėjau su vienu-kitu pažįstamu lie
ko Bowi L
“Bixley‘ t
tojus žiemos šalčiams, nes pa tuviu ir rusu; gavau nemaža lai
sirodžius lietuviams mokytojams, škų. Ir galų-gale persitikrinau,
sužeistas |
tuojaus
prasidėjo
mažinimas jog dalykai Rusijoje stovi pra
kitų suž< I
jiems algų. Kai-kurie mokyto stai, t. y. ne teip, kaip aš norė
kontrakt I
jai, prabuvę vos mėnesį ir toliau jau, kad stovėtų. Revoliucija,
pažino. ' Į
nebegalėdami gyventi, turėjo jio- pasirodo, apslugusi smarkiai; re
rai įreng’
škoti sau vietos kur kitur. Ro akcija tolyn vis įgauna didesnes
R
dos, j°£ lietuviai mokytojai tą jiegas, valdžios represijos neiš
NELAIV
mažinimą algų su savim atsinešė, pasakytos. Tą aš žinojau ir pir
GE
1 Wasbi h
kaip ir kokią užkrečiamą ligą. ma, ir ne tas mane nustebino.
Pasirodė, jog daugelyje vietų Patyriau kur kas daugiaus. Re
tistiško
kovojo ne su rusiškomis moky voliucijos nusilpnėjimas, kaip at
berželio
klomis, bet stačiai su mokyklo rodo, nėra laikinas, ne keletai
berželio s
mis, o gal valstiečiai manė, jog mėnesių, bet gal prasitęsti kele
geležinkc
rusai buvo dideli ponai (nes. jie tą ir net keletą desėtkų metų.
muštų. - b
dešimtį | ■
jiems buvo neprieinami ir su jais Teip, tam aš dabar neabejoju.
negalėjo susikalbėti), ta i -gi jiems Tokią nuomonę išreiškė man H vo žmoi i»
su Išpan t
ir reikėjo daugiaus, o kaip pa ne vienas žmogus, bet . ne
norėjau
tam
tikėt.
Visgi
ilgai
"
matė mokykloje savąjį žmogų,
MUŠIS |
Europos laikraščius,
kuris niekuo nuo jų nesiskiria, skaitant
t
tai manė, jog jis galės pragy- 1svarstant atskirus faktus, įsigili
, Lexing
Į
venti ir pusiau badą vilkdamas, nant į bendrą dabartinį stovį ju
to urėdo K
galop palyginus jį su piir dirbęs per dieną daugiau kaip dėjimo,
<
partijų r ■
su šimtu vaikų dulkėse, nešvaria- 1dėjimu pernykščių metų, priėjau
1 besišaud; B
me ore, paleidęs juos, vieton ko- ']prie liūdno persitikrinimo, jog
rinkėjas |
žodžiai tiesa. Priežastįs i
kį pusvalandį tyru oru pakvė- draugų
1
policista- t
puoti, galės pats išsišluoti moky- 1revoliucijos nupuolimo įvairios. k
vienas p |
klą, • taigi nuo jo atėmė pini Svarbiausia ta, jog pirmi jos
rinkėjo
gus, skiriamus sargo užlaikymui žingsniai buvo neproporcijonališ1 žiaurL
smarkus, daug smarkesni, ne- •
— ir nekurintam kambaryje ga- kai
1
lės patamsyj pasėdėti, —• tai jei gu tai butų galėję padaryt to lai
organizuotos žmonių spėkos.
visai neatėmė, tai jau labai su- ko
i
Hanc |
mažino pinigus skiriami** kurui, Įsiveržęs stichijos spėka kaip
valdžios B
vulkanas, žmonių nekantrumas
šviesai ir tt.
liūs dar I
čių mok I
Jeigu sumažina mokytojui al perviršijo jų spėkas ir turėjo vė
liaus ar anksčiau suslugti. Prieš
keliems F
gą ir tt., tai mokytojas privalo
carizmo tvirtovę neatsilaikė pa
lupo dar I
pranešti žemiečių viršininkų susi
laidos žmonių minios; tamsumas
plėšimu
! I
važiavimui (sjezdui), kuris palie
kareivių, nesusipratimas ūkinin
>oejie
p;
Į f
ka viską posenovei. Rusai mo
kų, silpnumas darbininkų orga
kytojai taip ir elgiasi. Bet kaip
nizacijų, kaip sunkus akmens
IN
gi pasielgti lietuviui mokytojui?
prislėgė ir ištaškė į visas puses
Siauri r B
Juk gi kovoti su savo žmonėmis
revoliujos bangą, ir senoji val
Fort Ba j
nesinori; nepatogu, nes žiūrės į
džia gavo progą vėl sustiprint sa
amerikt |
tave kaip į atžagareivį, juoda
vo pozicijas. Kova nepasibaigė,
vedere
įšimtį; pasakys, jog atėjai kiše
tiktai ji įgijo kitokį pobūdį ir pa
part
šitų
|
nių prisipildyti ir tt.
kraipą. Iš vienos pusės ji išsi
sti yra < I
štai ir man sumažino pinigus sklaidė į smulkius atoąius, pavir
kiejie la į
kurui ir šviesai ;visai atėmė pini to partizaniška: terroras, exprogus skiriamus sargui samdyties prijacijos, pavieniai streikai — iš
UŽMU:|
ir pirkties knygoms, kurias jau vienos pusės, ir areštai, karo tei
Ironto
dabar galima butų išrašinėti lie smai — iš kitos. Beto, judėji
“Lavvren [, .
tuviškas ir tt.
mas stengiasi, kur galėdamas, įlusios u r*
darbini n?l
Aš nutariau nesiskųst “sjez- eiti į teip vadinamas legališkas
tnur BaiJ ;
dari“, idant neerzinti žmonių, o vėžes: tveriasi mokslo draugijos
jau verčiau išeiti iš tos vietos. ir steigiasi mokyklos; organizuo
KARĖ.
Ir štai, kada direkcija pradėjo jasi profesijonališkos darbininkų
2L |
dalyt mokytojams liuosas vietas, sanjungos. Bijoties to, kad šis
processas
visai
neužimtų
vietą
Amenkl
aš nuvažiavau į direkciją prašyti
Taft, be I
kitos vietos. Bet vieton gauti revoliucijos, nėra pamato, nes
lipinu sa I
kitą vietą, mane pildantis direk didžiausias revoliucijos penėtojas
ti
Euro j K?
—
žmonių
neišpasakytas
skurdas
toriaus pareigas už tai, jog ne
ir
bendras
visos
šalies
ekonomiš

joj, Vcf
siskundžiau “sjezdan” ir per ma
glįjoj, b<|
no priežastį tapo sumažintas mo kas krizisas nesimažina, bet au
laikrašči. f
kyklos užlaikymas, išbarė ir dar ga ir jų neprašalins dabartinė
Amerik [
prigrąsino už blogą šeimininka politiška tvarka.
tiki tok |
Bet judėjimas darosi lėtesnis,
vimą paskirti pagelbininku, nes
Japonii< I
šiaip elgiantis, sako, gali prieiti nesimato, kad jisai, teip sakant,
keliom s I
atsinaujintų,
da
mažiaus,
kad
prie to, jog bus mokykla, o ne
paskuti n i. ?
greitu
laiku
paimtų
viršų
ant
bus mokytojo. Tai tau ir padė*di vos tok I •
valdžios.
Nėra
man
vietos
šia^
jimasl Negana to, kad imdamas
*
'■
mažą algą, turi iš tos algos pa- me laiške plačiaus tą išvadžioti.
pirkĮ
sisamdyt ir sargą ir tt., bet dar Pasakiau tiktai svarbiausius mo
U < J
gauni ir barti, ilštikrųjų męs, tyvus, o gal tiktai tuos, kurie
čio pu- Į
mokytojai, esam dabar tarp Sei man labiaus metėsi į akis....
Kiiiitinis Į
Bet jeigu toks dabar padėji
fai ir Charibdos ir kur tik eisim,
'nolė ik r ,
mas
Lietuvoje,
tai
kam
reikia
vis bus negerai: skųsimės «— ne
nkinės -1
patiksime valstiečiams, nesiskų- man grįžti tenai ? Darbuoties be
iesot<>j
F
sim — vėl negerai, galime papul abejo ten galėčiau. Žmonės rei
^maha
[
ti į pagelbininkus, arba sumaži kalingi.... Tiktai kokią naudą
nus algas ant tiek, kad negalė aš atneščiau tam darbui, kuriam
sime pragyventi, o permainos ne pasišvenčiau ? Tokia dirva, apie
kurią aš svajojau, liko siaura.
gavę, turėsime bėgti; bet kur?

I

I

Ctijos darbas - organizavimas NUBAUDĖ UŽ NEPARENGI- gas darbininkams smulkiais če tus, iš kurių visi pabalys, kad ir
, „ soėkų - atstumtas ant
kiais: po 5, 10, 15 ir 20 dol., o kiti ministeriai palšiai
MA PIETŲ,
.„iros vietos. Jo vieton sk«rWashington, D. C. Gyvenan kas reiks mokėti viršaus, tai tą
VU
/n ■ i >
ĮĮ Berlyne atsiraįĮp majžų mer
JL; kaip sakiau, partizaniška tis čia M. Underhill, parėjęs nuo išmokėti gatavais pinigais. Mo
kova, arba kgališki užsiėmimai. darbo namon, nerado nė pareng kėjimas algų čekiais yra tik gaičių piaustytojas^, kuęįs ant
gatvių sužeidė dikfcų mažų mer
Tenoras ir exproprijacija — tai tų pietų nė pačios namieje. Nu tuomtarpinis.
gaičių. Policija ilgai negalėjo jo
„e mano sfera. Mokslo platini- ėjo jis pas kaimyną *Nelsoną ir
Toledo, Oh. Streikuoja čia sugauti, dabar vienok tapo suin>
mis ir sąjungų tvėrimas paran- radęs čia savo pačią ir jos sese
įeęai yra legahškiems žmonėms. rį, nieko nesakęs, išsitraukė re katilioriai “Globė” katilų dirbtu Įtas. Juom yra 2^JJ’aul9įMinov,
nuomarininkas. Jis likosi perga
Mokykloje arba valdžios dalei- volverį ir abidvi peršovė. Pa vėse.
bentas į Herzbergc^pierUąapročių
daręs
tai,
nuėjo
į
policiją
ir
pa

tfoje 4rau^i°ie man ne v’cta*
,
Cincinnati, O. Crown Ove- namus.
Kiek patyriau, net gerai susipra- sakė, ką su savo šeimyna padarė.
rulis Mfg. Co. savo dirbtuvėse
tusiejie žmonės šalinasi dabar Žinoma, jį suareštavo.
|| Maskolijoj visi laukia neužįvedė 8 vai. darbo dieną be su
į*, labai susikompromitavusių
ilgio karės Amerikos su Japoni
NELAIMĖS ANT
mažinimo darbininkų algų.
t iš policejiško atžvilgio) ypatų.
ja. Maskoliškiejie oficierai pul
GELEŽINKELIU.
Ir suprantama. Vienas tiktai fak
Indianopolis,
Ind.
Ant
ReunioTerre Haute, Ind. Pasibai kais traukia j Amerikos ambasa
tas. kad jti tarpe kitų atras poli
nic-Anderson
elektriško
geležinke

gė čia plumberių streikai. Nuo dą ir siūlosi pereiti į Amerikos
cija žinomą jai revoliucijonierių,
lio
iššoko
iš
relių
greitai
įsibėgęs
dabar plumberiai gaus po 50 c. kariumenę, bet, žinoma, ambasa
ant visos minios užtrauks bausdorius jų nepriima.
karas.Prie
to
30
pasažierių
tapo
už darbo valandą.
wes ir nekalti žmonės nukentės
bercikalo. Žinomi šimtai faktų, sužeistų.
|| 8 d. lapkričio, Liepojui poli
kuomet darbininkų susirinkimai
f Bear Creek, Mont. Darbai
Little Rock, Ark. Netoli nuo šitų aplinkinių anglių kasyklose cija padarė kratas garlaivių kom
badavo išvaikyti, daugelis suimta
čia,
ant Iron Mountain geležin eina ne geriausiai: dirba tik pu panijos agentų biuruose ir rado
užtai, iog tarpe jų užtiko valdžia
kelio, susimušė du trukiai. Prie sę laiko. Todėl tegul čia nieks daug netikrų užrubežinių pasportų. Suareštavo daug agentų ir
to 5 ypatos likosi užmuštos, i 30 neina darbo jieškoti.
X. X.
turinčių netikrus pasportus emi
tapo sužeistų.
grantų, norinčių keliauti į Ame
GAISRAI.
riką.

ramstis. Ne be pamato sena pa
tarlė sako: kas kitam duobę ka
sa, dažniausiai pats į ją įpuola.
Parapi jonas.
o
IŠ NIAGARA FALLS, N. Y.
Darbai šiuom laiku čia suma
žėjo, daug žmonių yra be darbo.
Lietuviai ramiai sau gyvena,
tik kaip kada smarkuoliai, susi
pykę, apsidaužo, bet ir vėl susi
taiko.
3 d. lapkričio buvo čia pareng
tas gražus lietuvių susirinki
mas su prakalboms, dekliamacijoms ir dainoms.
Susirinkimą
atidarė Kudlauckas.
K. Vaivada savo kalboj aiški
no svarbumą prakalbų. S. Va
liulis kalbėjo iš geologijos, gam
tos mokslų ir astronomijos (to
jau nesuprantame, kaip prakalboj
galima nors pamatus tiek moks
lų išaiškinti? Pakelti gi moks
liški klausymai, o ne išaikinti,
niekam negali naudos atgabenti.
Rd.), Greeley kalbėjo apie šiądieninį darbininkų padėjimą. Ant
galo antrą kartą kalbėjo K. Vai
vada. Savo kalboj jis nupiešė
visą Rusijos revoliuciją ir skur
dų padėjimą darbininkų šioj ne
va laisvės šalyj. Ištikro čia tik
didžturčiai naudojasi iš laisvės,
jie gali daryti, ką tik užsimano,
bet darbininkai nė jokios laisvės
ne turi, jie čia dar labiau kapita
lo prispausti negu kur kitur. Į
juos šaudo, juos į kalėjimus kem-

A. Daukšiutė,
M. M. Savlckiutė,
J. J. Kazlauckas,
5Jon. Vaitkevičia,
J. Sagevičia,
Jurgis Ivinskas,
Tam. LaukiaviČius.

ant drąsos gere alų ir degtinę, kad
vėliaus sumušt ir išnaikyt visus co«
cijalistus — tuos soči j., ant kurių,
kur būva ar nebūva, vis bėda su
verčiama. Prasidėjo svetainėje lo
šimas, o saliune riksmai, šauksmai,
nešvarios dainos, keiksmai. Svetai
nėje, nors publika ramiai užsilaikė,
sunku buvo girdėt kalbą lošikų dėl
šukavimų iš saliuno. Ant galo, be
sibaigiant lošimui, įsidrąsinę pradė
jo eit į svetaine, bet prie durių iš
girdo tik žodžius: Jai neturit 25c.
užsimokėt, tai eikit ir sėskit, tik ra
miai užsilaikykit”. Taigi musų kar
žygių visi plianai suiro: vieni nusi
pirko tikietus, kiti • atgal sugrįžo,
treti teip įėjo. Karžygiams įėjus,
šiek tiek ramumas svetainėj prany
ko, nes jie darė garsius patėmijimus lošikams, bet lošimas jau bai
gėsi. Paskui prasidėjo šokiai. Su
ėjo ir kiti iš saliuno, nes tada jau
prie durių nieks tikietų nereikala
vo. Visi laike šokių užsilaikė ra
miai, tik lošikams einant namon
važiuot, musų karžygiai pradėjo vi
suose kampuose šaukt, keikt, lot.
Nors tuom atidavė garbę veikė
jams. *
Vienok reikia patėmyt, kad čianykštės lietuvaitės beveik visos bu
vo ir gerai užsilaikė, kas liudija,
kad merginos čia augščiau susipra
time pakilo negu vaikinai. .
Praslinko 2—3 dienos, ir vėl kal
bos: vieni giria, kiti peikia, o mu
sų karžygiai pradeda jau girtiesi,
kad jie unistai, katalikai, socijalištai buk juos išnaudoja.
Kinderas.

Iš BROOKLYNO, N. Y.
Brooklyno korporacija “Lietu
viško Tautiško Namo” pradžioj va
saros įkūrė, teip vadinamą, Tau
tišką Namą. Prie jo įkūrimo pri
sidėjo kone visos lietuviškos drau
gystės. Korporacija susitvėrė kele
tas metų atgal, ir iki šių metų be
pailsio darbavosi ir galvojo, ko
kiu budu įkurt “Tautišką Namą”,
ant kokių pamatų jį pastatyt? Ka
dangi apie jo įkūrimą galvojo vi
sos Brooklyno draugystės, apie
2000 galvų, tai buvo galima laukt
gero rezultato. Ir koks nusistebė
jimas!.... Ta 2000 galvų išgal
vojo, kad geriausias L. T. N., tai
karčiama!* Toks rezultatas galvo
jimo korporacijos L. T. N. per
keletą metų! Ar ne gėda visoms
Brooklyno draugystėms? Tiek gal
vų galvojo keletą metų ir galų ga
Spalio mėnesyj Amerikoj gai
le nieko prakilnesnio ir žmoniškes
||
Mieste
Iquique,
respublikoj
srai pridirbo nuostolių ant $I3»nio negalėjo išmislyt kaip pra
Chili,
siautė
baisus
gaisras,
ku

350,250 arba ant 9 milijonų dolia
keiktą
urvą girtuokliavimų.
dikta bausmė
rių daugiau negu pernai. Per
I Londoną atkako Ispanijos ris pridirbo nuostolių ant 1 mi
Brooklyno L. T. N. yra didelis
Los Angeles, Cal. Sudžia Olin visus 10 mėnesių šių metų gais karalius, karalienė ir mažas, ne lijono doliarių. 2000 ypatų ne
Vcllborn uždėjo bausmę $330,000
ant keturių lubų. Apart karčiarai pridirbo nuostolių ant $180- seniai gimęs Ispanijos sosto į- teko pastogės. Gaisras siautė
mos, yra keletas didesnių ir ma
int Santa Fe geležinkelio kompa
755,30°, arba ant $36295100 ma* pėdinis. Kadangi karaliaus ap beturčių apgyventoj miesto dažesnių svetainių. Teipogi yra vie
nijos. kadangi jai buvo teisme dasauga išgirdo, jog anarchistai pa >yjžiau negu pernai.
na didelė svetainė, kur galima
rodyta, jog nelygiu už pasažierių
sirengę kelionėj užmušti mažajį
rengti teatrališkus perstatymus ir
ir tavorų pervežimą ėmė mokestį,
li Maskoliškas randas pagarsino,
Charleston, \V. Va. Sudegė sosto įpėdinį, tai tyčia pirma,
balius. L. T. N. yra atiduotas
kaip kam darė didelį nuleidimą.
jog nuo nuslinkusio kalno užberta
čia Ruffner hotelis ir kelios kai- supainiojimui anarchistų mierių,
teip vadinamam gaspadoriui, o jį
me mieste, Karatagh, pražuvo 3,Nuostolius buvo Londonan pasiųstas visai
myniškos triobos.
400 žmonių, išsigelbėjo tik 70 ypaAMERIKONIŠKAS SUDŽIA.
Prakalbų tarpuose dekliamavo kontroliuoja komisija susidedan
gaisro padarytus skaito ant 200- pašalinis vaikas su didele eskor
Los Angeles, Cal.
Superior 000 dol.
eiles:
7 metų vaikutis F. Mičas, ti iš draugysčių atstovų. GaspaIŠ BAYONNE, N. J.
ty.
tą, o tikrasis sosto įpėdinis be es
dorius namo yra žmogus prastas ir
14 d. spalio, užmanius kunigams
teismas atmetė skundą darbinin
(Dirbk
ir
melskis;
Du
tikriejie
kortas atkako laimingai vėliau.
|| Peterburgo teismas garsų Gur- atsitikimai ir maldos; Lietuvoj ne progresistas. Tautiškame Na ir vyskupui, čia buvo apvaikščiojiko Bovvney. kuris, sugriuvusiame
Muncie, Ind. Sudegė čia dide Ar ištikro norėta užmušti mažą
ką,
kuris pasisavino daug pinigų budeliai dūksta), Miškevičia de me galima pamatyt ir prisiklausyt mas viso miesto katalikų. Apvaikš“Bixley" hotelyj, likosi sunkiai lės Godelardo krautuvės. Nuo vaikutį, kuris nieko blogo nė ge
iš
baduolių
fondo, rado kaltu, nn- kliamavo eiles “Broliai varginti”, daug negeistinų dalykų, o kada čiojime dalyvavo visos katalikiškos
sužeistas; atmetė skundus ir 40 stolius gaisro padarytus skaito ro negalėjo niekam padaryti, rei
ne užeisi, tai visuomet rasi būrį ka- ir bažnytinės draugystės, dalyvavo
kitų sužeistų darbininkų ir prieš ant 200000 dol.
kia abejoti. Sostų užmušystoms sprede prašalinti iš tarnystės ir jis Petrošius — Nužudytiems drauziminkų, apsėdusių stalą; skaitan ir dvi lietuviškos draugystės: Šv.
kontraktorių, nors jis pats prisiišgriauti negalima, nes vietoj už turi sugražinti pusę milijono rublių gams.
čių
laikraštį arba knygelę nepama Petro ir Povylo ir šv. Mikolo ArDai norių choras iš Rochester
pažino, jog įtaisymai buvo nege
Duluth, Minn.
Sudegė čia muštų visada atsiranda kiti jų prisisavintų pinigų.
tysi:
vieni geria, kiti kaziruoja. chaniolo.
dainavo: “Atsimeskim nuo senorai įrengti.
Great Northern Elevatorius ir vietas užimanti. Sostus griauja
Ar
tik
tokiam lietuvių pakėlimui
Čia užmanyta sutverti lietuvišką
|| Ispanijoj, mieste Farre La Ri- jo svieto' ir “Drąsiai draugai”.
jame buvę už 600000 dol. kvie ne žudymai valdonų, bet žmonių
įsteigtas
teip
garsiai
rėkliomuotas
parapiją,
kam pritaria daugumas
bėra, 7 d. lapkričio, siautė žemės
NELAIMĖS ANT AMERIKOS čiai. Nuostoliai gaisro padaryti susipratimas.
Susirinkusi publika užsilaikė
pirma
Brooklyno
"Lietuvių
Tau

