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Kaip įsisiūbavusių jūrių vilnių ne- ise, bet visgi augščiau neguMasko- noms tik "V.
s” reika
Iš KAŠADARIU,
Spalių 20 d., apie 8 vai. va
to paėmė arkliu? iš Varnagirio
galima vienu rankos mostelėjimu |: Ii joj, tai čia, turbut, blogu* pačiam lingas. Viso* ■, draugijos tokių kare, pasirodė pirmasis sniegas ;
Trakų pa v.
Vidgirėlių ir išvežė sužeistąjį.
nutildyti, teipjau su sykiu užmig karaliui išduos vaisius mėgždžio- namų reikalai*]*. Ir rtc tik vie snįgo taip-pat Spalių 21 ir 22 d.,
t®
Už penkių verstų nuo Kaše- Po to atsitikimo gal 20 kartų
dyti visą revoliucijonierišką ju jimas Maskolijos. Republikoniš- tinės Vilniaus draiąyjos, bet vi bet sniegas tuojaus ištirpo, ku darių stoties, spalių 4 d.,Vilionišžandarai ir žemsargiai buvo ty
MASKOLIJA.
Dabar jau galutinai ir iš Lie dėjimą tautų vien valdžios žiau cas judėjimas Portugalijoj plati sai TaisUft tokia namai Vilniuje dangi šaltis štėk i a tik O* pagal kių kaime, kada daugumas bu rinėt, ar nepažino kas kokio vei
rumu
teipgi
negalima.
Ar nasi, karaliaus ir ministerių perReaumurą.
vo išvažiavę į metini jomarką do, apsirėdymo ir tt. Taip-pat
tuvos žinomi trečiosios durnos atsto
ilgai trauksis be pliano revoliuci- detinio Franco priešų skaitlius au gių, dėl įvairių tikslų, įvairiau
Zižmariuosna, kilo didis gaisras. važinėjo po valsčius;
Nors
vai. Čia rinkimai išpuolė, bent Kau
“Lietuvių tautos namų” komi
joniški darbai, kada revoliucija iš ga vis labiau. Atkakęs Paryžiun sic m s tautiškiems, kultūriškiems,
Sudegė aštuoniolikos ūkininkų tas buvo pradžioj vasaros, bei
no ir Suvalkų gubernijose, geriau,
. naujo; kils, sunku dabar įspėti. valdžių uždaryto laikraščio “\'au- ir politiškiems reikriaais tokie tetas, posėdyje spalių 18 d. išrin triobos. Sudegė 3 vaikai. To ikišiol nieko neiškvotė.
negu dabartinėse sanlygose gali
ko į komiteto pirmininkus: d-rą
šiuom kartu ji nepasisekė, kadan guarlia” redaktorius, Senhor Lima, Namai neišaesgtinas dalykas.
kios nelaimės priežastis, turbut,
J ieškomas policijos nuo 190*
ma laukti. Iš Kauno gubernijos
S. Matulaitį, į sekretorius, A.
gi žmones ne buvo prirengti. Pri- užtikrina, jog Portugalijoj monar
Mųsų
dra«ftjų
gyvenimas
pa

neatsargumas
su
ugnimi.
(
“
S
”
).
m. rudens Juozas Ambraziejus
dumon pateko trįs kaimiečiai lie?
rengimui žmonių reikia juos kul chija dar prieš naujus metus puls, rodė, kad musų pinigai* męs už- Rucevičių ir į iždininkus — D-rą
(Iš ‘V. 2.’)
kaltinamas
už leidimą sueigų
tuviai pirmeiviai, o vienas atžaga
tūriškai pakelti ir tvirtai suorgani nes žmonės neprilankus monarchi laikome savo priešininkus. Ar A. Vileišį.- Suprazdamas reika
L
drijos
ir
Padovinio
valsčiuose,
reivis dvarponis; iš Suvalkų gu
lo svarbumą ir darbo sunkumą,
zuoti.
jai ir čia bus įvesta republikoniš- salė, ar busta* kur samdyti —
IS KAUNO.
į
ką
tai
prasitarė,
kad
juos pažį
bernijos gi pateko antrosios dukomitetas nusprendė pasikviesti
Apsilpus žmonių revoliucijai ka rėdą.
lietuvio nerasi, samdaisi pas sve
Spalių 16 d.„ 4 vai. po pietų, sta.
nx>s atstovas Bulota.
Vilniaus
į komiteto sąnarius, kaipo sąna
timtautį, tai bent, tokiems na
D. Sodo gatvėje, b. Borodulino
Apie tai patyrė policija.
a gubernijos atstovai, kaip buvo revoliucijinė dvasia paededa smar
rius patarėjus, atstovus nuo vi
mams įsisteigus galėsime patįs
pirtyje policija darė kratą ir sar
VOKIETIJA, 7”
Pradėjo lankytis kas antrą-tre
abiejose išvaikytose durnose, yra kiau platintiesi terp turinčių sostą
sų Lietuvos ir užsienio lietuvių
ir
valdžios
sauvalią
apginti
karei