tikinčių
lietuvių.
GELEŽINKELIU.
drebėjimai, laike kurių mieste su- ramiai ir delnų plojimais dėkapereina vieną milijoną doliarių.
tiškas Namas?”
Susirinkime, svarstant parapijos
Washington, D. C. Sulyg sta
Į Italijos apšvietimo ministeris griuvo daug namų. Kiek prie to vojo kalbėtojams,, dekliamatoVietinė
19-ta
kuopa
L.
S.
S.,
klausymą, pribuvo kun. M. Šed
. 1___ 1.
_*___ dainoriams.
Įriams
ir choro
tistiško biuro žinių, nuo 30 d.
Louisvillc, Ky. Sudegė čia išleido prisakymą perdėtiniams pro pražuvo žmonių, dar nežinia.
Prie tos progos likosi čia su- 28 rugsėjo, T. N. turėjo teatrališ vydis iš Pittstono, Pa., bet
berželio pereitų metų iki 30 d. skerdyklos Bonsbon Stock Yards vincijų, policijos ir miestų viršinin
ką vakarą. Svetainė gauta už dy nepaaiškino parapijos dalykų, ža
berželio šių metų, ant Amerikos Co. ir Vissman Packing Compa- kams, bažnyčių užveizdoms, bažny
H Ryme likosi suareštuotas be- tverta kuopa L.. S. S.
Rochesterio
draugams ištaria- ką, ir socijalistams gaspadorius pa dėjo kunigas nors pradėt lietugeležinkelių 5000 ypatų tapo už ny. Nuostolius gaisro padarytus čių prabaščiams, muzejų ir operų simokinantis muzikos maskolius
I
statė puikias išlygas: “jeigu per J viams atlaikinėt dicvmaldystas. Bumuštų, o 76280 sužeistų, taigi skaito ant 300000 dol.
užveizėtojams turėti visada sura studentas Zacharov už kankini- me aėiu už atsilankymą (tą pa vakarą bus išgerta 7 bačkutės vo ir kunigas Žindžius iš Elizadešimtį kartų daugiau negu žu
šą esančių jų užveiadoj vertesnių mą savo numylėtinės, merginos | rankiau buvo ir priderėjo atlikti alaus, tai kuopai apsiėmė užmokėt beth, N. J., bet į susirinkimą ne
vo žmonių visoj karėj Amerikos
Toronto, Ont. Sudegė čia biu senovės liekanų. Iš tokių surašų Kubithilly. Jis ją 5nušč su laz-|j’ems būvant. Red.),
procentą nuo išgertos bačkutės. atėjo.
su Ispanija.
J. Kudlauckas.
rai Ander-ono and Meclechbo. paskui bus padirbti kataliogai ir da, kūną jos subadė adatoms, nu
Bet nors žmonių buvo diktas bū
27 d. spalio buvo vėl susirinki
Nuostolius gaisro padarytus skai tokiu budu bus apsaugoti toki daik pjaustė kasas.
relis, alaus išgėrė tik dvi bačkuti. mas šv. Petro draugystės, ji nu
MUŠIS RINKIMU DIENOJ. to ant 200000 dol.
tai nuo vagilių. Mat paskutiniuose
Ir užtai L. T. N. užveizėtojai ant tarė galutinai įkurt lietuvišką para
IŠ NEW HAVEN, CONN.
Lexington, Ky. Renkant šte|| Mieste Toulone, Prancūzijoj,
laikuose Europoj, ypač Prancūzi
toliau pažadėjo dykai socijalistams piją.
to urėdninkus, terp priešingųjų
EXPLIOZIJOS.
joj, iš muzėjų, bibliotekų ir bažny likosi suimti svetimi šeši šnipai,
No. 42 “Lietuvos” buvo patal svetainės ne duoti. Ir iš tikro, kada
Vietiniai lietuviai karštai rūpina
Necozari, Ariz. 7 d. lapkričio čių pavogė daug brangių senovės pas kuriuos rado Prancūzijos pinta Vietinio korespondencija iš
partijų rinkėjų užgimė mušis ir
19 kuopa L. S. S. rengė žmonių si parapijos sutvėrimu, neapsvarstę
besišaudymai, kuriuose vienas čia atsitiko baisi parako expliozija, daiktų ir daug jų paskui atsirado tvirtovių plianus ir kitokius pa- New Haven, Conn. Jis gėdijosi
apšvietimui prakalbas, tai T. N. gerai jos dalykus ir klausymą už
rinkėjas likosi užmuštas, vienas kurios 10 darbininkų, daugume rikiuose Amerikos milijonierių, slaptus kariu menės ir laivyno (jau pas mus mat tokia mada,
gaspadorius pareikalavo 5 dol. Ki- laikymo kunigo ir jo tarnų. Pa
policistas mirtinai pašautas, o mexikonų, Likosi užmuštų.
kad užmėtinėjanti kam nors vis1 tur gavo svetainę dykai, bet sve- matysim, kas iš to išeis.
kurie mat mažai paiso nuo ko ką dokumentus.
vienas policistas ir užmuštojo
rašo pasislėpę.
Red.) jyaduot’ tainė buvo per maža.
perka.
Kaip girdėt, klebonu nori pasi
rinkėjo tėvas sunkiai pašauti.
| Vokietijos ciecorius iškelia savo vardą, nes jautė, kad jo ko
likt kun. M. šedvydis iš Pittstono,
M. Jokubauskas.
|| 8 d. lapkričio, pietinėj Pran vo 9 d. lapkričio į Angliją. Ar respondencija melaginga ir plė
Pa. Geistume nuo Pittstono paraŽIAURUMAS AMERIKOS
cūzijoj siautė smarki audra ir vė jam pasiseks susitaikyti geriau šia garbę ne vien ypatos, bet ir
Mums rodosi, prakilnesnių lie pijonų išgirsti, dėl kokių priežasčių
MOKINTINIU.
tra, kurios ypač mieste Marsili- su Anglija, galima abejoti, ka draugysčių.
tuvių ir draugysčių pareiga buvo jis pasitraukė iš jų parai jos (Apie
Hancock, Mich. Cianykščios
dangi dabartiniai nesutikimai per
joj
daug
nuostolių
pridirbo.
Mie

Melagingumas
Vietinio
apsi

neleisti, kad jų pajiegoms rengia tai priderėjo tiesiok ir užklausti
![. Bridgeport, Con. Likosi užvaldžios gavo žinią vėl apie žiau
svarbus.
ste
užgimė
tvanai,
vėtra
daug
na

reiškia
šitame:
i)
Rašo
jis,
kad
mas Tautiškas Namas ne pavirstų į Pittstono parapijonų. Red.).
darytos dirbtuvės “American Grarius darbus žymesniųjų čianykšmų
sugriovė
ir
juose
daug
žmo

Juozuks.
berželio
mėn.
Socijalistų
kuopelė
karčiamą. Jeigu gi tas padaryta,
phophone Co.”, ir pertai 2900 dar
čių mokyklų mokintinių. Jie
Į Kieliaus uostoj, Vokietijoj, parengė prakalbas, kalbėtojais jau jį reikia karčiama ir laikyti.
nių
tapo
užmuštų.
Užgimę
nuo
bininkų neteko darbo. Dirbtuvėse
keliems jauniems mokiniams iš
torpedinio laivo buvo Bagočius ir Antonov. Au Atsitikimams gi karčiamose laik
debesų praplyšimų tvanai pieti ant vokiško
Bullard Machine Tool Co. dirba
lupo dantis, pagązdino dagi iš
nėj Prancūzijoj dar didesni, negu “Bluecher” expliodavo garinis kų surinkta $21.95, bet J08 nc i8r raščiai daug vietos ne gali pašvęsti,
plėšimu liežiuvių, jeigu nuskriau- tik pusę laiko. Sustojo darbai ir buvo rugsėjo mėnesyj. Užtvinę katilas. Expliožijos 15 ypatų siųstos. Kas tam kaltas? Vie vis tiek, ar ta karčiama ir geriau
dirbtuvėse BirdseVe Somers Co.
„uejie pasiskųstų.
vandens užliejo ir Graissessue tapo ušmuštų, o 30 sužeistų.
tinis neparodė. Gal. socijalistų sią turėtų vardą, vis tiek, ar ji bu
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.
anglių kasyklas.
tų
savasčia
vieno
karčiamninko,
ar
kuopa?
—
Ne,
Apie
tai
No.
41
Mįllinnockett, Minn. Dirb
20.
INŠALE LAIVAI.
|| Mieste Guatemala, Vidurinėj “Kovos” buvo plati koresponden korporacijos. Turime teipgi pri
tuvėse Great Northern Paper Co.
Siaurinėse Ledinėse jūrėse, prie
» Į Vadovas “Lygos tikrųjų ma Amerikoj, prisakius kariškam gu cija, kurioj buvo rašyta, kad lai durti, kad laikraščiai ne užsiima Brangiausia Felicija!
sustreikavo mašinistai ir pertai
Port Barrow, įšalo leduose du
skolių”, trečiosios durnos atstovas bernatoriui, likosi suimti du a- ke minėtų prakalbų buvo išrink ypatų reikalais, nė jų apgynimais,
Tai tau štuka! Žandarai va
amerikoniškiejie garlaiviai: “Bel- dirbtuves atsėjo uždaryti. Dar Piaskovič, apreiškė užrubežinių merikonai negrai ir rykštėmis nu tas komitetas šelpimo nukentėju nė ant jų užsipuolimais. Todėl ir gia!
vedere” ir VVilliam Raglies”. A- bininkai reikalauja 25 c. už die laikraščių korespondentams, jog jo plakti.
Oi, kokia nemaloni istorija!
sių Maskolijoj ir pinigai perduo šitą korespondenciją turėjome su
part šitų garlaivių, ledų suspau nos darbą daugiau. Kompanija partija ne pripažysta durnai tie
trumpinti.
Klausyk.
ti
kasieriui
to
komiteto,
Vincui
bandė partraukti streiklaužius,
sti yra dar trįs kiti amerikoniš
| Netoli Liege, Belgijoj, besi Rymavičiui, kad išsiųstų aukas
sos išleidinėti teises, bet ji turi
Red.
Mieste
Lucke gy ventojas Bronbet juos streikieriai išvijo, to
kiejie laivai.
vien padėti carui nuraminti kraštą leidžiant į olą anglių kasyklų sulyg nutarimo komiteto. Bet
fin
pranešė
k vartai iniui policistui,
dėl dirbtuves atsiėjo su visu už
ir daryti vien tą, ką caras palieps. darbininkams, nupuolė besi leidi - V. Rymavičia laiko pinigus pas
kad
naktį
apvogė
jo bustą. Kvar
Iš PATERSON, N. J.
|
UŽMUŠTI KALNAKASIAI. daryti.
Reakcijonierių laikraštis “Znamia”, mo prietaisa. Prie to 13 darbi- savę ir iš paraginimo draugų,
talinis
pareikalavo
prie tardimo
Čia tik S. L. A. kuopa varo pa
I
Ironton, O. ’ Anglių kasyklose
kad išsiųstų aukas, juokiasi, vi sekmingai tautišką darbą, bet L. S. miestsargį.
’T Danville, III. Darbininkai pradėjo smarkią kovą su Stolypinu, ninku likosi užmuštų.
**Lawrence Furnace Co.”, nupuo
nors tas teip-gi reakcijonierius.
— Ar matei, kas apvogė Bronfisuomenės užmanymą visokiais S. kuopa, nors joje yra darbščių
Kellyville, Steelton ir Westville
lusios uolos likosi užmušti du anglių kasyklų, išviso 4000, palio
budais peikia. Ant galo jis atsa draugų, užmigdyta ipatiškumų.
darbininkai, John Kaiser ir Ar- vė dirbę, kadangi dėl piniginio
— Mačiau.
| Visoj Italijoj, nuo smarkių kė: aš nusiusiu tuos pinigus sa “Knygynėlio” ar skaityklos draugy
| Peterburgo laikraščiai aptu
thur Bailey.
— Kas?
labai
vo
tėvui
į
krajų,
tai
bus
geriau

lytų,
užgimė
tvanai,
kurie
stė
mažai
platina
apšvietimą,
kny

kriziso, algos jiems ne pinigais rėjo jau savo korespondentų
— Gm.... Vašė blagorodije,
daug
nuostolių
pridirbo.
gelės
spintoj
jau
stora
eile
dulkių
sia.
pranešimus apie išgriovimą mie
likosi išmokėtos.
KARĖJ MINISTERIS NE VA
negaliu
sakyti.
pridengtos.
Labai liūdna ir tai pamokinimas
sto Karatagh, kurį užbėrė nu
ŽIUOJA EUROPON.
Kaip negali saky—
Kodėl?
žmonėms atsargiai rinkt ypatas
Tautiškas judėjimas sparčiai ei
Calumet, Mich. Rudos ka griuvęs kalnas. Mieste Karatagh
ti?
Amerikos
karės
ministeris sėjai Calumet, Hecla Mining Co. pražuvo 4000 žmonių, o Denevsk
į komitetus, geriausiai kasierių na, bet socijalizmas užmiręs, agi
a
J”
— Negaliu, Taip pas mus RuTaft, besilankantis dabar ant Fi apreiškė, jog jie pakels streiką, apskrityj 10000 žmonių. Daug
tacija susilpnėjus, tyka....
be kaucijų ne rinkt.
sijoje
priimta, kad panašiuose atlipinų salų, iš ten rengėsi važiuo jeigu kompanija, kaip pagarsino, aplinkinių kaimų teipgi tapo iš
Štai prie tokių aplinkybių scciAntra Vietinio neteisinga žinia
sitikimuose
tylėti, jei negalima
ti Europon, atsilankyti Maskoli ištikro sumažys ant \2°fo darbi griautų.
------------------ !i
yra ta: buk kasierius socijalistų jalistai Passaic’o L. S. S. kuopos į
nurodyti
vagies.
joj, Vokietijoj, Prancūzijoj ir An ninkų algas.
Iš BALTIMORE, MD.
ir S. L. A. kuopos, nieko niekam dvi sanvaiti surengė teatrą ir balių,
— Sakyk greičiau! Aš tau lie—
glijoj, bet dabar, kaip garsina
| Mieste Managua, Nicaragu3 d. lapkričio, kaip buvo kuni nesakęs, išvažiavo kur ten į va kuris atsibuvo 19 spalio. Lošta žiuvį nutrauksiu, jei nepasakysi!
laikraščiai,
jis
grįžta
atgal
buvo “Amerika pirtija” ir “Vienas
f New York. 200 streikavu oj, susivažiavo prezidentai vidu>- go Lietuvninko padavidyta, liko karų pusę.
Miestsargis išsigando ir palakė:
Amerikon. Matyt Europoj nesi sių Postai Telegraph Co. telegra rinės Amerikos respublikų: Nisi suareštuotas geriausias ir se
Minėtas kasierius, netekęs dar iš mus turi apsivest”. Ir koks tai
— Vąše blagorodije, mačiau,
tiki tokio karšto priėmimo kaip fistų išreiškė norą grįžti prie
caraguos, Salvadoro ir Hondura- niausias paties kunigo parapijo- bo New Haven’e, išvažiavo į kilo sumišimas I
kaip
iš ryto ketvirtoje valandoje
Japonijoj, ten nėra ką veikti. Nuo dafbo, bet gavo atsakymą, kad
Visur dvi sanvaiti kalbėjo: sturo ir susitarė užmiršti visus ne nas už dalinimą <?irkftlterų, arba, Youngstown, Ohio, kur gavo
žandaras
nešė ryšulį su daiktais.
kelionės Maskolijon sulaikė jį visos vietos užimtos.
sutikimus, gyventi sutikime. Mi kaip kunigėlis sako, už drabsty- darbą, bet prieš išvažiavimą po bose, ant gatvių, saliunuose, dirb
paskutiniai kareivių maištai Vla
—
A!
nėtos respublikos, kurių prezi mą bažnyčios mėšlais. Jau žmo rą sąvaičių apie tai apreiškė ir tuvėse. Vieni agitavo eiti, kiti
Tuojaus padarė kratą pas minėtą
divostoke.
r Denver, Colo. Kalnakasiai dentai padarė tokį sutarimą, ne gelį buvo bevedą į šaltąją, kur kur reikia, užsimokėjo, ir šeimy neiti, vieni džiaugėsi — kiti darė
jį žandarą ir surado ne tik Bronfino
EI Passo aplinkinėse nutarė seniai vedė karę.
būt atsėję patupėti# j^b kuni ną savo paliko New Haven’e ir rodąs, kaip sustabdyti lošyųią, su- daiktus, bet pas jį gulėjo ir tokie
PIRMUTINIS SNIEGAS.
streikuoti. Darbininkai reikalau
gas nebūtų dažinojęs. Kunigas apreiškė, jog pinigai kuopų yra mušt lošikus, padaryt skandalą; bu
daiktai, kurie buvo pavogti kelios
I^a Crosse, Wis. 10 d. lapkri ja po 3 dol. ant dienos papras
Į Italijoj teismas perkratinėja su špitolninku išliuosavo karštą pas jo moterį, o ji atsilanko ant vo ir tokių pirmeivių, kurie norėjo, sanvaitės atgal pas įvairius Lucko
čio puolė šitose aplinkinėse pir tiems darbininkams ir 8 vai. dar
susirinkimų. Dabar pats parvar kad to lošimo ne butų; o buvo ir
dabar bylą buvusio apšvietimo parapijoną.
gyventojus.
mutinis sniegas; termometras nu- bo dienos.
žiavo
ir kur reikia, užsimokėjo. tokių tamsių fanatikėlių, kurie gei
Kunigėlis
per
višą
vasarą
už
ministerio Nassi, apkaltinto už
Žandarą prisiėjo areštuoti.
uolė iki 20°. Snigo teipgi apVieni rinkosi į
suklastavimą dokumentų ir išlei drabstymą bažnyčios keikė cici- Žodžiu, tas vyras ne užsitarnavo dė lošimo.
— Tu vogiai daiktus ? — klau*
♦ akinėse Marųuette, Mich., Minf Pittsburg, Pa. Didelių dirb dimą iždo pinigų politiškai agi listus, o tuom tarpu, dėl jo pada- papeikimo. Geistina butų, kad svetainę pamatyt lošimą socijalistų
šia
žandaro.
esotoj ir Nebraskoj aplinkinėse tuvių ir kasyklų savininkai šito tacijai už savo ypatų. Nassi ža vadyjimo ne cicilikai papuolė į tik visi įtekmingi žmonės tokiais parengtą, kiti pasijuokt, pasilinks__
Nevooriau I
M
)maha.
myt, pašokt Kiti rinkosi į saliuną,
se aplinkinėse nutarė mokėti al- da pagarsinti svarbius dokumen- •bėdą, tik jo paties karščiausias butų.

IŠ AMERIKOS

IŠ VISUR.

IŠ DARBO LAUKO

Mažas Feljetonas

LIETUVIAI AMERIKOJ.

-Motiejau, pašėlęs gyvuly r Tai buvn LZTI
" Itb.
kaž-kokj daiktą. Draugai negalėjo suprasti, kąI šaukdamas: “Kaaaa-la-kuuu-tal r Pats
Bet staiga vilnis patraukia ab„ •
'i T
tas reiškia, tas vienas. lekiąs.,jokomotyvas, ta švie• minė, kokiu badu atsirado ant Zaplecko gatvės, kažkoks sumišimas,' girdėti šank«mn;tV>l*O
sa ant jos, tas nuolatinis švilpimas.* Kuomet git Jau temo. Gatvių žibintuvai silpnai mirksėjo, nea
vėsula privažiavo ant> keliųo šimtų žingsnių, pa gazo fabrikoje buvo streikas. Po pikčiumiško pa mindžioja T Minios vilnis sujunda,
iš Trębackos į Krakowskie Pnedmiesriekd/^C
matė, kad viršui jos plevėsdoja raudona vėliava. šėlimo apėmė jį kaž-koka švelnumas, o ir sąžine
!
Ji buvo liampos reflekforiauą apšviesta, kuris prie: atsiliepė, nes sukėlė bažnyčioje riaušes. Ve tui dama, veržias prie Novy Swiat*o. Matyti
dona
šviesa.
Praeina
pro
špirinę
žmogau,
J*
”
'
aiškino
sau
:
“
kunigas
ir
gi
kiaulė
”
.
Veltui
pyko
:
kito galo lokomotyvos buvo prikabintas. Pati vė
— Kam čia tauzyti, aš galiu I
liava plevėsavo prie pat kamino, pririšta prie jo» “gyvulys, žmones policija norėjo užsiundyti. lą, kuri ranką laiko ant širdies. Baliai
viską išpasakoti, mano sanžinė šva- Į
H.
pryšakio.
Siečka tuoj sugalvojo, matyti, komuni Visgi — tai bažnyčia. Dar norėjo užsloginti są kad tas žmogus sermėga apsitaisę, ir kad
ri, kaip jaunos, krosnies kakta.
kacijai
pertrauktai
esant, partija siunčia paliepi- žinės balsą tuo, kad “revoliucija jokių bažnyčių sermėgą varva kraujas. O ten tolumoje nuo
— Pasakok.
Vėsu I a.
,
...
mus
lokomotyvu.
Sušvilpė tuomet du kartu įi nepripažįsta“. Bet kaž-kas nuolatos ten grauže įminto ligi Koperniko galva prie galvos, taryt
— Tiesa, aš buvau atsidūręs
Siečka,
Turžyma
ir
Svobodny
gavo
paheptSvobodny
pusę
,
per8
ergėdamas jį, kuris jam ats^ jį, spiaudėsi eidamas į abi pusi, net turėjo kaž- gatvė dviems mastais pakilo augštyn. Prab,?
(Bronfino kambariuose.
iš
partijos
suardyti
dinamitu
gelzkeho
tiltą
L.
pat
kartų
šviIpt<;le
ję9# Tu0 tarpu iš kitos1 kam, kas ant jo supyko, pasakyti: “atsiprašau . šūviai. Žmonių vilnis sudrebėjo, trykšte j
— Per kur tu atsiduria! ?
Į
ketvirto
versto.
Išėjo
pavakare,
traukė
laupusės jojo, kiek tik įstengė, kazokai. Nušoko nuo’ Švilpti bažnyčioje tai visgi nepaprastas žmogui pusės ir Vi veržias pirmyn. Bali*, ne žino
— Duris buvo užrakytos, išlau- ant
I
kais,
nes
ant
kelių
jodinėjo
kazokai
ir
labai
už

arklių, vienas suėmė visus už pavadžių, kiti pri- dalykas. Dvasios paviršiuje Balia manė “dider jis atsirado. Kaž-kas ties smilkiniu subimbė.’ Va
žiau langą ir įlindau.
Svobodny,
senas
akmenų
skaldytoapgulč phaąU ir rengčsi. Gele- lis daiktas!“ Bet vėlės gilumoje kažkas šnabž subimbė. Minia nešė jį, ilgai keletą kartų vos-vm
kabinėdavo.
— Kaip tu išdrįsai lįsti?
Rusijos
jas,
gerai
mokėjo
apsieiti
su
dinamitu;
Siečka
ir
včsulaj
švilpdama>
durnais ir garu alsuoda- dėjo: “visgi per išpažintį turėsi pasakyti“. Bet nepargriuvo, tai vėl lyg ant svetimų pečių bute '
— Kodėl neišdrįsti.
_Jma, revoliucijiniu ženklu prišakyje šviesdama, lė prieš ką? Kur suras tokį kunigą, kuris tuoj jo jojęs. Truputį ruimingiau pasidarė, jau irtąjį! i
Žandaras visur iišdrįsta lįsti. Jis | Turžyma buvo jam pagelbon jduotL
Į
vo
drėgnas
ir
nuo
lygumos
kilo
ūkai,
šėmuose
kė lyg kokia sumišimo šmėkla, lyg gaisro prana nepaklaustų: “Mano mielas, ar tik tu kartais ne Iiuosos, jau gali eiti, nebėgti. Kur gi atsirado?
lenda įstatymų vardu.
— Ir tu, įlindęs, pasaldai gy ukuose paskendo giraitės, kaimai, telegrafo stul- šas, kuris apėmė pusę -Europos ir . pusę Azijos. socijalistas?“ Meluoti per išpažintį juk neme Netoliese Botaniškojo sodno. Pats vienas. Uži
“i. Jie taip ėjo, kad nuolatos matyti gelžkelio Baisybė, galybė, didybė lėkė tais bėgiais, artyn ir luos, bet kunigas tuoj atsikels ir ant visos baž mąs toli ir baisus šaudymas, šauksmai ir dejavimai.
ventojui, kad įlindai įstatymų 7
P**;
persitikrinti, ar, iš tikrųjų
vardu?
1liniją,
-- norėdami
>
... • taip artyn, švilpimas darėsi kas-kart aiškesnis, gar nyčios sušuks: “Lauk iš Dievo namų, tu maso- Balia prasiblaivė. “Aha, kalakutai!” Gatvė ūžia. '
— Nepasakiau, tik maniau taip sergsti, kaip apie tą buvo pranešta partijai,
sesnis. Jis šaukė: “Sergėkit mane!” Jau re- niškas kipše!“ Kad tai žmogus bent žinotum, nuo Belvedero lekia raiteliai. Pralėkė, palietė Ba-’
pasakyti, bet nebuvo reikalo, nie- trukus persitikrinimo, kad partija turėjo teisingas voliucijinis pragarąs pribėgo prie tiltuko, jau su kur tie masonai, tai jau iš didžio rupesnio prie jų lią vėju ir tiktai yt kūjai tolumoje tarška pakay.
t_ ___
I
kas
neatėjo
ir negirdėjo, kaip aš Į žinias. Kairitiniu
Kairiuoju gelžkelio ūlianto
plianto šonu
šonu, vienas žvengė per jį. Trįs žmonės stovi prie mašinos. pristotum, nes jau jeigu kyboti, tai bent už abie štai: “trach-trach”. Balia prisiglaudė prie geleži
paskui
kitą
jojo
penki
kazokai.
Darbininką!
pn- Kazokai
įaUtuVus, šovė.. Vienas
------- kūnas, jų kojų. Balia labai buvo susirūpinęs, lasai nės tvoros. Palietė veidą, nes ten kaž-kodėl šilta
ten buvau.
a
vartyti,
vogtūpė
krūmuose
ir
palaukė,
kol
patrulis
pasislėpė
iiskėstomis
rankomis,
nugriuvo
ant
plianto. Vė- švilpimas per pirštus nėjo jam iš galvos. Kuo buvo. Kraujas. Paskui dar apie porą valandų 1
— Ir tu ten ėmei
ukuose. Patrulis jojo į tą pusę, iš kurios jie ėjo.
praiėkė kaip perkūnas, o joa švilpimas kas- met jis taip švilpti išmoko? Aha, Sierpco pavie landžiojo po skersgatvius, kol pakliuvo namo’.
Kam vogti, dabar pas mus O ries toje vietoje krūmai priėjo prie pačio Plian' kartą toIjnos jr silpnėjo. Turžyma vos spėjo praš- te, kuomet kumeliukus ganė, levas žuvo maište Ryto metą dideliu triukšmu išmetė jį iš partijos,
to, tat jie galėjo eiti arti plianto ir sekti savo ke- nabidėti: “Jėzau”, kuomet tas viskas atsitiko. Ka- po Lapinožu, kur juos lig paskutinio iššaudė. Vi Balia pripažino tokį pasielgimą visiškai teisingu.
toks darbas vadinasi — krata.
— Bet pas tave atsirado svetimi
telegrafo vielomis. Netrukus sutiko du nuSnu- Lokai bi2unaia mušė lavoną. Paskui apjieškojo jį, siškai neatminė tėvo, nors kiti dažnai jį minėda Paskui, kuomet viską aps varsti nėjo, pramurmėjo į
pavogti daiktai....
vusiu telegrafo stulpu. Gerai apsidairė po apy- uidegč žibintuvą ir nuėjo prie tiltuko., Siečka vo, tylioms, bet persergėdami. Motiną, kuri bu save: “Matyti aš dabar tinku tik ant — stop”.
„
..
.
linkę, kad atsiminti, kurioje vietoje tas yra. Ėjo truktelėjo
...............draugą uiA rankovės. Pažvelgė vienas vo nėščiomis, urėdas suspardė ir sumušė kuciniu Tačiaus neveizdint į tą, partijai liko dvasioje iš
— Kam pavogti As nevogiau, L
užsikrapštč ant plianto ir jiešas, gražiai ir padoriai pasakius,
nųrodymu. Surado. Jau kitam j akis, ir staiga abudu išbalo. Kazokai, už tai, kad nenorėjo eiti prie darbo ir dar atsiliepė: tikimas. Ilgai nelaukė. Į keletą dienų vėliau,
. .
I pakabinę žibintuvą prie tiltuko, peržiurėjo na- “Oho, dabar jau galas su vergija!” Netrukus kuomet ant Pavislio prasidėjo šaudymai tarp jo
konfiskavau.
'
netoli.
Tiltuko suardymas dėl to ...............
būtinai buvo •
popiet. Tuomet Turžyma nustojo po sumušimo, pasimirė. Ir jos vargšas vaikelis draugų ir kariu menės, prisidėjo prie jų ir žuvo
— Po velniais, konhskavai! Ga- reikalingaSf nes tarp gelžkelio tarnaujančių pra įkvėpavęs, Siečka
___ __gi persižegnojo.
____
Po valandėlės neatminė. O nes tuomet užstojo truputį kito nuo šautuvo kulkos. Kuomet prieš paskutiniai atr
lėj ai sau konfiskuoti, Rusijos žan dėjo imti viršų kontrrevoliucija, stengdamasi Per’I
baisus trūkimas. Oras taip labai buvo niški laikai: dvarponis nusigando ir paliepė pasi dusiui išlėksiant, apstojo greitosios Pagalbos gy
darams ir policistams valdžia ne laužti ilgą streiką šaukėti policijos, kariumenės pa- sujudęg nct juodu abu pargriuvo ant žemės,
dytojai, vienas iš Solco priėjo, pasilenkė ant jo ir
užgina konfiskuoti gyventojų daik gelbos, išsiųsdavo trukius su savo sarpba, rcvo Girdėio tiktaį bildesį išbėgiojusių arklių, pajuto rūpinti vaiku. Liepė jam ganyti. Svajojo tiktai
paklausė širdingai: “Balia, tu vėl su mumis?*’ Ba
išmokti
taip
“
per
pirštus
“
švilpti,
kaip
tas
Vaitietus ! Bet jei konfiskuoji, reikia veriais apžiūrėta. Bet tas viskas nieko n*£cl dinamito durnus. Dar tūlą laiką tėmijo. Išgirdo
lia, stipriai jam ranką suspaudęs, tarė likučiais iš
kas
nutrūktgalvis.
Taigi
išmoko
švilpauti
ku

daryti, kad niekas nematytų, neju bėjo, nes minia atsistodavo ant plianto ir saukda- dcjavimus <«Lik
_ prašnibždėjo Turžyma — meliukus ganydamas. Kartais atsitikdavo, kac lekiančio balsas: “Prisirišęs.... kaip.,,* šuo”.
stų, niekas neužuostų! Dabar su vo į mašinistą: “Žerk per mus!” Masinistas I. paiiurėsiu”. Atsargiai, praskėsdamas šakas,
Tuomet šu
(Toliaus bus.)
tepei žandarų mandierą, garbę, ims švilpdavo, sulaikydavo tnikį, galų-gale turėdavo Lbnko prie bituko ir netrukus Siečka daugiaus jo prie jo prigydavo avis avininkas.
sėsdavo
grabėje
vienas
šalia
kito,
aviniukas,
se
šaukti revoliucijonieriai: Rusijos sustoti. Tuomet draugai įšokdavo į vagonus ir|nebcmati Dejavimai nutilo, mirtina tyla užviei•
i
•
• |
t
. p £ Ov I 11d Iv.
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nis galvočius, ir Motė, arklininkas. Aviniokas
žandaras — vagis, vagis. Po vėl- L.^ budavo atsimetėliui, jeigu nespėdavo gerai
Si ečka visas nutirpo u šalčio ir įspūdžių, dūsaudavo, žiūrėdamas į vaikėzą ir sakydavo:
mais, už tok, nemokepnią konf.sbIikojt pailslepti. Atkabindavo lokomotyvų. P
vcldą rankose ir bariklno dantimis. Štai“Ei, Mote, kad tu žinotum, keno tu vaikas!“ Mo
«*1°» gT' ^’11 I"1* ’ vagonus palikdavo atvirame lanke, lokomotyvų
kal.kokią rankų ir išgirdo: tė praverdavo burną, ir aviniukas pasakodavo
kad kitų kartų butum gudresnis |eizdavo tjk jjgj
kelio persikeitimo,
nuo Ii Ei
£įvi
Atsikėlė. Turžyma
labai išbalęs
išbalę* buvo,
buvo.
_ pirmojo
<4
„
va””._ Atsikėlė.
Turžyma labai
jam apie “Lenkus”, “Maištus“, “partijas”, apie
ir apsukresnis.
kur turėdavo grįžti į stotį į savo “tvartą . Pasta- Sicčka, nįeko nesakydamas, nusivilko paskui jo. Lapinožą, apie žmonis, galvą už “reikalą” padė
— Atsiprašau, — tesinosi žan-1 romįs dienomis kova su te kontrrevoliucija pa-|I Grįžo « vienu du.
jusius. Kartais galų-gale apsiverkdavo, nušluo
daras, — rasi aš tikrai mažumėlį sįekė augščiausią laipsnį. Kartais rodėsi, kad pa-1
stęs gi ašaras, tarydavo į Motę: “Tu dar snarg• apdrėbiau purvu žandarų mandie- sdje9 kraujas,. Apgavimas buvo puošiamas viso- Į
; liūs, nedaug iš to suprasi, bet ateis laikas!” Kar
rą, na, bet mano klaidą galima kiais visumenės labo rūbais, dailinamas “trijų vie
tais dainuodavo jam įvairias dainas: “Stoi ulan”,
III.
LAUKIUS RA$Ty, PARAŠYTŲ D-RO J. ŠLIUPO.
pataisyti.
no po kito sukilimų” juostomis ir nuolatos liepė
“Mowi ojciec do swej Basi" ir kitas. Motė,
— Pataisyti.... tau lengva pa baltamjam ereliui, kad savo sparnų plezdėjimu va
Motiejus Balia.
nenoromis, išmoko jas visas, tiktai paskui kaž
rytų į darbą švenčiančius gelžkelio darbininkus.
sakyti.
kodėl
nelindo jos jam per gerklę. Kuomet, išėjęs
Motiejus Balia buvo atkaklus socijaldemo(Tąsa).
— Žinoma, kad lengva pataisyti. Kiekvienam draugui kaulu gerklėje sustojo “trįs
iš
kariumenės,
pasijuto miesto gatvėse, kuomet
kratas.
Neaugštas,
tvirtas
kalvis,
Cyklopo
mus

Bronfin mane apskudė. O žinote vienas po kito sukilimai” ir tas “baltasis erelis”,
pastojo fabrikan, kuomet susipažino arčiau su po- damas nuo tėvų taip nereikalingą daiktą, kokiu
geriausiai, kad dabar yra išleistas iš kurio kontrrevoliucija padirbo lojališkumo sim-Į kulais, tamsiu mistiko veidu, nemėgo daug kal- pieromis, tie seniejie laikai išrodė jam lyg kokiu pasirodo merga, ir pasisavindamas ją už --1-Rusijoje įstatymas: “už neteisingą''! bolių. Žodis
Žodis “
“1Lenkija” nuolatos buvo Juduošių Į bėti, bet turėjo daug ką kalbėti. I urėjo, nes piktu nuskaudimu, amžina našlaityste, amžinu iš gauna dar kraitį ir pinigų. Teisybę sakant,
žinių platinimą apie žandarų ir po- lupose. Taigi ir tas žodis riogsojo visų gerklėse, fabrikoje augo pepeesai kaip skruzdės ir net žar
trėmimu. Neapkentė ponų, neapkentė nuolankių yra gana logiškai, nes mergiotės prie šiągadyniškc
licijos veikimą, kaltininkas bau- Jeigu tie “tautininkai norėjo darbininkų tarpe nas vartė nuolatos
atskirą
auginimo yra tėvams sunkenybe: nors jos ir dar
džiamas 500 rub., arba trimis ka- užvaisinti praeitį, tai ištikrųjų sunaudojo visas \ aršavai. Tiesa, Balios |>art!,a butik<> ant autono- ūkininkų, kurie kiek vienam, kepurę nusiėmę, iki bą dirbtų, vis-gi jų užlaikymas tėvams daugiau
lėjimo mėnesiais”. Galima apgar-1 priemones, kad ta praeitis darbininkams pabiau- mijos .su atskiru seimu, nepri mė ti . pa utį juostos lenkdavos ir kiekvienam švarku apsitai prekiuoja negu jos uždirba. O tarpe ponpalaikt
siusiam gyvuliui rankas lai^ė. Neapkentė kudisinti,
ant manęs
manęs papa- retų.
sinti, kad
kad Bronfin
Bronfin ant
retų, Patrijotizmas, lenkiškumas, sukilimai, Kos- nio tarp partyvinės platformos straipsnio. Balta, kybės atminimus, kurie, yt niekuomet nevystan- yra ženklu nužeminimo, jeigu duktė dirba darbu
..................
- - susi i- ciuška, Kilinskis, legijonai — tas viskas buvo me- paklusnus partijos sąnarys, tylėjo, bet raukėsi,
leido neteisingas paskalas,
jis
tiejie vainikai, puošia senių galvas, kuomet jie apmokamus, už tai-gi gražus drabužiai, skrybėlė!
____ ______________
čiaups ir dar mums užmokės 500 džiaga, ant kurios .o*.-.
ištikrųjų nuolatos
stovėjo vie atmindamas tas, kaip jis manė, bailias nuolaidas.
guli ant mirties guolio. Tarškanti fabriką ir jos apikaklės, pirštinaitės, kaspinai ir daugybė niek
rub. Antra, jam reikia nedovano- nas užrašau: “"lKiekvienas pasijudinimas bus nuo- Kiek kartų kalbėdavo tarp draugų, visuomet va- gyvumo pragaras, socijalizmas, susirinkimai, pra niekių, kokius mėgo modės žmona, labai dau
ti. Kaip jis išdrįso žandarą sku dėme!” kuomet draugų vaidentuvę uždegdavo dindavo Pepees tautiška kontrrevoliucija. Kele- kalbos, demonstracijos su išskėsta raudona vė prekiuoja, nešnekant jau apie deimantus ir perlu
sti — už tą jį reikia ilgai kalėjime atsitikimai Peterburge, Revelyje, Sevastopolyje, tą kartų gavo gerai už tą lupti, vieną kartą net liava, didis tarptautiško proletarijato idealas — teatrą ir pokilius, keliones ir maudynes. Pirm i
žtsitikimas ne
laikyti, kiti žinos, kad apie žandarų ęharkove,i, kuomet pamažu gijo istoriškos rusų du šonkauliu jam išlaužė. Tas įsitikimas
lalėjo reikšti, sulyginant su tuo, anie kudyky- tekėjimo viską apmokėdavo tėvas, o po sutuok <
I
tik
neprablaivė
jo,
visiškai
atžagariai,
dar labiau
žmonių neapykantos žaižda, kontrrevoliucija iš
konfiskavimus reikia tylėti.
tuvių tai turi daryti vyras, lyginai kaip jisai vard
suerzino prieš viską, kas šiek-tiek lenkiškumu bės atminimai! Maištas, kuriame žuvo jo tėvas, šas rūpinasi apie valgį, aptaisą ir buveinę savo:,
— Gal tu ir gudriai kalbi, bfct naujo ardė tą žaiždą ir erzino pramanymais
tai
juk,
kaip
apie
tą
teisingai
esdekų
popierai
kal

“Maskolius jus apgaus”, “Maskolius rengi* tiktai kvepėjo. Nėra jokios Lenkijos, — šaukė susižmonos. Už tatai “pats” pasidaro neva ponu kcJ
visgi tu valdžiai gėdą padariai, provokaciją,
kad paskui lengviau butų nutverti už I rinkimuos
yra tiktai vienas, didis, šventes tarp- bėjo, tik pasipriešinimas senam baudžiavos pris kiu toje sąjungoje. Ir taip į tai žiuri įstatymai
žandarų mandierą subiaurojai! Re
* ".. Tuo pačiu kartu atėjo žinios, kaip ta tautinis darbininkų reikalas! “Gėda — šaukė iš paudimui, o tėvukas nė anesuprato, tik aklai se O tai nė įdomu nėra, nes tie įstatymai, kokius
voliucijonieriai ir laikraščiai nety- Į sprando
kontrrevoliucija lenkėsi Maskvoje prieš že- vienos pusės, “te gyvuoja” — rėkė iš kitos pusės, kė paskui ponus. Teisybę sakant, buvo ir tokių męs turime, yra išleisti vyrų, kurie tai ir padarėJ
lės.
miečius, kaip išsižada teisdaviško seimo, pasika-1 Balia gi, išblyškęs, prakaito išpiltas, aiškino Nie esdekų, kurie kitaip į tą žiurėjo. Bet tai jau kad, pagal įstatymą, vyras butų ponu. Jeigu męi
Tai matai, kokia nemaloni isto
kindama “vietiniu“, kaip savo laikraščiuose kovo- ną P<> kito tarptautiško proletarijato solidariškumo ne tyri esdekai. Tas aviniukas su tomis savo su tokia nuomone apie lygumą tiesų pažvelgtu]
rija!
Į jo su visutinu balsavimu, su visomis bedarbėmis | straipsnį; tuomet jis būdavo panašus į užsidegusį dainelėmis!.... Nėra jokių kitų dainų, yra tik mėme į įvairių tautų įstatymus, atsinešaričius vyrofl
Tavo grafas Kuku.
ir kaip gėdingai pasielgė su valdiškos mokyklos pirmųjų krikščionybės laikų apaštalą, ant veido viena, ant kurios — darbininkų kraujas!.... Ne ir jo ponystėn sutuoktuvėse, tai jau dabar mums iii
boikotu. O jeigu kaš-nors nusisekdavo, tuoj ap- kurio liepsnoja gilių Senovės amžių slėpinys, pražuvo.... Kuomet darbininkai tiek kraujo pra taip biauriais išrodo, kaip šiądien visam - svietui
garsindavo tą savo rankų darbu, tuoj užberdavo Kuomet vieną kartą tūlas c-k-zietis kalbėjo apie liejo, staiga išlindo tautininkai iš savo lindynių, anie 16-ame šimtmetyje išleistiejie prieš
UŽ- LENKIŠKA KALBA.
visą šalį atsišaukimų debesiais “apie naujus lai- bažnyčios atsinešimą į revoliuciją ir kuomet sakė, iškėlė vėliavą su Panele švenčiausia ir su Baltuoju įstatymai.
Atsimenu, kada dar mažas bu mėjimus”, nuolatos nurodant kaip veikti, nors kad
kad “bažnyčia visuomet buvo mokslui priešinga.
priešinga, Ereliu ir dainavo: “Nie zginęla, poki my žyjemy!“
O kada visos mergaitės taip bus auginto!
vau, pas mus atsilankydavo tūli to niekas neklausė ir vien tik sukeldavo ir erzin- visuomet priešinosi respublikoms, priešinosi žino Kokie “męs? Kur “męs?” O kur jus buvot, kuo juog jos visai pasišvęs vienam amatui, kaip ka<B
storgerkliai svečiai. Mano te davo partyvinius ginčus. Kuomet nusisekė strei- n,U dalyvavimui šalies valdyme ir kuomet vie- met liejos kraujas ant Dvorska, ant Feodora, ant dabar daro vaikai; kada jos tuomi išmoks stovėt!
tuks visada su jais kalbėdavo kai, skelbė, kad tai jos darbas; kuomet nutarta |nas tautietis, į sieną atsirėmęs, po kiekvieno kal- Zlotą gatvių?.... Nebuvo jus nė vieno!.... Kuo
ant savų kojų, ir kada priegtam politikoje jos ly!
lenkiškai. Pamėgo ir man ta jų buvo baigti streikus, šaukė, kad tas įvyko jos bėtojaus žodžio įkišdavo: “neteisybė — neteisybė”, met gi liaudis atvėrė jums gatves, oho, tai iš- gioms stovės su vyru, beje turės darbeveikslęl
poniška kalba; vien buvo liūdna, “tautiškam komitetui” paliepus. Lygiai taip-pat I Balia, visas drebėdamas, pakišo po pačia jo no- lindote ir dabar dainuojate, kad nepražuvo, nes jus
(aktyviską) ir kąnčveikslę (passyvišką) tiesą rinl
su nežmoniškais
savo ‘kumščią
kad negalėdavau iš arti prisiklau- elgėsi ji ir dabar. Kovojo
T"
‘ gelž- s*m
-------------- "x:‘ ir sušuko: “Teisybė
«-» gyvi!.... Jus tai jau nepražusit, nėra kas kalbėti, kiniuose urėdų, tuomet jos nebus pardaviniu a!
syti. Bet iš visos jų kalbos ge- keliečių sąjungos pasiryžimais. Turžyma, galvo- — ®uns koia« teisybė — girdi, teisybė! Ne vieną nes gerai mokate slėptis...w Balią purtė. Jau pirkiniu, prisiulomu vyrams, tuomet jos bus žmol
riausiai išmokau: “tak panie”. Į damas apie tuos dalykus, griežė dantis. Butų kart? užklupdavo jį kurčias pašėlimas, kuomet, gyvenimas, apskritai imant, atgrįso jam. Prie to nomis. Kada tokios merginos susituoks su vy!
Ašj v.maniau,
kad jau ir aš gerai
jau be
abejo nusiavęs
nušlavęs 11c
ne vieną
išdavėjų, kad praeidamas Ksiąžęca arba Nowy Svviat gatvėmis, visko prisidėjo dar tas švilpimas katedros bažny ru, tuomet nuo jų skrenda šalin ana begėdystė!
----v. ..
«>> i jau
uc tiucjv
vieną tų
i
čioje, kur kybo stebuklingas Kristus. Toks ūka
moku ponišką
kalbą
ir lietuviš-1 partija nebūtų smarkiai draudus.
..................
............
Taigi partija girdėdavo antrame ar trečiame augšte Dąbrowskio
i -kai palioviau kalbėjęs. lėtuks nutarė dabar paremti gelžkeliečių sąjungą ir pa-Į Mazurkos fortepiano akordus, perdibtos į trium- notas, juodas, kaip durnų debesis. Podvalio gat buk jos nutekėjo už vyro dėlto, kad ans jas niai!
tytų ir aprūpintų; tuomet tai iš tikro viena t ii!
manęs ko ten paklausė, aš jam siuntė iš “bojuvkos” tris darbščiausius savo są- fal‘šką maršą, arba kuomet per kavinės langą pa- vėje, kurion Balia dabar įėjo, pilna buvo žmonių.
atsakau: “tek panie”. Nors jis narius. Tiltelio suardymas nelengvas buvo dar- matydavo ant torto, rausvo liukro apipilto, baltą Jis nieko nežiūrėjo. Mintįs kaip skruzdės landžio meilė liks piršliu sutuoktuvių, neveidmainiuoja!
ma, bet tikra ir skaisti meilė. Tokiuose susituok iJĮ
pyko už nepaklusnumą, bet aš bas, nes reikėjo turėti daug šalto kraujo, atidžiai Paukštį karališkais ženklais ir obuoliu išskėstuose jo po galvą būriais ir visos erzino jį tuo švilpi
muose
nėra barnies nė neapikantos, tokioms siw
______
Vi- mu. Balia pamanė: reikia išgalvoti sau kokia mėr- papurtydavau galvą, parodyda- elgtis ir praslinkti pro gana tankius patrulius.
rausvai-gelsva karūna ant galvos.. “VI
tuoktuvėms
nereikia nė įstatymų apie perskilk®
vau, kad lietuviškai visiškai už-1
už- Netoli pusiaunaktis^ Apie tą laiką, dar keletą Isur dabar ta baltoji žąsis”, murmėdavo ir ne vie- tavonė. Bet pirmų-pirmiausia reikia atlikti pasi
Tuomet
nereikės
prasimanyti baudų mušėjam*
miršau. Negalėdavau suprasti ko- patrulių pralenkę, nho kurių reikėjo slėptis grio- na kart? imdavo jį noras tarkštelti kumščia į di- gailėjimo aktas. Iš Podvalio išėjo į Senatorską.
moteries,
o
nužudymas
vyro>ąrba pačios nebus ga*
paikas:: su sve- viuose, krūmuose, priėjo prie tiltelio. ISiečka
tuoj
stiklinę sieną, ką, be abejo, butų padaręs, kad Viši lyg taktan žengia ir kaž-kur girdėti daina,
dėl tetuks toks paikas
____ ___
limu
daiktu.
Ir
vaikai,
gimę iš tokių paj ieško!
čiais visad kalba poniškai, o su nuėjo du šimtu žingsnių atgal. Turžyma tiek pat ne popieros, kurių visuomet turėdavo su savim, lalia mano sau: pakliuvai į tautininkų demokracitinų sutuoktuvių, turėdami geras paveizdas prie^
sunum nemoka. Jis-gi, matyt, žingsnių pirmyn, kad geriau butų apylenkė ma- ir dėl tos tai priežasties negalėdavo kelti riaušių, ją! Bet šiądien daugiau, ne kelti riaušių, užtenka
savę,
taps gerais žmonėmis. Iš tokios tai medeW
Svobodny įlindo po tiltu savo darbą atlikti. Ines ^čjosi arešto ir kratos. Kuomet Katedros jų. Oras dreba nuo balsų. Baliai pečius veršiai
suprato, kad dėl jo paikystės, su tyti,
1
gos
musų
ainiai ir įpėdiniai suves musų lukė-1
sunum ponu jau nebus galima
j_
Miną reikėjo padėti ar po geležiniu balkiu, ar ko1- ^ainyč»oje po sumos žmonės užtraukė “Bože cos laižo. Juk jeigu Ponas Jėzus nuliptų iš dangaus tąję ateities valstiją, kur nebus nė ponų nė pri-J
susikalbėti, bet išmėginimui,
pa- kion-nors skylėn. Jau kuone buvo tą atlikęs, jau
’įąuti hustojęs, pefsižegpersižeg- ant žemės, graudžiomis ašaromis apsiverktų dėl
ui, paBalia, tuoj poteriauti
įkišęs du pirštu burnon, jų nelaimės. Ką gi kaltas Ponas Jėzus, kad toks spaustųjų. Tuomet bus visi žmonės ir lygus ir
sitiesęs, išpėrė gerai kailį, kad ir knatą uždėjo, kuomet staiga bėgiai pradėjo noi°’ atsikėlė, paskui gi įkišęs
laisvus.
i
atsiminčiau lietuviškai.
drebėti, iškarto pamažu, paskui vis labiau. Svo- garsiai sušvilpė. Didelis pasidarė sumišimas juo kunigas pasitaikė! Daina vis auga. Balia nė ne
>9Po tam ne tik aš, bet ir mano Į bodny iškišo galvą ir sušuko:
Kas gi ten ?” labiau, kad ir kunigas, išbėgęs prie aukuro, pra žino, kuomet pradėjo taktan statyti kojas. Staiga
Paklausykite,
ką
Jean
Paul rašo: “Jeigu ge^
per
minia
prasistumia
prie
jo
senis
avininkas.
Vei