save
palaikyti/
musų
pinigas
go
bute
rado
tris
bombų
virše

čią
dieną į jo tėviškę, į PanausuVokietijoj pradėjo
smarkiau
įnagiais dvarponių ir kunigų. Tai
laikraščių redakcijų ir gyvuojan
vių.
Teisybė
ir
kareivių
pasiprie

lius,
revolverį
ir
uždraustąją
li

bent
pas
mus
pačius
paliks,
ne

pį,
ir,nors
jau jis prasišalino to
ęersekioti Maskolijos ukėsus, kur
gi, sakome, jog trečiojon dumon
čių lietuvių draugijų. Visi tie
liau,
jo
vis
dar negali užmiršti
šinimuose
ne
matyt
dar
pliano,
teratūrą.
Daryta
taip
pat
kra

šelpsime
savo
priešininkų.
nors ten apsigyvenusius. Perei
lietuvių atstovai pateko geresni ne
sąnariai-patarėjai turės pataria
dar
ir
terp
jų
nematyt
tikro
suta

tos
ir
kitose
miesto
dalyse.
Su

Bet
šitie
motyvą!
nesvarbus.
ir
pereitoj
seredoj
ir ketverge vėl
tos nedėlios dieną 29 Maskolijos
gu dabartinėse sanlygose galima
mąjį balsą ir galės visuomet da
imta
10
žmonių.
Spalių
17
d.
rimo,
bet
pakanka
jau
ir
to,
kad
Yra
daug
svarbesnių
dalykų,
ku

buvo
jieškoti.
ukėsai, daugume studentai, ga
buvo išrinkti, bet visgi išto per
lyvauti komiteto posėdžiuose.
vėl padaryta krata pirtyje, kie
Arba vėl kitas juokingas atsi
daug džiaugtiesi negalima. Iš lie- ir terp svarbiausios caro sosto vo prisakymą tuojaus išsinešdin rie privertė minėtąjį susirinki
me
dargi
kasta
žemė
ir
jieškota
tikimas:
Tiria Grabauskiutė, ne-.stiprovės
platinasi
dezorganizacija,
mą
be
jokių
atidėliojimų
išrinkti
ti iš Vokietijos, kitaip jie busią
’ tuvių atstovų tik vienas Bulota
Spalių 15 d., Vilniaus kalėjime
užkastų
ginklų,
bet
be
pasekmių.
įsigavo
nepaklusnumo
dvasia.
Ją
komitetą
ir
jam
visaą
darbas
pa

sveika
ant
kūno ir proto, Kalva
išduoti Maskolijos valdžioms.
yra su augštesniu mokslu, kiti kaipakorė Vitautą Saluchą ir Juozą
dar gali labiau pakelti ir žiauru Maskoliškųjų studentų gyveni vesti. Tų motyvų tiek daug ir
rijoj
tarnaudama
pas tūlą per. miečiai ūkininkai. Taigi visame
Mejerj už tai, kad jie Kaune už
Kaune, spalių 11 d., Uosto gat krikštę, uždainavo kelioliką žo
tokie
svarbus,
kad
dėl
jų
dau