dėjo
koliotis
socijalistais
gHimojo
pašauksęs
tetuks daugiaus lenkiškai ne Šalia plianto bėgo Siečka ir kaž-ką rodė. “Kazo
rai
auginote
vaikus,
jūsų
vaikai
visuomet pažins
das
apdegęs,
ašarotas,
apkabino
jį
ir
sako:
“
Mote,
policiją.
Balia
antru
kartų
lįkiąb
pirštus
burnon,
kalbėjo nė su svečiais.
kai grįžta* — sušuko. Sbobodny šaltu krauju iš
žiūrėk,
atėjo
laikas.,
Gatvė
ūžia.
Eina
žmo’
jus.
Niekumet
vaikas
neužmirš
savo
motinos, jį
ir
kunigo
pusėn
nusikreipęs,
sušvilpė.
Viegi
paDabar gi ir aš poniškai kalbėt siėmė degtukus, pabraukė, sužibo šviesa, knatas
valyvai
ir
gerai
auginusios.
Ant
mėlynų
kalj
gus
prie
žmogaus,
žengia
taktan
“
viens-du
“
.
Žmo

užsidegė ir prunkšdamas, gana greitai degė. Tuo ■ ke^tom’S , kumščiomis ėjo ant
jut kiti nė kiek ne----- .....
11Vnenoriu.
nių
ir
dainos
vilnįs
patraukia
jį.
Eina
kaip
automa

nų
tamsios
kūdikystės,
j
kurius
męs
amžinai
m!
tarpu iš kitos pusės atbėgo Turžyma, šaukdamas: j atbodami, veržėsi prie aukuro. • Balia ant vienų
Vitautas.
sikreipiame
ir
žiūrime,
stovi
taip-gi
motinos,
ku®
tas,
dargi
atidaro
burną,
bet
balsas
nenor
išeiti
iš
Palauk, dėl Dievo, palauk I
Svobodny atidžiai ir kitų sušuko: “kalakutei!” Vargonininkas, ku
pažiurėjo į jį, bet matyti suprato, nes staiga su nigo pamojimą supratęs, pradėjo- vargonuoti “Pod gerklės. Dabar jau išeina. Balia, išblyškęs, akyse rios nuo ten mums parodė gyvenimą, ir tik palaigriebė peilį ir perpiovė knatą, degantį galą nu- twoją obranę“; žmonės vis sutaikomiau “Bože cos žiba ne šio pasaulio šviesa, eina taktan “viens, du”. mingiausiame laike tegalėtų būti užmiršta karšj--*
- • • ir
• pats greitai palindo po tiltuku.
metė“ - j? -vandenį
Pedojo, pasigirdo šauksmai “gėda” ir Staiga viskas kelia jame kerštą, nori sustoti, su čiausioji širdis. Jeigu jus, moters, norite būti la
"te gyvuoja” — Balia gi, pasirėmęs į šonus, pa- šukti: “kalakutai“bet šešėlis vėl atsistojo prieš bai mylimos ir gana ilgai, iki mirties, na, tai bu
Redakcijos atsakymai. Turžyma ir Siečka, pasilenkę, greitai nubėgo į
mėlinavusiu veidu, pritvinkusiomis gerklės gįslo jį, apkabino ir štai ant pačio liežuvio galo žodžiai kite motinomis savų vaikų”. — Teisybė, musų ga
krumus ir praskėtę juos, žiurėjo, kas bus.
persimainė į visiškai ką kitą. Laukinis, susopin dynė reikalauja nuomoningų, gerų motinų, pasiIštolo gi lėkė gerai jiems pažįstamas švilpi- mis, rėkė ant visos bažnyčios: “Ka-la-ku-taiI”
Staiga kaž-kas sušuko: “Kagokai!” Žmonių vil tas bliovimas išlėkė iš gerklės, gįslos ant kaklo švenčiančių su meile ir stropumu auginimui i®
Vitautui. Raštelyj Kova su mas, tęsiąsi nenutyląs,
Nė jokia įtekmė nėra taip pažymi, tai sv®
’
lenkiška kalba iš tikro kovos nė- motyvos aki, o trečioji Iš ūkų lindo dvi loko- nis metėsi prie durių, o Balia, kaip sraunios upės pritvinko kaip virvagaliai, pradėjo nežmogišku kų.
akis,
kaž-kaip
juokingai
•auieuĮd|E;ed
BJ
augštininka užkabinta, apšvietė kaminą ir dar vilnių sugriebtas lapas, plaukė tai prišakiu, tai balsu kaukti: “Da nam przyklad“.... Kaž kas
(Toliaus bus.)
užpakaliu prie aukuro nuolatos, iki užsimirštant, sugriebė jį už pečių, stipriai papurtė ir suriko:

*— Kaip nevogtai, kad pas tave
daiktus radome ?
— Pas mane, tai pas mane, bet
»š nevogiau.
— Niekų netauzyk, greičiau

A. Niemojewski.

Revoliucijos žmonės.

t~^

KOKS PRIVALO BOTI VAIKŲ AUGINI
MAS IR AUKLĖJIMAS?

GARBINGOJI REDAKCIJA! Tschaikovskio; e) “Ditiako” ■—
Meldžiam' patalpinti šį laiške- Pashalovo (abi rusiškai); d)
“Craddle song” — Fr. Schuberto,
*Aido” draugija Panevėžyje, e)| “By the murmuring stream”
^tvarkiusi savo veikimą
ir — P. Tschaikovskio (abi angliš
Ramdžius tam tikrą bustą prie kai).
liaudies viešbučio, mano įrengti
ęavo skaityklą.
Bet draugija
III.
“Aidas” yra dar jaunutė, jos ka
s) “Der Tod”
P. Tschaisa labai neturtinga ir pakol skir kovskio (vok.); b) Iš Operos
ti pinigų skaityklos įrengimui m- Rokiczana “Pionska Stacha” —
fgali. Todėl meldžiame redakci St. Moniuszkos (lenkiškai; c)
jų, leidėjų, autorių ir vertėjų pri “Nuožmi mergina” — St. Mo
siųsti savo išleidimų nors po vie- niuszkos; d) “Kamin irklot?” —
ar du "egzempliorių. Priima-1 Gounodo . (abi lietuv.); e) iš
mos aukos knygomis nuo paša Operos Pagliacci “Recitar!” t—
linių ypatų įvairiose kalbose. Leoncovallo (ital.).
Ligšiol gaunami šie laikraščiai:
Pattmijitnas.
Pereitame No.
"Lietuvos Ūkininkas”, “Nedėlafenio Skaitymas”, “šaltinis” ir “L.”, aprašyme p. M. Petrausko
•Žarija” — už ką išreiškiame re įsibruko kdios klaidos, kurias
dakcijoms širdingą ačių. “Aido” šiuomi atitaisome: septintoj eilu
draugijos nariai naudojasi skai tėj nuo apačios turi būti, metykla veltu, pašalinės ypatos mo liodrama “Birute” parašyta 1906
m., (ne 1907 m.); žemiau pa
ka į mėnesį 15 kap.
Meldžiame šį laišką perspauz- dėta, kad “pridėta daug tautiškų
dainų
ir
šokių”, turi
būti
dinti ir kitus laikraščius.
“
....dainų
”
(be
šokių).
Antroj
Adresas: Panevėžys, Draugi
eilutėj pasakyta opera .“Birutė”,
jai “Aidas*.
turi būti “Sienapiutė”,
A. Purickas,
■k
’•<
Pirmininkas.
J. Antanaitis,
Pirmininko padėjėjas.
Jonas Tamošauckas,
Sekretorius.
St Stanionis,
Iždininkas.

liuosuoti nuo pildymo Philadel- m«. Naumiesčio partyljoj, Suvalkų
rub. Pusi. 89, prekė3]............ . 15c
phios seimo paskirtų pareigų.
v
n
Kasieriaus ir finansų sekreto Pasaka apie carą 4 mikitą. Pagal
riaus knygas gal iki Naujų metų rusliką sutaisė 4. K. į Ižleldo L.V.8.
teiksis peržiūrėti tie komiteto są Labai gražus užimantis pasakojimas
nariai, kuriems visuomenė daboti apie carą, kaip jis žmonėms įgriso ir
kaip apie JJ tratinės kalba. Puslapių
kasą pavedė.
46, prekė
15c
Prieštaraujantis rezignavimui
C. R. K. sąnarys, p. Tareila už
Ratslių spėjlmąt Y^a linksmiausi*
meta komitetui, jog jis neagita žalais* (šabova) šeimyniškuose ausiParašė D. Spėjlkas.
vo už dėjimą aukų, jis privaląs riakimuose.
Puslapių 16, prekė ..’į.............
ioc
atsišaukimais klabinti visuomenę
dėti aukas. Bet Philadelphios Tikri Ir netikri Šventieji*. Paveik
seimas Komitetui pavedė vien slėliai UI gyvenimo kankintlnių Ir
priėmimą ir siųtinėjimą aukų su- kankintojų. Išleistą Susi v. Lietuvių
lyg aukautojų nurodymo. Agi- Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c
tavimas priguli visiems sumanes
Įmonių užtarytojai. Vertė ii rusų
niems lietuviams, neišskiriant ir kalbos Sermukinė. Aprėžo apie du
paties p. Tareilos.
broliu Grakchu, 130 metų prlei Chri
ataus gimimą, lė Rymo laikų ir kaip
C. R. S. K.

S=

Draugysčių reikalai.

džiui valdžią sukviesti susirinkimą
Paj ieškau jauno lietuvib, mo
visų dalininkų ir direkcijos kožna- kančio nors kiek angliškos kalbos,
me laike, kada to draugijos nau tinkančio prie valgių taisymo sa
DIDELIS BALIUS.
da reikalaus. Todėl šiuomi prane lime ir galinčio bent kiek pagelbe- '
VVest Lynn, Mass. Vietinė šv.
šu visiems direktoriams, dalinin ti už baro. Darbas ant visada, al
Kazimiero dr-stė, parengė didelį
kams ir visiems sąnariams, jog
ga gera. Atsišaukite prie savinin
»lių padėkavonės dienoje, 28 d.
toksai specijališkas susirinkimas ko.
lapkričio (Nov.), 1907 m., Hiber“Žinyčios” bus laikytas Nedėlioj,
K. E. Bertulis,
nian Hali, 105 Federal Sq.» West 28 d. lapkričio, 1907 m., 2 va
Box
11,
Livingston, Ilk
Lynn, Mass. Prasidės 2 vai. po landoj po pietų, svetainėj Northpietų ir trauksis iki 12 vai. nakties. westem University Settlement, ant
Pajieškau savo brolių Antaną
Įžcnga vyrams $1.00, moterims ir kertės Augusta ir Noble gatvių,
merginoms dykai. Yra užprašytos ant kurio meldžiu, idant pribūtų ir Juozapo Vaičekauskių, Kauną
draugystės iš Bostono. Grieš la visi tie šalininkai ir sąnariai “Ži- gub., Raseinių pavieto, Žvingių
bai puiki muzika. Užtai kviečia nyčio«”, kuriems rupi ateitis tos parapijos, Paloličių kaimo. Juozą*
pas buvo pirm aštuonių metų ani
me visus, senus ir jaunus atsilan draugijos ir musų visuomenės.
kyti ant to puikaus baliaus ir
Ant to susirinkimo visiems da farmų arti New Yorko. Antanat
draugiškai su visais pasilinksminti. lininkams ir sąnariams bus padalin pirm pusantrų metų buvo Spring
Kviečia.
ti įstatai “Žinyčios”, atspausdinti field, III. Jie patys ar kąs kitai
~ Komitetas Dr-stės Sv. Kaz. lietuviškoj ir angliškoj kalbose. teiksis duoti žinią ant adreso:1
V. Vaičekauskas,
tnom laiku žmonės buvo pavergti ir
Tuose įstatuose teipgi yra patal
visaip kankinami. Pusi. 33, prekė 10c
3252 So. Halsted St^
TEATRAS
IR
BALIUS.
pintas “Žinyčios” charteris.
4
Chicago, f lt
Springfield, III.
yęta kuopa
Dasižinojau teipgi nuo “Žiny
llslvystyma* vaisiau* gyvūnų. Lek
S.
L.
A.
parengė
utarninke,
26
čios” advokato, jog advokatas kom
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
Pajieškau gerų žmonių, kurie
d. lapkričio (Nov.), 1907 m., panijos, nuo kurios pirkome že
lių Ii embryotogljos. Pu«l. 13.
malonėtų
mano kūdikio,3 mėnesių
k*.
gražiausioje
šio
miesto
svetainė

.10c
mę, sutiko padaryti visus doku
je “Anon Hali”, ant kampo ątos mentus teip kaip musų advokatas senumo; augalotas sveikas ir gra
Orą*. Vanduo, ėvl*** Ir Šiluma.
PASARGOS SKAITYTOJAMS. Lskcijoa prof. Blochmano. sutaisė ir Jefferson gat. Balius prasidės reikalavo, ir dėl to turiu viltį, jog žus. Aš pati sergu ir neturiu kaip
Žmonės, kurie
1) Kada reikalauji permainyti ad Aernau. Su daug paveikslėlių. Pu*l. 7 vai. vakare. Įženga vyrams 500^ ant to specijališko susirinkimo da kūdikį išauklėti.
resą. dėl siutinėsimo laikraėčio, visa 133.
Prekė ..................................... 40c merginoms ir moterims dykai. lykai pirkimo žemės, bus galutinai norėtų paimti, malonės atsišaukti
da paduok ir senąjį savo adresą. JeiLietuviai ir lietuvaitės iš Spring- užbaigti. Daug sąnarių jau dabar adresu:
Tsu t likos
Politiko*
knygynSlle.
Miss Ona Poliki,
Telpa čia Rusijos policijos viešpata fieldo ir aplinkinės nepamirškite atsišaukė pas mane, klausdami, ar
atsilankyti
ant
šito
pokylio,
kuris
322
Brond
Str.,
Beloit, Wis.
žemę
pardavinesim,
ir
ant
kokių
vimas.
persekiojimas
ypatos
laisvės,
parašyti.
3) Pinigu* geriausiai siųsti per draugijų ir susirinkimų, laisvė* to bus gražiausias iš visų čionai bu išlygų, ir dėl to ant to susirinkimo
1
Ant pokylio bu* turėsime pilnai apsvarstyti šitą da
Money Orderį arba
registruotame džk> ir sąžinės, ir kame iiganymss? vusių pokylių.
Pajieškau savo brolio Antano
10c
laiftke. NedAk į laišką smulkių sida Pusi. 47. Prekė...................
lošiama užimanti komedija “Lė lyką, ir parūpinti plianą tolesniam Montvido, Kauno gub., Šiaulių
brinių, n* auksinių pinigų, nes jie
kė kaip sakalas, nutupė kaip va “Žinyčios” veikimui.
pavieto, Lygunų vol., Ruslių kai
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
kelionėje kopertą praplės, lipui* ir
balas
”
.
Bus
teipgi
dainos
ir
demo.
Jis pats ar kas kitas malo
Trečiu
svarbiu
dalyku,
kuris
tu

prapuls. Geriau, vietoje smulkių. įveiksiąs iš Napoleono l paakutinluJų kliamacijoft, o laike baliaus bu* rės būt ant 5 to susirinkimo aprū nės duoti žinią adresu:
dėk
pačtinių
markių
už
tą
sumą.
' « Pereito panedėlio rytą, ant
kariavimų. Pusi. 44. Prekė.15c skrajojanti pačta iki vėlybai nak
pintu, yra persitikrinimas, kurie
Miss Vai. Montvidžiutė
kertės 19 ir Wood str. du gin Pačto markes priimame tiktai vieteJe smulkių, kur suma mažesnė už
čiai.
Nepamirškite
šio*
progos,
sąnariai
nor
palikti
dalininkais,
ir
24 So. Rivid st.
ponais kovojo?
kluoti plėšikai užpuolė Drą Ha- 11.00. Jei suma siekia 31.00 ar dau
Sodlų sukilimai
Maloniai
Ispanijoj. XIV bet atsilankykite visi.
VVaterbury, Conn.
ant
kokių
išlygų
dalys
bus
toliau
jiehą, bet ant jų nelaimės, pagel- giau. tai markių nesiųskite, bet dėki
aartiuje. Parašė A.
kviečia
pardavinėjamos.
Kaip
žinome,
bon daktarui pasiskubino polici te pinigu* arba Money Order|. Jeigu Prekė .......................
.10c
Komitetas.
daug tautiečių prisirašė į “Žiny
Pajieškau savo brolio Juozo
jos
sergeantas Malone su keliais suma bus 31.25, tai gulima dėti 31.00
Margalis. Volungė ir vievęrpinigais, o 35 centus markėmis. Vie
čių
”
prižadėdami
pirkti
dalis
po
Kižio,
Suvalkų gub., Pašlavaičių
Valtis Jėzau* Kristau* pa* Popi*.
sfclis. Eilės.
Kaune, 1907 m. policistais ir vieną plėšiką nu nok markė* turi būti visame sveiko*,
DIDŽIAUSIAS BALIUS!
žių Pijų IX.
Parašė Victor Hugo.
kaimo,
Michališkio gmino. Jau
$100.00,
bet
mažai
buvo
tokių,
ku