mas
nesuprantančių
persikeitusių
muose darė kratas ir, kaip užti
atstovybės sunkenybė puls ant vie
mušė du policistu, vieną kareivį
vėje, rasta bomba. Baisus radi džių “Atsimeskim nuo senojo
aplinkybių kariumenės perdėtinių. krina policija, gyvenime Mirskio gumo neapsiimu jų čia priva- ir sužeidė vieną policistą.
no Buk>to sprando, o vienas žmo
nys atiduota policijai. Išaiškin svieto”. Apskundė šią paskutinę
Juo perdėtiniai elgsis su kareiviais rado daug svarbių dokumentų, džioti. Iš svarbiausių galiu nu
gus negali visų reikalų apžioti,
ta, kad bomba buvo užtaisyta policijai, kad gieda revoliucijirodyti, kad ir tokį: išblaškytų
žiauriau, juo labiau atstums nuo kuriuos, ir sukonfiskavo.
Vii niaus karo teismas nuteisė
S ypač kad geresniems, apšviestesstipria sprogstančia medžiaga ir nines dainas. Grab. suėmė ir
Vokiškiejje konservatyviškiejie lietuvių jėgų susifienyjimas. Tas generolą GorČakovą penkiems
niems atstovams prisieina darbtro- sosto; bet perkeitimui kareivių
vinimis.
pasodino Kalvarijos kalėjiman,
pažiūrų, reikia dar daug darbo.
laikraščiai,
kadangi
Anglijos vienas motyvas jau tiek svarus, metams tvirtovės, o pulkininką
ties dar ir visokiose durnos kobet
kadangi,
kaip
žmo
kad
atsveria
kitus.
Visi
gerai
į
Vladivostoke, rytinėj Siberijoj, žmonės gana šaltai priėmė atka
Ivanaucką pavarė nuo tarnystės,
I -žaisijose.
žinome, kad neturime perdaug be to dar valdininką šklovcevą
Neseniai Kaune suimta žydų nės sako, jai * reikia vienos
I
Ne vienam gal rodosi, kad tau- kur 29 ir 30 spalių buvo susibun- kusį Anglijon Vokietijos ciecosankrovų
ir tarnų ir spaustuvnin- palos į galvą, ji pradėjo verkti,
jėgų,
kad
jomis
į
v»as
puses
tavoję kareiviai saperų batalijono rių, dabar stengiasi įkalbėti, kad
trims mėnesiams kalėjimo. Jie
tą atstovauti ar durnose, ar parkų
susirinkimas.
šaukt nesavu balsu, puolė į ko
blaškyties
galėtumėm.
Juo
dau

ir jurininkai vieno torpedinio lai jo kelionė Anglijon neturėjo po
buvo kaltinami už išaikvojimą- 10
lamcntuose ne reikia augštesnio
(Iš
“
V.
2.
”
)
jas
pavieto viršininkui. Paklaugiau
jėgų
vienon
kbopon
sutrauk

vo, 25 d. lapkričio prasidėjo ka litiškos svąrbos: sako, kad atsi
tūkstančių rublių.
mokslo, n uola ta i, ypač Amerikoj,
sinėję,
kur pirmiau tarnavo, kur
sime,
juo
daugiau
nuvėikti
galė

I girdime antai kalbant, kad atsto- riškam teisme byla 198 kereivių. lankymas tas yra tik šeimyniš sime. O dirbti kas yra.
dainuot
tą dainą išmoko, pasili
Iš PAPILĖS,
Rusų laikraščiai praneša, buk
Byla traukiasi prie uždarytų du kas, kadangi mat, Vokietijos cie| vybei pakanka susipratimo. Prakkę
pasportą,
paleido ją.
Minėtąjin komitetan įėjo visų vieton vyskupo Roppo, vyskupu
rių, pašalinių žmonių, net lai corius arti susigiminiavęs su An-,
Kauno guber. '
i . tika vienok parodo^ kad be moks
Bet
po
kiek
laiko susimislijo,
draugijų sąnariai. Tiesą sakant, busiąs vyskupas Karosas.
kraščių korespondentų neleidžia glijos karaliumi.
Spalių 10 dieną, netoli nuo Pa
lo ir tasai susipratimas siauras,
kad
iš
jos
galima
ir daugiau kas
draugijų atstovai- tik ir tegalėjo
teisman. Matyt valdžia tikisi, kad
pilės stoties atrastas ant gele
Piniginis krizis Amerikoj atsi
apima siaurus rubežius, durnoj gi
valdžiai
reikalingo
išgaut; pra
Gubernatorius leido Antanui žinkelio lavonas pusiau perpjau
teisme turi išeiti* kokios valdžioj liepė jau ir Vokietijoj, kadangi sutverti tokį komtteią. Nors ne
keliami visi krašto reikalai ne vidėjo
žemsargiai
lankyt
Putriškių
slepiamos paslaptįs, kokių žmones po Anglijai, Vokietija siunčia pagal draugijas buvo renkama, RuceviČįui išleidinėti Vilniuje są- tos traukiniu moteriškės.^ Kaip
r
.
.
.
sada siauruose rubežiuose. Juo
I
kaimą,
kur
ji
gyveno,
kas
antrą
tačiaus visų Vilnhlį gyvuojančių vaitinį laikraštį vardu “Valstiečio išsiaiškino, nelaimingoji buvo
neprivalo žinoti.
Amerikon daugiausiai savo išdir
•žmogus mokytesnis, juo apšvie
|
trečią
dieną,
bet
suimt
nepasise

Balsas”.
Kondratienė nuo Papilės. Ji tu
Naujai durnai jau iždo ministe- binių ir paima iš jos dąug mai draugijų atstovai komitetan įėjo.
stomis, protas jo apima platesnius
kė, o reikia žinot, kad iš Kal
Komitetas susideda iš 10 žmo
(Iš “V. 2.”)
rėjo kelis sūnūs ir dukteris, bet
rubežius. Apart to, su mokslu rio paduotas biudžetas, kuriame sto ir žalių produktų. Vokieti nių : Povilo Mat
varijos į Putnškius 21 verstas.
_ ________________
M
, eina ir iškalbumas, statymas tin parodytas nepriteklius apie 200 ja siunčia Amerikon daug aukso. Vileišio, prisiekusi
Žmonės sako, kad jau policija
Rodami laimės ir lengvos duo
kamų motyvų apgATtimui pakel milijonų rublių. Paduoti durnai Pereitą sanvaitę iš Vokietijos no Vileišio, dailihinko Antano J - 1 ” SUMANYMAS.
suvis neturi ką veikt, kad poli
Spalių 14 <f., visuotiname nos, išėjo į užsienį, neveizint į tiškų nepifnaproČių jieško, sakoj
to klausymo. Antai pirmoje du ministerių ir kiti sumanymai. Iš- viešpatystės banko išsiuntę 3 mi žmuidinavičiaus, D-ro
Stasio
tą. kad namie turėjo į 30 dešim
jų
matyt,
kad
randas
nesutinka
lijonus doliarių, o iš privatiškų
rnoj, be abejonės, buvo ęeri, su
Matulaičio, D-ro Damaševičiaus. “Kanklių” draugijos susirinkime tinių žemės. 60 metų senukė, vertėtų rimtesnis užsiėmimas su
panaikinti
mirties
bausmę
ir
ka

bankų daug daugiau. Vietoj iš
sipratę lietuvių kaimiečių atstovai,
dantų gydytojų—Zlfijos Gimbu- buvo apsvarstytas • ir nutartas pasilikus viena, kentėjo didį var rasti.
rės
laiko
teismus,
teipgi
sustiprin

gabento
aukso,
Vokietijoj
likosi
klausymas apie įsteigimą \’ilbet kad jiems truko mokslo, tai
Tekšvs.
taitės, Marė* Putvinskaitė*. D-ro
tą
apsaugą
čielų
didelių
apskričių
;
niuj “Lietuvių tautos namų”.. gą, o fvesulaukus normai iškos
išleisti
mažesnės
vertės
popieri

’ lietuvių atstovybė galėjo dalyvau(Iš
‘
V.
2.
’
)
Bagdono ir Antano Rucevičiaus.
Tame susirinkime paiškėjo, kad mirties, nutarė pati jos pasijiei vien balsavimuose, gynimui nesuteiks sąvivaldą nė Lenkijai, niai pinigai.
Tasai
komitetas
išrinktas
vie