šovė. kitą gi snareštavo. Suar nesulipusio* viena su kita, nė prie antra laida. Prekė ......a.10c
, t
Chicago, III. Draugystė Saldžiau rie savo pažadėjimą priderančiai iš keH metai kaip Amerikoje. Jis
Dainų čia yra daug, originali- raštuotasis yra Jonas Muravrski, teliko neprlHplntos, teip kad męs gasios širdie* V. J. parengė balių pildė. Tą užmanymą mažesnė pu pats ar kas kitas malonės duoti
škų ir verstų. Originališkosios,,‘ o peršautasis V iktoras V cceiine, lėtume Jas panaudoti savo laiikams.
Užsiprašydami virš minėtų knyge nedėlioj, 17 d. lapkričio (Nov.),
sė tikrų sąnarių ir dalininkų įkū žinią adresu:
Sulipintų markių nepriimame. Mar
nors ir jų formai ne mažai gali gyvenęs pn. 977 W. i8th gatv. ke* priimame tiktai Suvienytų Val lių, adresuokite:
1907 m., Freiheit Turner svetai nija, ir dėl to yra labai laikas už
Antanas Kižis
ma užmesti, geresnėse negu iš
stijų Siaurinė* Amerika*, jokių kitų
A. OL8ZEWSKI8
nėje, 3417-21 So. Halsted st. Pra vesti . tvarką knygose, ir išbraukti
59 Pine st
— Pereitos nedėlios dieną su vieipatynčių markių nepriimame.
3252 So. Halsted 8L,
verstosios, vertimuose per daug
Chicago, III. sidės 5 vai. po pietų. Įženga tik tuos visus, kurie tiktai liežuviu
Elizabethport, N. J.
3) Jeigu išpirksi Money Orderį,
atsitolinta nuo originalo, lyg degė Arthuro Vicherio namai pn.
tai 25c porai. Užprašome visus____
______
mano svarbų tautišką ir ekonokad vertėjo norėta pataisyti sa 1815 Prairie avė. Ugnį pajuto tai nelaikykle JI pa* save, bet pri
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti Ini;ką užduotį išpildyti. Todėl, kas
Pajieškau
užsiėmimo kokioj
sidėk redakcijai, nea be "Orderio*’
pirmiausiai tarnaitė ir prikėlė
viškai originalą.
ant
to
puikaus
baliaus,
nes
grajys
yra
šalininku
“
Žinyčios
”
užmanynors krautuvėj ar prie kokio nors
redakcija negali pinigų ii pačto gau
namų savininką, bet jam atsikė- ti. Pasilaikyk sau tik maiąją bal
labai puiki muzika, prie kurios tnOr tas tegul pasiskubina ant to biznio. Moku lietuvišką, latvišką,
ĮDOMUS IŠSITARIMAS.
Victor Hugo, Vaišės Jėzaus 1 us, degė stogas. Tik telefonu tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną
“Žmogus yra teip tvirtas kaip galėsite gerai pasilinksminti. Kvie- susirinkimo pribūti, ir persitikrinti lenkišką, rusišką ir vokišką kal
Kristaus pas popiežių Pijų IX. pašaukti ugnagesiai išgelbėjo ki prtsiųsk prastame lalike. registruoti ir jo skilvis”, tai išsitarimas abcl- ■čia
kokius gražius vaisius atnešė dar bas. Tose kalbose galiu rašyti ir
tus namų savininko šeimynos są nereikia.
Pittsburg, Pa. 1907 m.
Komitetas.
bas mažo būrelio tikrų mylėtojų skaitytu Norinti gauti gero dar
nai
visur
girdimas
šioje
šalyje.
Jis
4) Ant lalėko, kuriame uisakal kny
narius — jo pačią ir ketvertą
laimės ir gerovės musų visuome bininko tegul atsišaukia tuojat
gas ar kitokiu* tavoru*, niekada ne išrodo įdomus, keistas, vienok, jei
Knygutė tai antiklerikališkos vaikų.
PRANEŠIMAS.
nės, o tada supras, koki neapsako addresu:
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: gu tainista pamąstysi apie jį dau
pakraipos Yra tai prieš katali
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką giau, tai pamatysi, kad išsitarimks
Aleks. Mnikauskis
Chicago, III. Dr-stė šv. Jono mai brangus butų vaisiai to užma
—• Pereitos nedėlios dieną, kitą, kas su užsakytai* tavorala nesi yra teisingas. Tamista niekur ne Krikštytojo šiuomi padėkavoja vi nymo, jeigu, vietoj mažo būrelio,
kiškoj dvasioj parašyta satyra,
8734 Dauphin Park
Dougl’as parko prūde rado kūną rlia, ne* pas mus t*vorų (knygų) rasi tvirtą vyrą su nesveiku skilviu, soms draugystėms, kurios atsilankė paremtų ji minės. — Du metai vos
išjuokianti dvasiškiją.
Chicago, III
■iuntlnlal yra atliekami viename de45 metų moteriškės. Kūną jos
ant
musų
baliaus
ir
teatro,
teipgi
sukako,
o
jau
organizacija
kaip
veik
tasai
organas
sustoja
vei

pasMRnente, apgarsinimai kitame de
nugabeno j numirėlių sudėjimo partamente. o korespondencijos tre kiąs, teip greit mažinasi ir kūno ištariame širdingą ačių ir visiems pilnai sutvarkyta ir turi savo žePajieškau savo draugų ir drau
gės Vladislavo Dumano, Prane
M. PETRAUSKO KONCERTAI. ruimą ir kalvis Mc Naughlin pri miame departamente ir kiek viena* pajiega, o kaip greit skilvi* prade- svečiams. Sykiu pranešame, kad mę — pradžią kolionijai.
Kas myli žemę, kas ųori turėti Šukio ir Onos Balčiūnaitės. Visi
Kaip kiekvienas žino, p. M. Pet pažino ją už savo pačią. Vyras departamentas yra po priežiūra ki ,da vėl veikti, teip greit pasididina dabar yra numažinta įstojimo mo
tų ypatų. Tad jeigu Jua ant vieno*
rausko koncertas Chicagoj e atsibus užtikrina, kad ji nuo seniai buvo popiero* surašysite keletą reikalų, ir kimo pajiega. Tam yra dauge kestis per pusę ir norinti prisirašy savo pastogę, kam nusibodo sunkus Kauno gub., Panevėžio pavieto
17 d. lapkričio, Mucic Hali, 203 nesveika ir, turbut, dėl ligos už tai jūsų laiškas turės laukti pirmame lis davadų; ypatos su nessvciku, ti prie šios draugystės turi dabar darbas po fabrikus, stockyardus, Narvidiskių sodžiaus. Jie patyi
mainas, ant geležinkelių ir kitur ar kas kitas malonės duoti žinią
Michigan avė., tarpe Congress ir simanė nusižudyti.
departamento kol taa Jj apdirbs Ir nusilpnėjusiu skilviu, negalinčios gerą progą.
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol dirbti ir pasidžiaugti
Su
guodone
tarnaujant svetimiems ponams, tas adresu:
Van Buren gatvių; 8:15 vai. vaka
gyvenimo
Joe. Kumpelis
— Utarninko vakare likosi už šis JJ apdirbs Ir pasiųs trečiaip. To Miiagumais, sutvirtino savo skilvį
Dr-stė Sv. Jono Krikštytojo. tegul kreipiasi prie “Žinyčios”.
re. Išpildytojais programo bus,
kius laiškus negalima nė | laiką at
262 Hamilton st •
Su guodone,
. apart M.Petrausko, gerai žinomas daryta vietinė kvietkų paroda, sakyti, nė gerai atlikti; nes pn* pir vartodami Trinerio Amerikoniškąjį
Grand Rapids,- Mich.
J. J. Hertmanovič
lomt METINIS BALIUS 1
švediškas skripkorius Frederik Fre- kuri traukėsi penkias dienas. mąjį departamentą likus laiškui, ant Eliksyrą Karčiojo Vyno, ir galėjo
Pirmsėdis.
Chicago,
III.
Parengtas
storone
Paroda
buvo
Coliseum
ruimuose.
deriksen ir ja moteris pianistė. Čio
ram nelieka davadų. Geriausiai yra eiti vėl dirbti ir pasidžiaugti gyve
Pajieškau Judaninos Gislanorašyti kiekvieną reikalą ant atskiros nimo smagumais, jautiesi sma draugystės Dovydo Karaliaus, Mu
nai paduodame programą to va
popieros.
tada
kiekviena*
reikalas
vos,
Kauno gub., Panevėžio pa
zikantų
ir
Giedorių.
Atsibus,
ne

*— Policistai 22 str. policijos
karo:
giais ir su ambicija. šilas vaistas
bus perduota* tam tikram departa
vieto,
Vabalninku parapijos, Ge
m.,
dėlioj,
24
d.
lapkričio,
1907
1) Suite No. 2 in E. Major, stacijos pereitos nedėlios dieną mentui Ir visi reikalai tuom patim veikia tiesiai ant skilvio ir ant
Viršininkai Centro Komiteto
dančių
sodžiaus. 7 metai kaip
So.
Freiheit
Tumer
salėje,
3417
Pionoforte - Violin Duett — Edu suėmė savo distrikte 24 negrus, laiku lika atlikti greitai Ir gerai.
visos gromuliojimo sistemos, ir
“Aušros” Dr-stės.
Amerikoje,
pirmiau gyveno KevaL
Halsted
sL
Balius
prasidės
4
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo užtai yra labai geras visiems ne
ardo Shuetto; grajys ponas ir terp kurių buvo 11 nuo seniai
Pirmsėdis
—
Dr.
M.
Želvienė,
wanee,
III.
Ji pati ar kas kitas
Išlikę
nuo
ney
Orderio
atsk
yramo
gaudomų plėšikų ir užmušėjų.
sveikumams tos sistemos. Vaistas po pietų ir trauksis iki 12 vai. nak
ponia Frederick Frederiksen.
i
Church
Str.,
Plymouth,
Pa.
_
pinigus
ar
atsakymo.
Visada
dėk
malonės
duoti
žinią adresu:
ties.
Įženga
25c
porai.
Užprašo

2) a) Concerto Aria “Per pieta’”
geras nuo anemijos, malakraujyMoney Orderį į tą patį Išliką kuJames Veidrunas
(itališkai) — Mozarto; b) “Ačiū i — Ant kertės Belmont avė. ir riame tavorus užsakai. Nes Jeigu stos, nusilpnėjimo, nerviškumo ir me visus lietuvius ir lietuvaites ko- Sekr. susinės. — J. šernas, 3252
2134 Forbes st
Dievui” (lietuviškai) — M. Pet Sheridan Road, pereitos nedėlios užsakymas ateis be pinigų, męs ne nuo visų kitų nesveikumų, kurių skaitlingiausiai atsilankyti ant ši S. Halsted Str., Chicago, III.
Pittston, Pa.
rausko, giedos M. Petrauskas.
vakare, prie daugelio praeivių, galėsime Jo išpildyti, vien todėl, kad svmptonai būva netekimą* apetito to puikaus baliaus, nes tai bus
3) Romance et Finale pour Vio nusišovė 35 metų vyriškis. Kas pinigų nėra, o jei ateis pinigai be ir kūno nusilpnėjimas. Grynumą paskutinis ‘ balius prieš Adventus, Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
Pajieškau savo brolio Antano
lin Concerto — Wieniawski; gra yra nusižudėlis ir kokios priežas atsakymo, męs netinoslme ką •U vaisto gva rantuoja Su v. Valst. Še ant kurio grajįs puiki lietuviška Justine str., Chicago, III.
jais daryti, vien todėl, kad prie hi
muzika,
prie
kurios
galėsit
linksmai
Jesevičiaus,
Kauno gub., Telšių
jys Frederik Frederiksen.
Kasierius
—
Dr.
J.
šliupas,
1419
riai
No.
346.
Gaunamas
aptiekotys ji prie patžudystės privedė, nėra utsakymo.
vakarą praleisti ir smagiai pasi N. Main Avė., Scranton, Pa.
pavieto, Salantų parapijos, Gel4) a) “Osen” — P. Tschaikovs to nepasiseke susekti.
se.
Jos.
Triner,
799
So.
Ashland
6) Visada ant savo laiškų pasirašy
gaudžių sodžiaus. Jis pats ar kas
šokti. Su guodone
kio; b) “Ditiatko ’ — Pashalovo
kite savo pravardę Ir adresą. Nor* avė., Chicago, III.
Komitetas.
kitas malonės duoti žinią adresu;
(abi rusiškai); c)“Paukščiai”; d)
ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
St Jesevic
“Kaitink saulutė”---- Petrausko;
“LIETUVOS ŪKININKAS”
TOBULAS DARBAS DAILĖS.
resą kiekviename laiške, nes męs
604 W. German st
MOCKAUS TEATRŲ KOMPA“Craddle song” — Fr. Schuberto;
Laikraštis skiriamas Lietuvos
Ponas A. M. Mucha, garsusis
radę laišką terp 100 ar 300 laiškų
s
NIJA.
f) “By the murmuring stream”—
Baltimore, Md.
darbo žmonėms. Išeina kas sąvaibe parašo ir adreso, nežinosime keno čekiškas tepliorius, kuris tuo tar
Los Chicagoje teatrus sekančio tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
P. Tschaikovskio (abi angį.); g) NUO CENTRAL. REVOLIU- jis yra Ir negalėsime atsakymo duo
pu yra Amerikoje, skaitomas už
se dienose: 16 ir 17 d. lapkričio mas ant gražios popieros, 16 pu
“Kiela” — P. Tschaikovskio (lietu
Pajieškau savo pussesers Petro
CIJOS ŠELPIMO KOMItivieną iš geriausių tepliorių ant svie
West
Side
bažnytinėj
svetainėj,
134
Su
visokiais
reikalais
rašydami
nėlės
Jencaitės. Kauno gub.. AnTETO
viškai), giedos M. Petrauskas.
sių ir mėnesiniu priedu.
to. Paskutiniai du jo paveikslai
pas mus visada adresuokite teip:
\V.
23
place;
17
d.
lapkričio
teatras
driejavo
parapijos, Raukų kaimo.
5) a) “Serenade”; b) “La
Wenatinis laikraštis, kuris tė
Susirinkus Philadelphioj atsto
yra graznos dailės ir tapo nupiešti
bus
lošiamas
po
pietų,
2:30
vai.,
iš
A.
OLSZEW8KI,
2
mėnesiai
kaip Amerikoj. Ji pa
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
Fileuse” — Sig. Stojowskio (pia- vams draugysčių ir pavieniems
ant užsakymo pono Jos. Triner, ge
3252 8. Halsted St.,
Chicago, III.
priežasties
p.
M.
Petrausko
kon

ti
ar
kas
ktas
malonės duoti žinią
nes jis suteikia teisingiausias ži
noforte solo), grajys ponia Frede lietuviams, kaip visi žino, buvo
rai žinomo išdirbėjo Trinerio Ame
certo.
18
d.
lapkričio
bus
Melrose
rik Frederiksen.
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie adresu:
išrinktas Centrališkas Revoliuci
rikoniškojo Eliksyro Karčiojo Vy
Park, III., J. James salėje, Lake st. to. Amerikos - lietuviai užsirašy
Kaz. Kaulus
6) a) Iš Operos “Pagliaccio” jos Šelpimo Komitetas; komiteno. Paveikslai dirbti 1908 meti
ir 23 avė. 23 ir 24 Grand Rapids, kite minėta laikraštį arba užrašy
212 First st.
NAUJOS
KNYGOS,
GAUNAMOS
,
tas
tas
buvo
nepartyviškas.
Jis
niam sieniniui kalendoriui, šitas
“Vestila giubla” — Leon< ovallo
MicK,
šv.
Jurgio
Casino
salėje.
Elizabeth, N. J.
kite savo gentėms tėvynėj gyve
“LIETUVOS" REDY8TEJE.
(ital.); iš Operos Rokiczaria- aukas siuntė ten, kur aukautojai
kalendorius bus kiekvienam nu
Įženga 25c. Prasidės 8 vai. vaka nantiems. Lietuvoje metų prekė
“Piosnka Stacha”—St. Moniuszko. paskyrė. Kadangi dabar, išsiai
siunčiamas, kuris tik prisius 15c
visus maloniai.
Aritmetikos uždavlnynaa. Vadovė
Pajieškau savo brolio Jono Kriš
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
(lenkiškai); c) “Nuožmi mergina” škinus dalykams, aukos dedamos lis aritmetikos pradžiai; antroji da stempomis, uždengimui nusiuntimo re. Užkviečia
čiūno,
Suvalkų gub., Naumiesčio
Mockus & Co.
numeris ant pamatymo 5 centai.
— St Moniuszko; d) “Kamin1 vien socijaldemokratams revoliu- lis.
lėšų. Prisius h Jos. Triner, 616
pavieto,
Kidulių gmino, Sudergiu
Amerikoje vyriausiu agentu yra:
irklot?” —.Gounodo (lietuviškai),, cijonieriams, net kerštinčiai, apie
Šita knygutė — antroji Ir paskuti So. Ashland avė., ,;čhicago, III.
parapijos.
Teipgi pajieškau savo
b
-i*
LIETUVIAI NEPAMIRŠKITE
M. J. Damijonaitis,
giedos M. Petrauskas.
kuriuos mes Amerikoj ne daug nė dalia uždavinyno, paskirto arit
draugų
Antano
ir Pranciškaus
metikos kursui; čionai, kaip papra
SIOS PROGOS.
3250 S. Halsted St., Chicago, III.
Antras p. M. Petrausko koncer ką žinome, iš aukų nesinaudoja, stai yra daroma, surinkta uždavinių
Sprindžiūnų, teipgi Suvalkų gub.,
Chicago, III. Lietuvių Giedotas bus 22 d. lapkričio, Danvilie,, o kad socijal-demokratai sutvėrė su skaičiais visokio didumo. Para
ĄŲKQS.
Naumiesčio pavieto, Plokščių pa
rių
Dramatiška
dr-stė
>
parengė
III., miesto Opera House. Visą, savo partišką komitetą, tai mums Syta Pr. Mašioto. rusi. 68 prekė 20c
rapijos, Kubilių kaimo. Jie patys
Sukolekta- antrą maskinį balių, nedėlioj 24
Iš Manifold; PM
programą išpildys vienas p. M. Philadelphioj išrinko revoliuar kas kitas malonės duoti žinią
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa- vo J, Viltrakiai ir. A. Ramanaus d. lapkričio, 1907 m. Atlas Hali,
Petrauskas, čia paduodame ir jo1 cijos rėmimo komiteto sąnariams,
rakė K. Stiklelis, telpa 14 gražių tė- kas: K. Juozupaitis $2.00; Ago 3234 Emma st. (North Side). Už
adresu:
’
•
programą.
išėmus sąnario Tareilos, rodosi, vynlškų dainelių. Puslaplų 16 preS. F. Christ
,..K
ta Juozupaičiutė, Ad. Bunceikiš- keisčiausj apsirengimą bus duoda
Pa
j
ieškau
lietuvio,
kuris
norėtų
kad musų komitetas dabar visai w
....
............... ,............ 10c
410 Hooper st.
kis, J. Slipskis ir F. Cidabra po mos dovanos: 1) moterims bron- uždėti grosemės ir bučernės biznį.
I.
nereikalingas, kadangi ' ir teip
Brooklyn, N. Y.
Llstuvlall ar gerai* keliai* žengia $1.00; A. Liskiškis, M. Raspis, zolietas $10.00; vyrui Fountain Randasi gera vieta naujame mie
1) a) Concerto Aria “Per pieta”’ žmonės paliovė jam aukas siun
me priskyn?
Nuoširdus atsiliepi- M. Ramanauskas, M. Juozupaitis Pen $7.00; 2) setas šukų $5.00; ste. Lietuvių šeimynų yra apie
(ital.) — Mozarto; b) “Kaitink tę, siunčia vien socijalistų parti tna* į lietuviškąją visuomenę D-ro
Pajieškau savo dėdės Pranciš
po 50c; J. Viltrakis, A. Rama vyrui setas guzikų $4.00. Balius 40, o pavienių apie penkis kartus
šviesi saulutė’.’ (lietuv.) — M. jos komitetui.
Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų,
nauskas, A, Posiac, A. Juosi- prasidės 4 vai. po pietų. Įženga daugiau. Čia nėra jokio kito lie kaus Razickio, Kauno gub., Rasei
.Petrauskas; c) “Berceuse” (franKadangi mus rinko visokių laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo- sis, B. Bilby, St Roriaunas, V. ypatai 25c. Užkviečia visus šir tuviško biznieriaus; vieta labai ge nių pavieto, Šidlavos parapijos,
dilo 1906, Union City, Conn., 36
cuziškai) — Gretschaninovo.
partijų Philadelphioj susirinkę gruodžio 1906, Ed^ardsvllle, Pa., 31 Munkevičius, V. Granas, D. dingai.
ra ir geras žmogus gali padaryti Piotkuniškių sodžiaus. Jis pats ar
atstovai,
tai
mes
atsišau- gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa Beed, J. Deginga, J. Krūminis,
Komitetas.
gerą
gyvenimą. Atsišaukite tuo kas kitas malonės duoti žinią ad
II.
' kiame
į lietuvišką visuomenę, ryje 1907 m. Pusi. 47, prekė.... 15c J. Banevičius, V. Juošis, J. Ta
resu :
jau šiuo adresu:
2a) Iš Operos Les Pecheurs pranešdami jai, kad dabartinėse
Ig. Stepaitis 10c ir ŽINYČIOS” SPECIJALIŠKAS
Vin. Damaič
rnas
po
25c;
Jos. Skinderis,
Labai gražio* Dainos.
Surinktos
dės- Perles “Mi par d’udir” (ital.) sanlygose mums nėra kas veikti.
52 River st
40c.
‘
Viso
$12.00.
_
SUSIRINKIMAS.
kasnors
dar
Box 501’
Harrisburg, III.
K. Stiklelio; čia pati Įpustos 32 dainos
•— Bizeto; b) “Osen” — P. Todėl visuomenė teiksis mus
Rumford Falls, Me.
'užrašyto* nuo žmonių Liepalotų kai- Skirti L. S. D. P.
“Žinyčios” įstatai duoda pirmsė-

APGARSINIMAI

VIETINES ŽINIOS.

MOJI RAŠTAI

Pajieškojimai

1

"

:

name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. Čials tų laikų plramldus, sienas pylių, :»<UrtK> nu r.S(, kl^rtn. looū."
» *
B-a ir M. P-is. Chicago, UI. IMI, pu tvirtynlų; typus kunigų ir kareivių. tauta, kokie buvo raštai
ph- Krt*,.
slapių 62 .........
20c Hieroglifus Akkadų rašto ir tL Chl
toje rašto vartojo mazgelius ant im*.
cago, IU. 1904, pusi 498 ..............
rų. išplaustymus ant medžio, iškapojl.
225 derlaus vėliaus negu niekad.
861 Apio turtų Išdlrblmą.
Parašė
Komedija viename akte. Pagal lenki Bebram. Vertė B. M. Veikalas gvil mus ant akmens, piešė pavrikslus/į
šką sutaisė K. B-a ir M. PU Chica denantis politišką ekonomiją. Kokiais tik neseniai daėjo iki šiandieninio >«
fabeto (litarų), su kuriuom dabar
go, III. 1901, pusi. 48.......................... 16c keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
M parašyti kiekvieną žodj fr viską a >
krauna ir kaip atsiliepta ant gyvenine kalbėti teip gerai, kaip Ir gym žodžiu.
257 Kun. Gramuloe Raštlnyčlojs. Ko draugijos. Chlcago, IU. 1900, pusla
Yra tai knyga, kurt ifttikro žmog-j la.
medija viename akte. Parašė kun. Fr. pių 139 .............................
356 teresuoja, parodydama kaip tobuliucoi
Hodur. Grąžtai parašyta komedija, tin
sviete raštas. Chicago, IU. 1905
kanti perstatymui. Chlcago, 111. 1906,
641 Geografija arba žemės aprašy slaptų 304 ........................................ į1j0#
pusi. 14 ....................
mas. Pagal Gcikie, Nalkovskl Ir ki Apdaryta ...........................................

-■

Pajieškau savo trijų pažįstamų:
Petro Tamošuno, Kauno gub.,
Vilkmergės pavieto, Kupiškio mie
stelio, jis gyveno apie New Yorką;
Antano Vavatinskio, teipgi Kupiš
kiu miestelio ir Juozapo Vilčinskio,
Kauno gub., Panevėžio pavieto,
Vabalninku parapijos, Stubuvų
kaimo. Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:
Jos. Šimkūnas
26 Knox st.
. Lewiston, Me.

Pa j ieškau savo brolio Endriaus
Naujoko, Suvalkų gub^ Naumies
čio pavieto, Karališkių kainu).
Pirmiau gyveno Pittsburg, Pa.,
o paskui išvažiavo Kanadan. Jis
pats ar kas kitas malones duoti
žinią adresu:
Kaz. Naujokas
228 S. Frenon st.
Philadelphia, Pa
Pajieškau savo teteno Vinco
MSičiulio, draugo Vinco Braneko
ir Pijušo Mičiulio. Visi paeina
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio pa*vieto ir gmino, Būdviečių kai
mo. Apie 10 metų kaip iš ‘Lie
tuvos. Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:
Jer. Stankiavičia
905 Bank ,sL
Waterbury, Conn.

Pajieškau savo draugų: Ciprtjo
no Žimončiaus, Dom. Pondino ir
Dom. Ledbaro, Kauno gub., Raseinų pavieto, Girdiškių parap.
Tūrių prie jų svarbų reikalą. Jie
patys ar kas kitas malones duoti
žinią adresu.:
Stan. Juškis
Box 328
Melrose Park, III.

APLEIDO SPADDĄ mgOS:
ORISSON SVETT-MAI DUtN

GYVENIMO MOKYKLA
Lietuvių kilbon išvertė K. Ž E GOTA

Pajieškau merginos Grasildos
Meleikaičios, Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Vabalninku parapi
jos, Katyčių kaimo, kuri 5 d.
lapkričio prasišalino iš West
Hanover, Mass., su Klemensu
Petrausku, Krynčino parapijos,
Pamiškių kaimo. Jei kas žinotų
apie ją, malonėkite man pranešti
adresu:
J. Petrulis
115 E. Ashland st.
^rpekton, Mass.

Ant Pardavimo.

Už $2800 pirksi lotą su dviem
namais ant Wallace Street Chi
cago Heights.
Rendos atneša
$31.00 ant mėnesio. Pati renda
gali tas propertes išmokėti. Atsi
šauk pas A. Olssruiski, 3252 So.
Halstcd St., Chicago. Męs turi
Parsiduoda labai pigiai saliu me daugybę gerų namų ant par
nas, įrengimas pirmos kliasos, davimo visose miesto dalyse.
license tiktai 500 dol. metams
Tirštai lietuviais apgyventas mie
Iš priežasties išvažiavimo j tė
stas. Parduodu iš priežasties iš
vynę parsiduoda bučemė ir groservažiavimo tėvynėn, užimti tėvų
nė vertės $1200 už $600 arba ir
palikimus. Gera proga norinčiam
už mažiau. Biznis gerai išdirbtas;
pigiai nusipirkti gerai einantį biz
lietuvių apgyventoje vietoje. Atsi
nį. Atsišaukite ypatiškai adresu:
šaukite adresu:
C. J.
1404 52nd avė.
Jos.‘Drasher,
Grantworks, III.
1902 Lake st., Melrose Park, III.

Siu knyga yra, tiesą sakant, geriausia knyga lietuviškoje
kalboje. Joje surašyti gyvenimai, patyrimai didfcių zmefaių. Yra
' tai „Knyga turinti pakelti dvasią Ir įkvėpti visiems norą atsižy
mėti mokslo ir pridermių dalykuose”. Knyga patraukia, priduoda
energiją, pajiegą ir ją nedėsi tol ii rankos, kol visos neperskai
tysi. Yra tai knyga pasiliekančios vertės, nes nors Ir dešimtį
kartą ją perskaitysi, vistiek ji nenustos savo patrankimo, bet kas

242 Mlndaugls Lietuvos Karalius.
Istoriškas paveikslas 5-ee aktuose.
Lenkiškai parašė Julius Btoveckl. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chlcago, III. 1900, pusi. 86. 25c

831 Žilė galvon — velnina vuodegcn.
Komedija vienam akte. Pagal lenki
šką sutaisė M. P-is. Cbleago, Iii. 1901,
PUSI. II.................................................1®®

kart padarys didesnę įtekmę.
Knyę* turi vIm 21 skyrių, kurie užsIvWIm ••kančiai: Žmogus ir pro
ga; Jaunuomenė aunkiote aplinkybėse; Valios stiprumas; Liuosoa
nuo užsiėmimo valandos; Genijališki jaunikaičiai sunkiose sąlygose;
KokĮ ižai rinkti *m*lę; Energijos taupinimas; Savo laiku; Linksmu
mas ir ilga gyvastis: Geras sudėjimą* — tai turtas; Pasiryžimo lai• mėjimas; Taktas ir sveikas protas; Tikėk sau ir gerpk save; Auk
ščiau turto; Ui koklį kainą įgaunamas ptuiRentimas; Budas — tai
pajiega; Darbo tvarka, Gyvenimas yra tuo, kuo jį padarome; Lai
mėjimas neveisdint į pralaimėjimą; Ilga gyvastis ir kaip ją įgyti;
Buk taupus.

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
kurių žmonės nuolatos 'žiuri, bet jų
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą syk) iš
versta | lietuvišką. Labai naudinga
knygelė tiems, kurio nori sužinoti Iš
ko darosi žaibai, griausmai, lietus Ir
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie
laikosi Ir tt Chioago, 111. 1894, pu
slapių 79 ............................................. 80c

Knyga yra ištiesę “Gyvenimo Mokykla’’ tikroje prasmėje
to žodžio ir iš jos išmoksi daugiau negu iš bent vienos mokyklos.
Nusipirk ją, o nesigailėsi.

Knyga turi A38 pusi.

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių Vojeikov'ą 'sutalaš Šernas. Aprašo iš ko
susitveria ore žaibai ir griaustiniai.

Preke popieros viršais $ 1.50; audimo—$2.00.

Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma.
Lekcija? ytt BMma’l.

Sifili! SERMAS.

Vienas vardai p. šerno Jau užtikrina, kad čia yra knyga
didelės moksliškos vertei. Knygoje išaiškinta: kodėl vienoj vie
toj oras lengvesnis, kitur sunkesnis; kodėl ir kas gimdo žaibus,
perkūnijas; ii ko susideda oras, kas jis yra. kokiu sunkumu
spaudžia ir tt. Knyga išaiškina visus tuos svarbiuosius klausy
mus, kuriuos męs būtinai turime žinoti.

Knyga turi 138 pusi.

Prek* knygos 40 c.

Kaip, žmones su ponais kovojo?
Sodiečių sukilimai Ispanijoj, 1S amžiuje. Anglijoje 16 amž.

Pajieškau savo dviejų brolių
Iš priežasties išvažiavimo į tėvy
Parašė A. J-tls.
ęą
Petro ir Antano Malaukių, Su
nę
parsiduoda
už
prieinamą
pre

valkų gub., Senapilės pavieto,
Freidos gmino, Panemunės para kę visi naminiai rakandai (fumipijos, Vinčunų kaimo. Jie patys ture). Atsišaukite adresu:
Br. Žukovskį,
ar kas kitas malonės duoti žinią
187 W. i6th Str.,
adresu:
Paveikslas ii N ipoleono L paskutiniųjų, nelaimingų kz
Chicago, III.
Jurgis Maliaukis
Pasali ErkMi-ŠatrtiH. Sitilsi S. M. ■
Box 173
Cle Elum, Wash.
Išvažiuodamas iš miesto esu
priverstas parduoti savo dalį, 13
Pajieškau savo brolio Martino metų senumo kriaučių kromą, neKarbauskio, Kauno gub., Rasei- šančiame gryną pelną $4000 me
nių pavięto, Skaudvilės parapijos, tams. Parduosiu už $450. Pirkė
Pužų kaimo, 8 metai kaip Ame- jas turi būti kriaučius. Atsišau
Tragedija-Pocma 5-se aktuoae.
rikoje; 2 metai atgal gyveno kite ar rašykite pas:
Parai* Jonas Viskoška.
Grandville. Turiu prie jo šaukCh. Z. Umich,
Tai
yra
fantaziikas
piešisyi parUyUs dramatiškame pavi
tis, nes esu sunkiai sužeistu ir
45 La Šalie str., R. 8.
dale.
Paveizdai
paremti
aat tikrų atsitikimų. Svajas arba, ki
guliu ligonbutyje, kur jau manęs
Chicago, III.
taip nzvadinns. Svajotojas, norėjo įvykdyti ^yveniman dangų,
nebenori laikyti. Jis pats ar kas
vienok per savo gyvenimą kentėjo vien vargą ir persekiojimui jį
kitas malonės duoti žinią adresu:
Parsiduoda labai pigiai geras
neapkenčiančių žmonių. Ant galo tapo nukankinto.
Juozapas Karbauskas
saliunas su visais tavorais ir ra
Perskaitę tą knygelę aiškiai pamatysite kaip sunkiais ir nrl3254 S. Morgan st.
kandais šešiems ruimams. Parsi
kiečiuotais keliais tori eiti visi, kurie stengiasi įvykdyti gyveni
Chicago, III.
duoda dėlto, kad savininkas tu
mas tą, ką žmonija nesapranta. Visi žmones yra išdalies klai
ri kitą užsiėmimą. Pasiskubinkidingi. todėl altoriui, aprašinėdamas, nesilaike ne vienos puses,
"*Aš Anastazija Lazdauskienė, te atsišaukti adresu:
rašo teip, kaip gyvenime atsitinka.
po tėvais Lileikytė, pajieškau sa
J. J. Kveder
vo vyro Kazimiero Lasdausko,
125 So. Jenessee st.
tik tave gyvu jaučia. Ją skaitant užeisi aut tokių minčių ir at
Kauno gub., Raseinių pavieto,
Waukegan, III.
jautimų, kokių gyveaime galbūt niekada nesvajojai. Ją įkaity
Vazgirių parapijos.
Antri me
damas dasizinosi kaip (gyti dangų ir kodėl arams sunku
tai kaip Amerikoje, pirmiau gy
TIK
PER
TRUMPA
LAIKA.
yra ant žemės gyventi.
veno Chicagoj e. Aš ką-tik pri
Raski
reme
mes
parduoti,
už
la

buvus iš Lietuvos ir norėčiau su
juom pasimatyti.
Jis pats ar bai numažinta preke, visokias kny
kas kitas malonės duoti žinią gas, gromatoms popieras, abrozdedelius, pastatomus altorėlius, Škap
adresu:
Ir kitos trumpos poemos.
lierius,
Rąžančius, ir Palangos Tre
Anast. Lazdauskienė
Parai*
Jonas Viskoika.
jas
devynerias,
iš
tos
priežasties
no

1177 E. 63rd st.
rime
tad
padaryti
vieta
dėl
naujų
Knygelėje
telpa
eilės:
Gyvybe (Kantata), Ištvirkėlis, Vy
Chicago, III.
tavorų, gražiausios popieros su pui
lius, 3 Sonetai, Proverbai ir Jautimai.
Pajieškau Petro Juravičiaus, kioms kvietkoms, tuzinas 25c ar
Vilniaus gub., Galvanskos vol., ba 100 už $1.30 ir męs expresą
Pasodnikij kaimo. Apie 19 me apmokėsime į visus kraštus, kny
tų senumo, 5 pėdų augščio, ant gas ir kitokius daiktus iš musų Ka
veido turi kelis taškus; dešines talogo duosime 6o^G dėl perkuprankos pirštai sužeisti. Dirbo 3 čių tiktai. Dideli katalioga pasių darbininkams, kurie gali įmokėti tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olševrmėnesius Poąuonock, . Conn., o sime kožnam dykai, prisiunčiant kelis šimtus dolerių ir boti sąna skis. Chicago, IU. 1902, pusi. 66 ..20c
ketvirtame prasišalino iš čionai. 4c stempų dėl kaštų nusiuntimo. riais.
Jeigu kas jį kur užtėmysite, ma Reikalaujame agentų, ir duodame
Didelis pelnas, pinigai pasidve 114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L
lonėkite man tuojaus pranešti, o gerą uždarbį ant musų tavorų. Ad- jos ir bus apsaugoti. Rašyk arba Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa
risas.
•
aš suteiksiu atlyginimą.
atsišauk ypatiškai. Reikalaujame tinti su buriu Ir sanlygoaas maskolių
M.
Zukaitis
Teod. Tvarkunas
agentų. Lithuanian Colony, Room kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
. 227 E. Main Str.
toją drauge jausti su vargo prislėgtais
Box 7
8, 45 La Salk st) Chicago.
žmonėmis. Chicago, IR. 1904, pusla
New Britam, Conn. U.S.A.
Poęuonock, Conn.

Laikrodininko atminiifiai.
SVAJUS

Vaizdas siekimo augštybčs.

Gyvybe

pių 69................................

Pajieškau merginos Julijonos
Gumauckiutės, Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Kolainių valsčiaus,
Dungviečių sodžiaus.
3 metai
kaip Amerikoje. Ji pati ar kas
kitas malonės duoti žinią adresu:
Reikalaujame 500 angliakasių,
Jos. Grubiausias
vedusių ir nevedusių, valstijoje
370 Rock st.
Illinois; 82c už anglių toną. Ke
Kenosha, Wis.
lione iš Chicagos tiktai $5.00, an
glių sluogsnis 4 pėdos. Teipgi
Pajieškau savo trijų pusbrolių: reikalauja 400 darbininkų valstiVinco, Frano ir Liudviko Tamule jose Wisconsin ir Michigan prie
vičių; Vilniaus gub., Trakų pa medžių darbo. Mokestis nuo $28
vieto, Variuos vol., Perlojaus kai iki $35 su valgiu ir ruimu. Pigi
mo. Teipgi pajieškau Jurgio ša- kelionė iš Chicago. Darbas ant
blinskio, Vilniaus gub., Lydos pa visos žiemos. Lietuviškas agen
vieto, Kanevos vol., Senkonių tas. Adresuok: J. Lucas, Room
kaimo. Girdėjau, kad visi gyvena 3, 128 So. Clark st, Chicago, III.
Worcester, Mass. Jie patys ar
kas kitas malonės duoti žinią ad
Reikalauja gerų vyrų tuojau pri
resu :
sidėti prie lietuviškos kolionijos
J. Saurusevičia
gražiausioje Texas valst. apygar
Box 737
doj, golfo pakraštyj. Darbas ant
So. Manchester, Conn.. visada ir gera mokestis geriems

Reikalavimai

Knygų Katal togas

15c

129 Po priedanga šventlnybėa. Isto
riška apysaka Iš Rymo laikų. Parašė
E. Postart. Vertė K. J. Odesoje, 1965,
Pusi. 106.................................... ?N..26c

1635 Lietuviškas Lementorlus dėl
mažų valkelių. Bu poteriais, katekiz
124 Roblneonaa rugį pa. Graži mo
mais ir mlnstraaturu. Vilniuje 1863,
rališka paaaka. Antra pertaisyta lai
pusi. 52............................
Ils da. Ckicago, IU. 1993, puol. 88 ... .25c
186 Žmogua neplluškla. Vertė iš
70 Lietuviškos Pasakos Yvairloe.
švediško
Nėris. Labai graži apysakė
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
IV. Chlcago, IU. 1905, pusi. 299. šio lė, kaip turtingo prekijo sūnūs apsi
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da vedė su varginga mergina ir laimin
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų giau gyveno už kRus, ąpąlvedusius su
filta apysakėlė užima
pasakų, telpa keli šimtai užiaaandčlų turtingoms.
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi kiekvieną jauną vaidini Ar merginą ir
pirkę* iš paminėtų 4 knygą I, II, III mokina žmogiškos doros. Chlcago, III.
10c
ar IV dalj, turės per visą savo am 1899, pusi. 23............

žių neišsemiamą pasakų turtą .. 81.26
Drūtai apdaryta............................. 81-60
90 Olltipa. Graši apysaka iš laikų
savitarpinės karės šiaurinės Amerikos
Indljonų. Vertė A. Olšew*kls. Antra
pataisyta laida. Chioago, Iii. 1966,
pusi. 95.................................................. 25c

134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė
Iš Nazareto. Apgseka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sus. Vertė
J. Laukis. Chioago, m. 1966, puol. 169.
(šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti).. .. ..50c

200 Akie už ak|, dantis už dant|.
100 Pasaka apie kantrią Alaną. Duk Juokai viename akte. Perdirbta U vo
terį turkų clecorlauB Antoulaus, kuri kiško. Chioago, III. 1907, pusi 29..10c
per 22 metu vaikščiodama po svietą,
daugybę bėdų ir vargų Iškentėjo. An210 Dėdė atvažiavo* Komedija vle-

tus sutaisė Šernas. Bu paveikslais.
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų
žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą:
Jos kalnus, jų vardus, augštj. vulka
nus metančius iš savęs ugnį; iš kokių
sluogsnių susideda šėmė, kur ir klek
joje yra anglių, geležies, aukso, dm
skos Ir kitų gėrybių; kiek marių, eže
rų. upių, jų vardai plotis, gylis; kokie
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tys; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos
visos viešpatystės, karalystės, kunlgalkštystėa, respublikos ir tt Kiek
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiėmtaiai, pramonės, išdarbiai ir tiesos;
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokia orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur
koks Ilgis dienos Ir nakties; kur visa
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė
per keletą nedėllų nenusileidžia arba
neužteka ir U. Knyga didelė 6x9 colių
ant geros, standžios popieros apaudin
ta. Chicago, Iii. 1899, pusi. 469. 824)0
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis Mtaromls atspau-

722 Trumpa eenobės Istorija. P*r*i
prof. R. Vlpper vertė iš rusų kalbos
Ir 5-ets spalvuotais žemlapials (mago
mis). Yra tai tikriausia svieto istorb
ja nuo seniausių laikų, daug metą
prieš Kristauę gimimą iki nupuolime
Chlcago, III. 1964,
pusi. 805
.814)8
Apdaryta
.8145

854 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
nas Gražys. Ši knygelė aprašo kokios
kada buvo karės, kas buvo jų priešąsčla, kiek blėdėa padarė Ir daro žmo
□ėms ir kas j jąs stumia. Chicago. mj
1902, pusi. 40 .................. ,.................100’

Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gi*,
tautas, nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir audemorallzavo Lieta,
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg
šiai dienai Chicago, I1L 1903, pusta
P19 U.............. ... ............................. ...

946 Priedelis prie lietuviško klausu
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės
reikalus po valdžia Rusijos Ir po jtekme lenkystės. Chlcago, IU. pusta
589 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė
plų 38........ ,........................................ ..
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižlnoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
1135 Hyglena arba mokslas apie už
šią knygelę. Ckicago, III. 1902,
laikymą sveikatos. Pagal Berneeą,
lte Dr* Noil Ir kitus, sutaisė Šernas. Yra
slapių II

šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta
kaip galima sužinoti oro permainas ir
daug kitų Jdomių dalykų. Kiekvienas
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
parodomas ant paveikslo. Norintiems
arčiau susipažinti su oro ypatybėms,
tai nauja daktariška knyga. Kas ją sq
verta perskaityti. Chicago, III. 1907,
597 žvėrys Ir žmogua Sutaisė pa atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti
pusi. 238 ................
......75c
Apdaryta .... .... ................... ..814)0 gal Bchmehlj šernas. Mokslas apie nuo visokių ligų, užlaikyti člelybėje
subudavojimą kūno visokių žvėrių, savo sveikatą, pailginti savo amžių ir
paukščių, sanarkojų, žarnapi Irių Ir užauginti sveikus ir tvirtus savo vaL
473 Apls žemę Ir kitus svietus. Jų žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy kuo. Chicago, III. 1897, pusi 132..35c
buv| Ir pabaigą. Pagal Heilperną, Fal- vis aprašytas pavieniai su visomis jo
bą ir kitos, sutaisė šernas. Aprašo ypatybėmis Ir kokią gyvūnų giminę jis
1176 Pamatas Visokiai Reformai.
kas yra žemė, iš ko ji suaideda. ant tveria. Su paveikslais. Chlcago, III. Vadovas sveikatai, turtui ir laisvsL
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 1906, pusi. 313.................................814)0 Popullariškas raštas apie klausimą
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko Apdaryta
.............................. 81-25 valgytos. Parašė Otto Cardue. Su
metos ir kitos rotai matomos žvaigž
raštininko leidimu vertė J. Laukta.
dės. Bu 80 astronomiškų paveikslų
650 Ethnologlja arba mokalaa a pi* Knygutė nurodo kad mėsa Ir kai-kurig
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo žemė* tauta*, pagal D-rą M. Haber- kiti teip pavadinu dilginanti valgiai,
gus tikrai gali apsišviesti. Chlcago, landtą parašė šernaa. Su paveikslė yra netinkančiais žmonėms maistais.
Iii. 189G, pusi. 225....... ;.................. 76c liai*. Yra tai svarbiausia moksliška Chlcago, Ui. 1907, pusi. 113..........3te
Ta pati apdaryta............................ 81-00 knyga apie vista musų pasaulės žmo
nių veisle*. Ji parodo visų viešpaty
1420 Tikyba ar mokslas 2 Tikėjimisčių, visų žemės kraštų ir net mažiau škl moksliški ir draugiškai - politiški
480 Biologija arba mokslas apie gy
sių salelių žmonės ir jų paveikslas. tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo.
vus dalgtus. Pag*! prof. Nusbaumą.
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa Antras pataisytas ir padidintas spaudi
sutaisė šernaa Mokslas kokiu budu
pročius, užsiėmimą Ir abelnai viską. mas. Chlcago, III. 1901, pusi. 211 50c
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
1210 Kritmetfka. Sutaisė S. Skačją. tegul perskaito šią knygą. Chica
tų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
go, m. 1903, pusi. 667 ................. 82.00 kauskas. Leagvas būdas išmokti skai
žvėrių ir paties žmogaus. Su pavelk■lėliala Chicago, IU. 1901, pusta Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 1
mo apdaruose ........................
82.50 penkis skyriua. Skyrius I — apie
pių 147. .. . ....................
40c
skaitlius. Skyrius H — Trupiniai. Sky
546 Nematomi priešai Ir draugai
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
507 Gamtos Istorija. Pagal p. Bert, žmonių. Pagal Bitneri sutaisė šernas. riua IV — Prilyginimai ir proporcijos.
vertė D ras A. Bacevyčta. Knyga su Aprašymas smulkiausių bakterijų gim Skyriua V — Proporcijų prievadinės.
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo dančių visokias ligas pas žmonis, jų Chicago, UI. 1897, pusi. 104 .......... 25c
nių. medžių Ir akmenų paveikslėlių; susekimas, vystymąsi ir U. Bu pa
trumpai aiškiai ir suprantamai įšalėki veikslėliais. Chlcago. I1L 1905, pusla
1300 Rankvedla angliškos kalbos. Pa
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, pių 118................................................. 30c gal OllendorTą. Harvey, Maxwell ir ki
ant kurių žmonės žiuri, bet jų perai
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
aeaupranta. Chlcago, III 1903, po
škiausia
knyga išsimokinimui angli
586 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
slapių 231.......................
50c
rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė šer škos kalbos pačiam per save be pagel
nas. Su paveikslėliais.
Aprašo se bės mokytojo. Chlcago, 11L 1906, pu
508 Gamtoe pejlego* Ir kaip Iš Jų niausių gadynių yvalrius sutvėrimus slapių 307 ........................................ 81-29
naudotis. Pagal Bitneri sutaisė šer gyvenusius ant žemės dar prieš atsi Apdaryta......................................... 81-50
nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga, su daugybė paveikslų y vairių m*
šinerijų ir kitokių prietaisų ant išnau
dojimo gamtoe pajlegų. Chicago. IR.
J904, pusi. M
...................... 50c

527 Kada Ir kokiu budu gali svietu,
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wllh.
Meyer. U vokiečių kalbas vertė J. Ugaudas.
Knygelėje aprašyta svieto
pabaiga. Kas nori dasižlnoti kada ir
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitą knygelę. Chlcago,
111. 1806, pusi. 135 .............
35c
618 Ii kur atsirado musų naminiai
gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal
Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Chlcago, Iii. 1901, pusla
pių 78 ................................................... 20c
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal
Lunkevyčių ir kitus sutaisė Šernas.
8u paveikslėliais. Yra tai aprašymas
apie yvak-lus musų žemės augalus, jų
sudėjimą ir atmainas, gyvj ir plėtoji
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki
didžiausių ir tobuliausių. Chlcago, DL
7001. pusi. 129.....................................35c
626 Kada Ir kaklu būdu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer.
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas.
Aprašyta kokiu badu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant joo
gyvybė. Bu paveikslais. Chlcago, m.
1906, pusi. 140 ............................... 35c

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
dėjo plaukti 1 Ameriką, kokios karės
buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir
prieš atradimą Amerikos iki 1896 m.
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
kie žmonės pirmiausiai it Europos prakiek kuris gero dėl šios šalies padarė.
Prie galo knygos telpa Suvienytų
Valstijų Konstitucija, kuri yra reikar
linglausia žinoti kiekvienam žmogui
gyvenančiam šioje šalyje. Chlcago, Iii.
1896, pusi. 364 ............................... 81.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso lltaros ant nugaros ir
*•■0 ...........................
81.25

radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri
mų kurnu žmonės kasdami gilius šuli
nius, kanalus, arba imdami iš žemės
anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
Tūlų sutvėrimų atrado člelus, nesuga
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti Įvairiuose murėjuose, iš
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
sena yra musų žemė, klek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storiu Mokslinčiai, pa
gal storumą ir senumą žemės sluogsalų, kuriuose tų sutvėrimų kurnu ran
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1906.
pusi. 870 ......................................... .81.00
Ta pati apdaryta......................... 81-25
548 Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma.
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lletuviškon kalbon vertė J. šernas. Chl
cago, IU. 1907, pusi. 138 ................... 35c
558 Paėjimas organlėko svieto. c*agal Bitneri sutaisė deruaa. Knyga di
delės moksliškos vertės. JI aprašo
tvėrimą*! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogsaiua,
daug mllijoaą metų atgal gyvenusius
aat šėmės augmenis, vabalus, žvėris,
paukščius Ir tt Bu paveikslais. Chi
cago, III. 1905, pusi. 137 .................. 36c

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos
klibos. Dalis I. Sutaisė A. Lalis. čia
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
tus angliškai. Kožnaa žodis paženklin
tas kursyvoms litaroms prie kokio
gramatikos skyriaus jis priguli Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėlyeojnn sęupųvpis ‘puvpdv omjpnv ou
ant nugaros. Chicago, III 1902, pu
slapių 382 ......................................... 82.00
1327 Žodynas lietuviškai • angliškos
kalbos. Dalis II.- Sutaisė A. Lalia.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytas lietuviškai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
kaip žodžius angliškai tarti teipgi
kiekvienas žodis paženklintas kurayvoms literoms prie kokio gramatikos
skyriaus jis priguli. Knygos formatas
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais,
nugara ir kampai drūtos, gražios moroko skuroa, šonai audimo, ant nugaros .
parašas aukso literoms, lapų kraštai
marmuruoti...................................... 84.00
Ta pati knyga popieros apdaruose 83.00
1328 Žodynas lletuviškal-angllškoo Ir
angliėkaklletuvlškos kalbų. (Abi dalys
— I ir H. t y. No. 1326 ir No. 1327)
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
sia knyga norintiems gerai pažinti an
glišką kalbą. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1827 ...................86.00

1329 žodynas. Tas pats kaip No.
1328, tik pilnai apdarytas brangia, gra668 IstO'IJa Chlcagoe Lietuvių, jų pa
žla moroko skūra, (čia audimo nėra
rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su
nė bisklo) ........................................ 87.00
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su
rašymas: kiek yra lietuvių Chlcagoje,
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų
vardais ir siekiais; chronologiška per ir sutaisytas pagal tikrą peraiškal-egipžvalga Chlcagos lietuvių darbų nuo tišką sapnininką, su 310 abroselių, su
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900 aprašymu planetų ir paslapčių, kokias
metų; istorija jų parapijų ir prova ku senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
nigo Kraučuno su “Lietuva”. Chicago, ateities. Geriausiai išguldo visokius
III. 1901, pusi. 580 ........
814)0 sapnus, kokie tik žmogui prisisapnuot
Apdaryta........................................... 81.50 gali. Chlcago, III. 1895, pusi. 205..50c
Tas pats drūtai apdarytas.............. 65c

678 Lietuvių Protėviai Mažojo Azi
joje. Nuo senovės iki jie pateko ps
1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė las arba knyga burtų, manų ir visokių
tojas (D-ras J. šliupas). Knyga turi paslapčių ir praktiška C. C. St Ger283 puslapius ir 4 didelius mapas, pa main Delnažinystė, su paveikslėliais.
rodančias vietas kur senovėje gyveno Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J.
lietuvių pratėvisl. Aprašo lietuvių pa Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
655 Istorija abelna.. Dalis pirma. dėjimą dar 800 metų prieš Kristaus škiausia monų knyga, burtų ir delnąNuo seniausiųjų laikų Chlnijos — gimimą. Chioago, Ui. 1899.............. 50c žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
ant viršaus apdarų kolorluotas paveik
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam Išdalini
ruimo.
Chicago. UI
mul imperijos Aleksandro Makadonl”■'08
08 Rašto Ictorlla.
Istorll*.
uurumuac ----Pagal A. B. slas burtininko
.. ....... 83.00
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Draa A. Bchnitzerl sutaisė šernas. Aprašo ko-11904, pusi. 412.........
83.50
—... 1^1....
,.M.
Drūtuose apdaruose
Bacevlče.
£u paveikslais, p*rodau-. km Kini
buuu aumue* ra»/u

Ar esate geresniame padėjime kaip metai tam atgal? Ar darėte rokundą kožnos dienos per visą
metą? Jeigu teip, tai dapildykite šitą rokundą nusipirkdami sau drabužius, buntosą ar ką norint iš
apdarų, krautuvėje “THE BELL". į
į7
Pirkdami pas mus gausite kuogeriausią tavorą ir
užčėdysite pinigų, nes męs užsiganėdiname mažu
pelnu norėdami padidinti skaitlių paprastų pir1
'1

Atminkite, jog iki 28 dienai lapkričio, su kožnu nupirkimu tavorų už $15.00, ar daugiau,
duodame gyvą kalakutą arba žąsį — dykai.
Viena krautuve

1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
mo šviesoje Mokslo. Pagal. svetimus
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai
liaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašytos Ir paveikslais parodytos visos
slaptybės ir budai jų darymo. Cbicago, UI. 1903, pusi. 262 ..................... 50c

1632 Gyvenimas šv. Tėvo. Popie
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta
liškų sostą Ryme nuo 1033 iki 1044
metų ......................
25c
Pinigus prlsiųsklt per Money Orderį
ar reglstravotoje gromatoje adresuodadamas:

A. Olszewskl

3252 S. Halsted St.,

Chicago, III.

Laivu Kalendorius
Kas nori važiuoti į Krajų, te
gul perskaito šį surašą, c jame at
ras, kada, iš kur, į kur ir koki lai
vai išplaukia, ir kiek sifkortės ka
štuoja.
Šioms dienoms išplauks šitie
laivai:

NORTH GERMAN LLOYD
LINE.
28 Lapkričio 10 vai. ryto iš
plauks iš Nevr Yorko į Bresą laivas BARBAROSSA.
Perplaukia marges su 10 dienų.
Sifkortės prekė*................ $26.40

2i lapkričio 10 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko į Bremą laivas M AI N. Perplau
kia mares su 12 dienų. Sifkortės prekė.................. $26.40
j Gruodžio 2 vai. po pietų iš
plauks iš New Yorko į Bremą
laivas
KRONPRINZ
WILHELM. Perplaukia ma
res su 7 dienom. Sifkortės
prekė................. ... .. .. $3840

Genis Furnishing Goods

res su 8 dienom. Sifkortės
prekė..................................$27.85
kė................. ................... $27.85
>

20 Lapkričio 6 vai. ryto išplau
kia iš New Yorko laivas ZEELAND. Perplaukia mares
su 8 dienom. Siflęortes pre
kė................. ............. $27.80

HAMBURG AMERICAN
LINE.
‘23 Lapkričio 7 vai. ryto išplau
kia iš New Yorko laivas
PRETORIA. Perplaukia ma
res su 12 dienų.
Sifkortės
prekė ............... » ....$25.85
30 Lapkričio 12:30 vai. diena iš
plauks iš New Yorko laivas
PATRICIA. Perplaukia ma
res su 12 dienų. Sifkortės
Prekė............................ $25.85

28 Lapkričio 11:00 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas
KAISERIN AUG. VICTORIA. -Perplaukia mares su
10 dienų. Sifkortės prekė $25.85
7 Gruodžio 6 vai. ryto išplauks
iš New Yorko laivas BLUECHER. Perplaukia mares su
10 dienų. Sifkortės prekė $25.85

CUNARD LINE.
7 Gruodžio 7 vai. ryto išplauks
iš New Yorko laivas GAR
NĮ ANI A. Perplaukia mares
su 7 dienom. Sifkortės pre
kė ...................... *........... $37.85

14 Gruodžio 12 vai. diena iš
plauks iš New Worko laivas
LUSITANIA. Perplaukia ma
res su 5 dienom. Sifkortės
prekė..... .......................... $37.85
30 Lapkričio 12 diena iš plauks
iš New Yorko laivas CAMPANIA. Perplaukia mares
su 6 dienom. Sifkortės pre
kė .................................... $37.85

20 Lapkričio 2 vai. po pietų iš
26 Lapkričio 2 vai. po pietų iš
plauks iš Baltimorės į B rėmą
plauks iš Bostono laivas
laivas
. BRANDENBURG.
SAXONIA. Perplaukia mares
su 8 dienom. * Sifkortės pre
Perplaukia mares su 12 dienų.
kės.
................... $35.85
Si fkortės prekė................. $26.40

5 Gruodžio 10 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko į Bremą laivas GROSSER KURFUERST. Perplaukia mares
su <0 dienų. Sifkortės pre
kė ................................... $26.40
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(THE JUNGLE)
Toji, labai pagarsėjusi ir pageidaujama knyga spaudoje,
ir netrukus bus užbaigta. Knyga parašyta vieno geriausių
Amerikos raštininkų, p. Upton Sinclair ir išversta lietuviš
koj kalboje.
n iį
“RAISTAS” jau išversta] 18 visokių kalbų ir tas pa
rodo kaip ji visoj pasaulyj yra pageidaujama. Ji sujudino
Amerikos visuomenę. Lietuviams tuom žingeidesnė ta kny
ga, jogei aprašyta lietuvių gyvenimas su visoms smulkme
noms, kaip veidrody permatomi vienų vargai, kitų linksmybės.
Toj knygoj aprašyta Amerikoje mėsos trestas, Chicagos skerdinyčia kaip nuodina visuomenę ir kaip prie mėsos
kobiauriausius dalykus nrimaišo, kad tik daugiau uždirbtu
Knyga faktiškai parodo visą suktybių ir skriaudimų
sistemą, ir į
ji paverčia žmones, kuriems iš savo rankų
darbo reikia užsilaikyti. Ji parodo, ką nukenčia’ moterį* pjovinyčioj. kaip jos tampa sužagiamos irVimynų gyvenimai bū
na suardyti ir kad paleistuvystė ir kiti nelaimingi apsireiški
mai tai tik pasekmė nelemtų sanlygų.
“R Al S TAS” naudinga perskaityt visiems, jis labai
naudinga kalbėtojams.
•
R AISTAS” tai stora knygą, ir bus tikras papuoši
mas lietuviškoj literatūroje, netrukus bus užbaigta, kaštuos
kaip ir angliškas originalas $1.50, bet kurie dabar prisius
tik $1.00 apturės tą svarbų veikalą pirmiau ir pigiau. Vie
tiniai gali užsimokėti “Vienybės” redakcijoj. Rašant reikia
adresuoti ant išleistojaus vardo teip:

J. NAUJOKAS

120-124 Grand Street

14 Gruodžio 2 vai. po pietų iš
plauks iš Portland laivas
DOMINION. Perplaukia ma
res su 8 dienom. Sifkortės
prekė .... w............... $3285

Brooklyn, N. Y.

res su 6 dienom. Sifkortės
prekė........... . ........... .... $37.85

Virš parodytos prekės yra nuo
New Yorko iki Tilžės. Prekės
į Eydkunus yra 5c. brangesnės
kaip į Tilžę, o j-Bajorus 55c. bran
gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš
Chicago# į Nevr -Yorką kaštuoja
$16.00, į Bostoną $16.00, į Montreal $15.00, į Philadelphia $15.50.

WHITE STAR LINE.
5 Gruodžio 5 vai. ryto išplauks
VAIKAMS SIFKORTtt.
iš New Yorko laivas CEDRIC.
Už
vaiką nesenesnį kaip 1 me
Perplaukia mares su 8 dienom.
to
šifkortė
ant x laivo $2.00. Ui
Sifkortės prekė........... ..
$36.30,
vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor21 Lapkričio, 6 vai. ryto išplau- « tė ant laivo kaštuoja pusę to ką
kia iš New Yorko laivas AR- 1 | dideliam, 9 virą^ų^tų pilna šif
kortė.
4 mlvM *» •
ABIC. Perplaukia mares su
8 dienom. Sifkortės prekė $36.30
28 Lapkričio 11 :oo vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas
BALTIC. Perplaukia mares
su 8 dienom. Sifkortės pre
kė ............. *'» ............... $36.30

ir Didžiausias Ofisas

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

A. 0LSZEWSKIS, Savininkas.
Banka.

fRAISTAS

N ADA. Perplaukia mares su
8 dienom.
Sifkortės pre
kė ............... . ..... .... $32.85

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

GELEŽINKELIO. TIKIETAI
VADAMS.
Amerikos gakži«d<eliai vaikus
iki 5 metų vešb>My1mi; nuo 5 iki
12 metų, ima
Skieto, o nuo
12 metų pilną

CANADIAN PACIF. R. R. CO. 4 Gruodžio, 9:00 vai. ryto iš
Prūsų geležihteffa^ Veža vaikus
plauks iš Bostono laiva^
LINE.
už dyką tik iki -j
» nuo 4 iki
CYMRIC. Perplaukia mares
23 Lapkričio 3 vai. po pietų iš
10 metų ima pusę -tikieto, -o nuo
su 8 dienom. Sifkortės pre
plauks laivas LAKE ERIE.
10 metų pilną tikietą.
kė .................................... $3585
Perplaukia mares su 8 die
Laivai Linijų NORTH GERnom. Sifkortės prekė .. $37.80
MAN
LLOYD, RED STAR ir
26 Lapkričio 10 vai. ryto išplau
AMERICAN LINE.
HAMBURG AMERICAN plau
kia iš New Yorko į Bremą
29 Lapkričio 3 vai. po pietų iš
23 Lapkričio 9:30 vai. ryto iš
kia stačiai į kontinentą, o laivai
laivas KAISER WILHELM
plauks iš St. John N. B. lai
plaukia iš New Yorko laivas
visų kitų linijų plaukia į Angliją,
II. Perplaukia mares su 7
vas EMPRESS of BRITAIN.
ST.
PAUL.
Perplaukia
ma

o
iš Anglijos kiti laivai perveža į
dienom. Sifkortės prekė $38.40
Perplaukia mares su 7 die
f
, L-f ' '
res su 6 dienom. Sifkortės
kontinentą.
nom. Sifkortės prekė $37.80
prekė........... ............... . $37.85
RED STAR LINE.
Gruodžio 3 vai. po pietų iš
DOMINION LINE.
30 Lapkričio 9:30 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas
7 Gruodžio 2 vai. po pietų iš
A. OLSZEWSKIO
plauks iš Nęw Yorko laivas
FINLAND. Perplaukia maplauks iš Portland laivas CANEW YORK. Perplaukia ma-

Didžiausias SzIfkorSly Ofisas

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

Pinigų Siuntimas.
Šita banka išsiunčia į svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ir ne
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti,
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

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

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

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

RaŠydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Ar moki
rent’a?
Jeigu teip, tai apskaityk kiek
turi išmokėti per vienus metus,
o pamatysi, kad už tuos pačius
pinigus gali išmokėti namus, ku
riuose galėsi senatvėje ramiai
gyventi. Jeigu dabar užpirksi
namus, tai per dešimtį ar pen
kiolikę metų rentas sugrąžįs tau
pinigus užmokėtus už namus ir
turėsi savo savastį ant viso am
žiaus.
Tėmykite kaip pigiai galite
nupirkti pas mane namus su lo
tais. Turiu šimtus namų ant
pardavimo; čionai paduodu ke

Chicago, III.

lias prekes, parodymui, kad kožnas gali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT
galime gauti namus už
. $1200, $1400, $1500, $1600,
$1800 iki..................
$45<x>
Ant AUBURN AVĖ. namai
SU lotu UŽ .... »......... $2000
Ant LOWE AVĖ. namai su
lotu už .......................... $1400
Ant 35 & LOWE AVĖ. na
mai su lotu už.................. $7000
Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti už $2500;
$2720; $3000 iki . ......... $3800
Ant WALLACE ST. galite
nusipirkti už $2800; $3200;
$3600 ir brangiau.
Ant SO. HALSTED daug
visokių namų biznio ve

dimui, galite pasiskirti už
$3100 iki ..................... $40.000
Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00
ant mėnesio už ...... $45°^
Ant LYMAN & FARRELL
mūrinis namas —Storas 2
lubų už ..................... $4600
Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
rinis — 2 lubų, Storas $7000
GRAND WORK, ILL. na
mai su lotu arti 49 av. už $2000
EAST CHICAGO, ILL. Ge
ri bizniui namai už .. $2940
Kreipkitės pas

,

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

OFFICIAL PUBLICATION

Yra tai knyga aprašanti kaip pa
daryti 83 monus «* Jokių aparatų
itdtdelio išsilavinimo. Monus gali
kiekviena*,padaryti ir teug'ei už
dirbti didelius pinigus. Dauguma*
išsimokinusių ii to* knyr's uždirba
po M0 ir IR) ant vakMO* TMUista ir
gali tiek Uždirbti, Jeigu tik to nori.
D kodėl nenorėti, jeigu rellmaf Nu
sipirk litų knygų Ir uždirbsi lengvai.
Knygos prekė tiktai BOe. Pinigus
»lų»k Money Orderiu srba markėm*.

CAPITAL.
Amount of capital stock’paid up
in ............................................................. MOteOS Oe

Nemetyk hypotekas
vieloj
jo* turi būti gildėte*
irandanuo ugnie* ir vagia.
vojame užrakinamu* boi’ue, kurtus
niekas negali atidaryti kaip tiktai
tu vienam Ušg'ai padaryti tvirtose
olose, apsaugoti nuo ugnies Ir plėšikų: i&randavojame po 83 •• Ir augkčiau metam*. Ateik ir pat* per
sitikrink.

CI1CAG0, ILL.

INCOME.
Premlums received during the year 145743.15

.-.

..............

1M740.M

*_rr*iie pa*d dūrins the yeąr............. 4SSn.S3
Commisslon or brokerage .... .... 234M1.42
Salartes, feea and ai) other charges of ofieers, clerke, agente
and employes............................................. 10104.75
Renta pato during tbe year................ Uža.»
Ali other taxee, iicensea and In
surance šepartment* feee.................... 17*3.12
Amount et *11 other npendituree 1*17*. *0

0FFI8AS—Kam pat 81-mot Ir
~ South Halttod flužvta trtttl

LEDGER ASSETS.

Book vata* of bonde. ...
Caah on hand and tu benk........
Agentą
deblt balance*...............

Traukia

dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, DfSTATO NAUJUS,
A U E 8 I N I U 8 AR KOKIUS KAS
nori. Darba gvarantuoja. ::

M71M.CT

Admitted

Kozminsky & Yondorf,

ADMITTED.

NOT

73 Dea~born Street.

SOTt*Btl«jte ČU..11U, tetmehitn
srba drtovB UgySomi g*l«tiB*l
jaftt ia bmsbo Metodą pog
kinų Oi aline (aių.

'

Mp skolijame Pinigus sbi tartaaybių ir Jei
tu rragiesi tartcnybų pirkti, tng* au dSisupsma
prtgslMsitM, paa k oi ledam l tau dalj pirkinio pT
eln Greltaa veikimas. Lengvos lUygoa Age»
tai apmokami dosniai.
°

ir odos ligas, mvelsdant išbėri
mą*, skaudulius, plaukų nusilnklmu* irtu

Al Ugydau kiek vienų gTeitni ant

padarėt mane s veika, tai siunčiu didiiausius dėkavojitnu* ir niekad Jus
.mam Jus
J u* vardę
laike ligos ži
ži 
neužmiršiu, kainam, pažystamam
vard} pentatyeiu,
perstatysiu, kad Įniks
notų kur rasti tikrų pagelbų.
■m. L Miliauskene 416} Goodale St., Columbus, O.

VISOKIOS PATARIU

KALBU UETUVliKAL

DOVANAI I

Jobas Trebecku
Utydyta

, Lietuvių Daktaras

Assets

in procese of adjusUnent
or in suspence...........................
Totai unearned premlums................

723 W.18thSt.

CHICAGO, ILL

Telefems Cenal 1473.
Telefouuoti galima ii kiekvienos aptiekoa
Gydo pasekmingai vlsokUs ugaa b* skirtumo.

Liabilitiee.

MISCELLANEOUS.

Totai risks takeli during the year
in Illinois ............
283JOO.OO
Totai premlums received during
the year in Illinois......................
Totai lonses Incurred during the
year in Illinois................ *...............

OnT

P.

Presid.nt.
HAINES.
Secretery.

8UBSCRIBED AND SWORN TO BE
FORE ME THIS 2-nd DAT OF FEBRU
ART. 1907.
IRVING J.

MILLS,
N'otary

Public

[SEAL]

ar.M BRUNDZA Co .Chemiuž
New York* Hrooklyn. U M A.

Brooklyn. N. Y.
E. Froomes,
73 Grand St
A. DirtnUltis,
155 Metropalitan A v.
8tan. Rinkevičius,
73 Grand 8l

Vietinis agentas, Chicagoje.
Juozas Slikas,
Elizabcth. N. J.
Bočkus,
211 First SL

E. 8L Loula, III.

Rainis, 537 Collinsvill, Ar.
Gllberton, Pa.
J. Ambrazevičius,

Kenosha, Wis.
M. Petrauskas, 322 Caledonia
Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello
Minersvllle, Pa.
Juozas Ramanauskas.
>'dt. Carmel, Pa.
Jonas Banis,

Beg

New Brltaln, Conn.
M. J. Cheponls,
21 Pieanant
New York, N. Y.
▲. Leenlewski8,
144 E. Houston

Newark, N. J.
V. Ambrazevlčia,
178 Ferry

,
f

i

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.S.
Scranton, Pa.
Jo®. Petrikis,
. , 1514 Ross Avų.

138 S. Main St

Springfleld, III.
J. Kletnbauskaš,

7 Mlllrote

Worosetsr, Mase.
12 Harlem St

WeetvUle» UL
£ 8. KrelYtnu. ,

52 Dearborn Strmt,

Dabarjaikas nandekites.visi!
G-risu.i. m. t* d.'l pirkimo su gražia »
Armcku
Sk”
i'iot
ni“' •* ’»
1
- u l»«.rfc >r> . » .
.
Ž
! •
’
-•
I’r • - A
Vrnu. Strtolbu. RirKuUiuiu Uamp.kiu. Ribiniu Utaru. AdreI **0-1'^*''^ Ptok.ou .u«*in>« tteeataln J-u', Gr*w *tig' t W M* d7"u U,"ri4ku ,r M»IJ« knygų, vtookta graliu Popi. ru <141 raB lymo gromatu su visokiais spekattymais ir dainomis tualaas ui

mrt

Al toriu aavo nuosavybėje receptų brang luti nam
▼akatui, prirašomam ganau* daktaro, k arto altairavauti atlankydama* Mnųjų lalį. Al šluaa II
patyrimo kad vaUtaa padirbu* pagal litų receptų
ytailųdiea geriausiu ailpniema, nerviškiem* ir
beaveikafiam* vyram*. Aš klupu dėlto, kad jia
man *ugrųšino (veikalų po ilgo airgimo nu* Upuš
Jimu, nervHkumu ir abelna neieeikaU ir tL Aš
pirm* to Ii mėginau tpecteiratu* ir | vairiu* valdu*
bei gydymui b* matomo pagerėjimo. Tvipgi iinau, kad daugeli* kitų, »lrgu*ių ta arba kiU lig*
nuo peraidlrbimo, jaunystė* paklydimų, praaišengimų ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgj,
•uBykimo vyrybė*, blogo* atmintie*, sunaikinto
guvuno, atokoe ambicljo*, šmurknybė*. nedrųaumo, »k*udė)imo *trėno»e, abelno nesveikumo ir
tt., kurie rašė man telpgl išsigydė, kaip ir a* pat*.
Žinodama*,, kaip sunku ll*igyd>ti šitoje lalyje,
ai ušsimaniau pagelbėti kitiems ir koėnam reik*
laujan&am tokio vaisto parašusiam paa mane, aš
pasiųsiu nuorašų lito recepto ir reikalingu* pata
rimu* nšpeėėtvUme laiške d>k*L Receptų gali
sutaisyti gerojaapttekoje už mažu* pi alga*. Klaa
•j k mano rodo* ir pamėgink, e pamatysi, kad tai
gera* vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir
laiminga* Ai ui savo patarnavimų reikalauju
SOo tau pasveikus. Niekuomet *| nereikalauju
daugiau už litų mažų sumų ir tereikalauju Jo* kol
tu visiškai nepasitaisysi, idant paskui geriau ga
lėtum brandinti mano patarnavimų tau. Aš ne
siunčiu nieko apmoteestin ir neturiu Jokio sumišto
išgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu nerei
kalauji, o Jei tu rasi mane neteisingu. Ui tiesiog
gali mane apskelbti per litų laikraštį.
Rašyk šlųdien, kadangi šita žinia gal neatslkartos daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visos
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti BOo
kol nepasveikiL Adresas:

g. WILKCWICH

Lietuviška Aparatų Dirbtuvė
gGodotinom* tautiškoms ir bažnytinėm*
A,
. 0^Draugystėm* išdirba: Karvmae, An*er1koaU-

Norėdamos godotinos Dr-eUs arba godotini
kunigai, kad Jūsų darbe* butų priderančiaist
liktas paveskite jį tikrai lletavaltei.

T. Andruszevloz & Co.
115 W. D M o ton SL

Chtoaga, III.

Dr. Kazimieras Butkeviczia

t

. Visi susižinojimai, ir norint butTT^gydytu, turi būti

adresuojama šluom adresu:

The Collins New York Medieal Institute,
140 We«t 34 tk Street, Mew York, N. Y.
AtšiiMkMUem* I Institute aBsų (teipfl prifimtol. Ileteviikoj k«L
be| eertautiai viską Hreikitf visada reali Inrtltete Direktorių ' Vadšea]
•dMtlaNt relkaiinųas rodą* Ir RSete} sveikatai, kasdien: nee 10 ryte
iki 1 «el. ge Riet Nuc 2 h giel Iki 5 vai. vakare,
ivontadienlalt nee 10 ryto lld 1 pe pietų.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, apgudinamos mašioėlėa apnudiniano, kn rų vedime, krit
metikes, skaitymo, ra ine, epeliui mo,
istorijos.
Įjos Ir tt.

VISIEMS DOVANAI: ka'^moc*s

tieva, kurie pradeda enokvtta ta kalbu
Ir kurie nori joje Iteilavinti.
Męs i įlaviname vyrus ir moteris įgyti
gera* vietaa. KUaaoe atdaro* dienom!*
ir vakarai*.
A lai tau k ar ralyk klausdama* plate
snių inforniacljų. Kataliogaa dykai.

ViaOKIU tiedu, |eihr»SMlų, le»oiu|41i(,
įBlkroStių, SHtvų, armieikų,
k*4M*rtlwkų, klereet^ ekrtMHĮ, Sebeėlių, maeSeMitų, vsrasM|, rMtegralų, mbSeiaių pls*KenU« dreSuejCMų Mšteėiių, etaMrtkiiUų lleeirtl, Itot. kejrgųlrtL
LIETUVIAI MKMDUOKIT IŠRAUDOTI BAV^a ViaOKIEMa APGAVIKAStS.

Pltautgnhd.

Dr.A.LGraiczunas A. J. Zimontas (lietuvys)

Jame yra šimtai viaoklų daiktų, pavelollllai Ir Jų prakiš kaip tai:

Tįsoki po yvairiom firmų vardai* garsinasi ir apgaudinėja lietuviu*. Todėl rei
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkite* pas M. J. Daa>i|osaiU pridus
dami už2 centus markę, o gausite dovanai KATALIOGA Nų. 7 ir busite aprūpinti
gerais-teisingais daiktais.
VlMtieė Uetevitlis prekystė Amerikoje. Aerj iSelunSiB visokius Peiktus spetoloojoftt per laiškus, į visos AmoriMoe I r Donatas miestus Ir miostėlivs. Adruoša:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 80. HALSTEO ST.,
CHICAGO, ILL.

3202 Ss. Hilited St, Ckkatt, UI.

3252 So. Habtsdste, Okmrskio ūme.
Gydo visokias ligas be skirtumo: Vy
Traukia dantis be skausmo, išgydo škorbeta.

Priėmir1*“’ Neuiaiglja, sudeda naujus vieton Dpuohisių. pri
mo valandos kasdien ir nedėliomis. Nao pildo iškirmijusius seku, sidabru amalgamų.

rukas Moteriškas Ir Vaikų,

vaL 8 ryto Iki 9 vai. vakare.
Ta*ete«*M YarSa 73SS

k-f-rg—• ŠH>kloms dtanoms nuo I r
ano 1 Iki švak. NodMtoau: nuo S r.

TrtoitooM* Tard* 1343

ATTORNET & COUNSELOR at LAW
Chamber ei Cemmsrce BMf., Reem 709
g. L Ceraer La šalie aad Wa*kiastea Street*

Rautai kur tu begi?

.. Petras Szlakis,

3321 Avburn Ava.,

Chicago, IIL

Tarpe 33-ealee gatves Ir 33-eale Pleee.
Telefonas Ysrds 3018.

tirotSi
laika rod«.
ilgu motrriu n-tėtfliu ar papras
tu vyrišku retežėliu. Jeigu tamleta matai, kad laikrodėlis lygas 838.00
aiiksiaivi laikredšRal tai ažAioWrfx preso agen
tui *3.75 ir ju S is tadiįstos Gvarantoojame kiek
viena laikrodėli ant *0 metu. Paminėk, ar vyriš
ko ar moteriške laikrodėlio nori. Adresuok

prieinamas nu* 3 valau po pietų Iki 8 vai. vakaro
Specialistas moterų'ir valkų ilgų; abejotinuose ati Įtikimuose iššauk i* m* luititntų profesorius ant
rodos. Vaistai ImpurtuoU iŠ sene* tėvynės: teipgi
užlaikome tėvynės Trejas-Devyneria* iš Palangos.
Valataiataug irimui plaukų g varantootl. Receptai

L

, W. H. Marmtefi Ir W. L Tinas.

Dr. P. G. Wiegner

Kožna liga išgydoma

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

112 GRAMO ST.t BROOKLTM, M. K

Nufl pas Petrą
Szlald, ne* labai ištroškęs, o pa* j į gor
C. Bentson, P. H. Box 655, Chicago, III.
NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
ataivėdytl, nes
ji* turi puikų. Uitų
Dabar tik Išėjo i* po spaudos labai
bassrsk} siu. rarSeno Krajaus Gydytojas
džię ruikš očiičšoš gražų* tautiški paveikslai (abrosdai).
a. ~ arišlk}, cigaru* nei
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy
15. H a vanos, o i&iigė- tautas.
ru> jauni žmogų*
(iš Rytos)
I. Didis Lletuvoe Kunlgalkktla Keta
mikli Užkandi kiškvienš dienų, tei jšu
Atidarė ofn ant aptiekoa J. Lesaczynsko
tutls.
tunu skubintis. Prie to jis turi
3315 So. lorgtn St, Chicago, III. sveikas,
3. Didis
Kunlgalkžti*
puikių sale vestuvėms, mitingam* ir pa
Gydo visokias ilgas.
klauso kiekvieno, o ypač už vertėj} susi girdas.
kalbėti angliškai. Apeikite pas mane, o
4. Didis IJštuvne Kunigalkitia
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose
Šitas puikus laikrodėlis $3.75 reikaluose ir provose. Atvažiavę iš kitų
Paveikslų ai tonu 12X28 colių.
■eriaa^^^
Pirm pirkimo laikrodėlio prl- miestų gali gauti gsriausi} nakvynę.
siusk mums savo varde, pačto
ofisą irespresoofiso adresus, o
mes prisiunsime espresu sudaleidimu li-gzamliiMVimo pinku
<Rr-<KIMk laikrodėli ir retežėli C. O. D.
už 83 7 5.
■huiitbA-’..i pu..
*■■■ v!*z” K»rc,‘'ir n

Box 196, Tercio,
Colo.
inkinai
sir

Atsišaukiant j 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 neNr tą viską kas,
mistini, kenkia ir vardina, liga bei pesveikumai,
viską aprašant atidžiai ir teisingai. /

CHICAGO, ILL

yaaduodu visokius ta vorus labai pigtai. duodu drteU rabato sėvseuokll,

Atsišaukite į musų ofisų Red Crea* Pbarmecy
4M3 So. Asbhnd Avė., • busite sveiki.

Watorbury, Conn.
Jopas Žemantauckas, 39 W. Porter SL

Afitanaa Bernotas,

L B. FRETER
Z.. &
1 CO.

PRISIUNČIAMAS DYKAI

224 Attens st

Bhenandoah, Pa.

'Andrius MaČis,

M*atul I
ialbr«Mil

„ _
____ _ _ eonle,
$35 Railroad Laikrodėliui

jeigu tau nepetiks, bri >igu lu.eai kad jis lygu* šile vienam
įSF
’‘’P.r*^ kM.'U* lr
I>■ N** tėvo Puiku* rertteli* a podeba* dykai su koteu
aa IMkredėlie dykai. Jeigu pirksi šešis Katamas dytasl Adresui*:

fsoof

N. C. FAUAr ON’t U. 223 DMfMn St. Cfetoagi. III

80. Boston, Mass.

Nik. Gendrolius,

__

•lipnioms Ir Nerviškiems Vyrame

em Crtaj
«ęf

. PhlUdelphla, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 80. 2-nd

240 Ohio Blr., Johnatovrn, P*.

Mc. I lašinai uš p.Oft. O0eli drukuojama mašinukė gana gra
liai ir greitai drukuoja, literos tr visa mašinukė padaryta iš geriausio pileao. Prekė Uk H****
Ušlaikau kitokie išdarbiu mašinukių keltu gatuaku ir daugybe aa*~
diegu visokiu daikte. Kas Uoe apterėt katolog* togai prisiunčia ušta.
mark; Ir teisinga adriaa, o apturės *4 puslapiu dideli šio meto h AUJ A
KATULCOa DYKAI! Kuriame yra įimtais visokiu daiktu, tu virš du
ir 14 kurio
) « rn.no terore, pirmo*
khaaoe. pr.ke.
k.ip kitur.
- <*iu. Agentam Ir Ivrk ri.tn

Brangintinas Receptas

LIETUVOS” AGENTAI
Baltlmore, Md.
L. Gawlls,
2018 N. Wa8hlr.gton, SL
Jonas Želvio,
711 W. Lombard SL
J. Lola,
26 So. Green SL
521 Columbia A v.
J. Diemedis,
Wm. J. Moian,
8. E- cor. Sharp and Camden Str.

AgneAira Gacnikenė

ėSHIfan

MORRIS S. TREMAINE.

WILLIAM

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS

dermatologijos moksle.

L>*ugybė odos ligų paeina nuo
ne4v>ir»u» uinilafk i mo Ir už.ikrvŪmo telpgl ir nuo vidurinių ligų.
,
'paugumas gauna pufkus, pleiskanas, slinkimų plaukų, plikimų
per apsileidimų Gydosi pas neatsakant lūs
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus išvi
lioja, o paskui rašot* mum*, kad ėmėte daugy
be gyduolių Iš įvairių apgavikų ir pagelboe
negavote ir sakote, kad. gal. ir musų gyduolė*
negelbės. (Taigi meldžiame mums darodytlf:
kokia žmogus likosi musų gyduolėms apgau
tas). Turime tuksiančius orų: 1 šališkų padė
ka vonių ir ta galine aat sūdo pristokit Tegul
bent viena* daktaras parodo mums tiek psdėkavonių, o męs duosime didelį atlyginimų.
Plikų galvų sunku gydyti. Jeigu senas ir galva
žvilga, tai to pagelbsti negalima.bet Jeigu Jau
nas, o turi retus plauku*, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galim* suteikti pa
galbų; plaukai nėra gry bai — viena diena neišdlg*. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka in
formacija* su plačiu aprašymu. Mps nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė viena* nedaro. Ks* nori persitikrin
ti tegul rašo pa* mus. Adresas

boo

sunkios mo.
teriilcos Ii- W •
gos, sugedi- M W W
mo VumTx>, 1V
vidurių, di1
džio strėnų
sprando
skaudi j i m o *^Tv^**”
ir nervų su'
kliarimo. Džiaugiasi sveika
ir laiminga.

Dr. Marija Dowiatt-sass

Losses

Guodotinas Collins Institutas)
r*
Ligos silpnybės, kurios ilgai mana vargino ir pirmiau rašiau, o
...............
“
skaudėjimo ir Mrdiss didelio
skausmų po sąnarius ir skau-

KRAUJO UŽNUOOYJtaUt.

PRIVATliKAS VYRU LIGAS.

Bankieriai.

UABILITIES.

Totai

Gerbiau** The Colllna New York Medieal Inetituten!
galit
pagarsint)
pagalba
Prašau rilmt
“ * ---------- —
—
•*-------------------už
---------širdinga
padekavonę
ktarų parieidau bet nepegeiir daug vtookii
sveikatai. Ka metu* sirgau
_
_____ _ _ isokio gydymo, atsišaukiau
bėjo ir tik labiau puoliau ant avaikatoa.
paa J ūmia aprašant lig}: akaudėjima Ikratinės ir pečių, ranku ir kojų Ir kina — tai per Jus Uaaintlngf __
gydymf
taa dalia kūno, nusilpnėjimą dirblm},
_
__ ;Ir______
C **_, pasilikau visai svei
—tP
Ir gema vaistus, kuriuos man prisiuntėi
suvartojau,
kas, ui tai nužemintai dSkavoiu. Gaila, kad Iš'kart prie Jus nee t šliau
kiau.
8u guodone
M. rertesaa,
110 Perk 8tr., Butte, Mont.

.

PLAUČIAI

1S00.B

Depreclation from book va
ta* of bonds..........
..IMSO.OS
Agent ą bala neės over tkree
montbs due......................
10.00
Spėriai deposit* to secure
itabllitles in Georgi*--- ,.10000.00

Tetai

llgydau kiekvienų sergantį VaMeooeie, tinktūra, taipgi uškveėteečlM kraujų ušnuodvJimus, nneilpuėjimų nervų, Hydrooaių arba vyrų lytiška* ligas. TsMes ganias ofortas tat*
kieme ristoms tiems kurte buvo gydomi aso kelMikoo visokių doktonų be pasekmes ir išdavė
savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai tartu vienintelį bodų su karto pagalba ant visados
Jus išgydysiu

AS8ET8.

NON-LEDGER

acerued........................................

ASSETS

Iš daugelio paddkavonių, pagal llnkUimų'ti(, kurie buvo
varginami ligoms, o pasiliko pilnai ISgydyti, čia patalpiname
pripatini mus:

I L L

tYVEMNMS VIR8ZUI APTIEK08

DEDUCT

Rodijama visiems, kurie varainami
yra ligoms bei ne
vi
sveikumais o nieks juos neįstengė išgyditi, kad kreiptųsi Į
šita Institutą, tai apturės teisingus grynus oerus vaistus
ir pagalba sveikatai; su vaistais drauge reikalinous pa
mokinimus per lalška lietuviškoj kalboj, kaip reikia apsi
eit, teipat išaiškinimus apie ligą.

==—SS I2ta IR HACSTEP GATVIŲ

DENT1STAS

CHICAOO,

Interest

Tas Institutas kasdien apturi didelę dau
gybe nuo išgyditų padekavonių ii visų kraštų
Amerikos.

THE WEST SIDE TRUST&SAVINGS BANK

Dr.O.CHEINE

EXPENDITURES.

THE COLLINS NEW YORK MED1CAL IN
STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam
daktarų specijalistų patyrimai turi didelę praktikų
ir pažinimų gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus
i_______
*_ :ų, o ypatingai su geriausia pasekar vardo
nebūti
pasifiventimu
užsendintas ligas
bei nefD C II*
— W —------ išgydo
SMFte’
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.

Apšauto* raktoj ekeije*. užstatų raitu*
Ir vtooktas kitas didelėe vertės poptore*

J, 1LGAVDAS
3312 S. Balstvd St.,

Interest....... ...

' Be sveikatos nėra laimės!'

KAIP PADARYTI MOKUS

ANNUAL STATEMKNT OF THE NA
TIONAL LUMBER INSURANCE COMPANT OF BUFFALO, IN THE STATE OF
N. T. ON THE n-st DAT OF DBCBMBER. 1**. MADE TO THE INSURANCE
SUPBRINTENDRNT OF TH® STATE OF
ILLINOIS, PUR8UANT TO LAW.

„
adresas ? '

„JONAI, KO VERKIT“
Neklausk maoga te, tušo gal
va pilna
blogų
pil~i vieotių Zgerų
— ir *-■
—
mįslių.
n* lai tų. „N*
„Na ir
U ker
kur danar ei n ir’
Einu pa* J. Kovarsk* pas k a ndyt visas
vargui, „Rover*kas
k“7 -".i.
ana toli
nuo čia, einam Jodar----------—
■ai šlta karčiame.” Ko, ašį
karčtamas nenoru eiti, nes
šias u kad tokiu gėrymų
pa* Kovarsk* niekur ne------ „Koks Kovarsko saliuao
Magi, štai Jo korčiukė:

Jos. J. Kovarskas
1181 8o. Woatorn Avė., Chicego, III.
Kampas 25-tos gatve*

Telcphona* Canal 2330

Dr. J. KULIS

Prekė SSc. kožnaa.

Nusipirk p® vtente fcių paveikslų,
galėsi graliai papuošti savo ruimų.
Prlsiųsdama® plMgus adresuok:

U» $1. menes

CHICAGO, ILL.
T1LEFH0NK KAIN 3S4Ž

CIN, WALTNAM, MAMP-

Sltie yru goriausi kokiu* tik
ie ikarui laika rodo, teip šinot____________ ___ ______
Paskiaueh* modeliu; galvo
jama* ir nuvaloma*. Awt aprutookiuoto laiko parduo<Umelttuo« griausiu*. a MplivtišhM tikru* NAGO vertu* kalkroMilue ui TIKTAI *17. 10. Mos norotkataujam* pinigu iš
kalne, mes pristansitM, j etprosu išegzaminuoti. Jeigu tamutai
pasidabojo laikrodėlis ir eiga persitikrini kad tai didtlauaiaa
pigumas kitoms amžių *, utmnkėk ei preso agentui 87.80 ir
Woa laikrodAli iaa»i«tai. Liku*ia0Bli
kire* tomistai nrreikia kauci
reikalsnlanM* apie tamista kl
Vien reikalaujame tamlstos ra
žadėjime, kad tamtsta užmokė

Dr. Helen B. Flynn
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

People Bank Bldg., Room 2

10 minėsiu lai
ko j| išmoksti.

_________ Šitie laikrodėliai turi
likiai laviruoti paskiausuoee
~ otų, tivt laikės ant vlio am-

Lletuvys advokatas, baigęs tnoksl}
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminališkas, visuose teismuose (suduose).
Gyv. 81128. Halsted 8L, arti Slmos gatvės
TbImMab Ysrrt S04S

iirmokėtlviaka karta, duosime apeci jaliėke oėrrla SlAVS vertėt.

Excelsior Watch Co., 900 Central Bank Building., Chicago, III.

47th st. ir Ashland Avė.
Ofise vai.: 2:80 Iki 4:80 rak.

R. Louis Lapetina
Ledkilkai-lleteviškav advokatas Specialia.
tas emigracijos d»lykuo»« Kol.ktuoja ulnūut
visose Ruv. Vaist. Pubilškas Notaras. Charles
Liudevric*, talkas (perkaibetojas).

Ofisas — New Yerk, 90-98 Wali SL
>

50,000jsDYKAIp™ą
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Tolephoae ICgO John.

Ofisas — Breeklyn, 228 Terk SL
PINIGŲ PRaKE.

Ir

Vak. Telephooe 1B7B L. Main.

^*4^1

Iki 500 rublių, rublis po..........52^4
Nuo 500 iki 1004 rublių, rublis po..M
Virt 1000 rublių, rublis po ........... 51%
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
Ir agentūra literatūros ant “Nocth Side" ChlcsgoJ.
dėti 25c. ant pačio kaštų.
čion rallma gauti mokališkiĮ, svietiškų Ir dvasi

Vienatine Lietuviška Sankrova

škų knygų, rašaečių, škaplierių, ateortUų, viso

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu norite^ kad pinigai greitai ir kių laikraščių, Amerikos ir Europos ir popierų
3255 8o. Haleted 6L,
Chicago, III. gerai suvalkMiotų Ir niekur nežūtų, gromatom*. Taipgi uMetkau'VImkio tavoro: juo
Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir tai siųskite per “Lietuvos” redakcijų, dyto, paišelių, ptonkMų.drukuoJamų mašinukių
krttvų, eteseeebepų ir daugelio kitų daiktų. N*.
vyru. Telpgl turi didelę praktikų ir adresuodami talpi
■šmlršklto atsilankyti, o busite uigauėdintL
gydo peeekmingai visokias limpančias
Petras
Kaltis
uisisenejusias ir paslaptingas vyru U-

(M. D»to dvaracMM psHkvulnyl

$35.00 Laikrodėlis ant Kredito

RODĄ DYKAI•

UrtdiSkoe valandos nuo 9 Iki 5; nediliomie nuo 91 ki u.

M.
DR. JOS.
w,ssiscfc. ^<esr^ * 40 Dearbom Street. _ La. 8

LISTER C.

CHICAGO, iLL., U. S. A.