toki namai labai reikalingi ne škoti ir spalių 10 d., papoteria
Susirinko jau po ferijų Vokie niems metams.
Lietuvos reikalų jie turėjo per, nė kitiems ne maskolių apgyIS SENAPILES.
tik Vilniaus lietuviams, kuris vus bažnyčioj, metėsi po trauki
mažai mokslo ir Iškalbumo, todėlį ventiems - kraštams; ne sutiks, jei- tijos .parlamentas. Svarbiausiu
Reikia laukti nevžllgio, jog pa
niu. kuris, perpjovęs per pusę, " Spalių 9 (22) d. buvo suimti
lietuvių valstiečių atstovai buvo, gu durna užgirtų visuotiną betar- parlamento darbu bus surasti pi sirodys atsišaukimai komiteto į juos suvienytų, bet ir visiems
Petras ir Feliksas Vitkauskai už
lietuviams, kadi jie turėtų vieną išgelbėjo ją nuo visų šio pasau
kaipi nebyliai, beveik lupų neati pinį balsavimą renkant durnos at nigus uždengimui ateinančių me lietuvių viesuomeaę.
susirinkimą
jų kambaryje jauni
lio
vargų
ir
nelaimių.
bendrą kultūrišką įstaigą. Kad
darė per visą pirmosios durnos bu stovus. Jeigu durna užgirtų ką tų iždo nepritekliaus, kuris ne
mo žydų ir pasodyti 2 sa n v ai
Geistina,
kad
tasai
“
Tautos
Mykolas
Kruopelė.
apsvarstyti klausymą, kokia turi
vimą. o lietuvių atstovų juk pa tokio, ko valdžia negeidžia, ji mažesnis negu Maskolijos nepri Namas” kuoveikiausia įvyktų.
trins cipėn, bet po 3 dienų pa
būti ta įstaiga tasai “Lietuvių
reiga buvo kelti reikalus Lietuvos teipgi bus išvaikyta. Bet pasi- teklius. Randas reikalauja ka
leido; tačiaus Spalių 13 (26) d.
R.
Iš SKUODO,
tautos namas”, kokiu budu jisai
ir ne tik kelti, bet pertikrinti kitus. priešinimo dabartinės durnos ne riumenės ir laivyno sudrutinivėl suėmė juos ir išgabeno nak
,
Telš. pav.
įvykdinti ir jam pradėti vykdinmni daugiau pinigų, o jų trūksta
atstovus, statyti, apgynimui Lietu galima laukti.
čia į Kalvarijos kalėjimą pabaigt
Iš VILNIAUS.
Musų mieste priviso daugybė sėdėti. Mat, buvo žemsargio
vos reikalų, tinkamus motyvus,
net uždengimui pernykščių, ma , Spalių 13 d.. 2 vai. dieną, Jur ti, išrinktas tam tikras, komite
PORTUGALIJA.
žesnių iždo išlaidų. Ir Vokieti gio viešbutyje, šuviu iš revolve tas iš 10 ypatų. Į komitetą iš Visokių šnipų ir įdavėjų. Jie vyresniojo Sušinskio danešta,
nes beto kitų tautų atstovai jų
Apsilpus
revoliucijonieriškam
ne paremtų, o be tokio parėmirrio
jai reiks paskolos ir tai didelės, rio nusišovė 28 a*rt i Merijos bri rinkti: pp. D-ras Bagdanavičius, landžioja po visas aludes, smuk kad buvęs susirinkimas kamba
judėjimui
Maskolijoj,
jis
apsireiš

ir įvykdinti nieko negalima. Dil
nes 98 milijonų doliarių. Ar gados 2 divjzijono oficieris Pa- D-ras Domaševičius, Gnnbutaitė, les ir kertes, klausydami, kas kur ryje pas Petrą ir Viktorą Vit
emose -ir parlamentuose ne gali kė kitame, rods mažame Eu tiek pinigų suteiks vietiniai ban plavskis. Velioni* atvažiavo iš D-ras S. Matulaitis, Matulionis, ką šneka ir pagirdę, tuojaus duo kauskus, o čia suimtas Feliksas,
ma tuščiais, nieko nereiškiančiais ropos krašte — Portugalijoj, čia kininkai, nežinia. Svieto ban- Kauno, gavęs iš ten pasiliuosa- Putvinskaitė, Rucevičius, pris. da žinią valdininkams. Ne iš pertat, iki klaidą atitaisė, paleido
advokatas Jonas Vileišis, D-ras keno kito priežasties ir panedė- ir sužinoję, kad ne Viktoras, o
žodžiais.
nesupratamai kalbėti, nuo seniai yra konstitucijinė rėdą, kieriu skaito šiądien Prancūziją, vimą.
• v’ ‘ 1 '
Antanas Vileišis ir 2muidzinavi- lio dieną musų mieste buvo dau Feliksas ten gyvena, vėl suėmė.
kaip tai galima girdėti prakalbas yra tikras parlamentas, tikra žmo kuri turi daugiau pinigų negu
čius.
Komitetas išrinktas vie gybė
žalešniurių-lubrikų
nuo
musų susirinkimuose. Parlamen nių atstovybė. Karalius to kraš- pati reikalauja, bet Prancūzija
Pijušas Vitkauskas.
šiomi^r dienomis buvo suimtas
Prūsų
rubežiaus.
Ir
dalyvaujant
niems
metams?
'Komitetui
įsa

tuose, kur kalbos klauso apšviesti to, Don Luis, negalėdamas išgauti Vokietijai, turbut, pinigų ne sko- •kunigaikštis G., kuris kaltinamas
kyta, nevėliaus kaip už dviejų žemsargiui, pradėjo kratyti mie
atstovai, reikia ne tuščių žodžių, nuo parlamento, ko geidžia, bando, lysprisisavinime nepriguKnčio jam
nesuprantamo aiškinimo, bet svar- kaip tai daro Maskolijos ministekunigaikščio titulo. • G. perduotas mėnesių, sušaukti Vilniaus lietu stiečius ir jieškojo kuntrabandų. LIETUVOS MOTERŲ SUSI
vių susirinkimą ir pranešti, ką Iškrėtę keletą žydelių ir nieko
riai su caro pritarimu, netik su
bių motyvų.
Vilniaus miesto I-ojo skyriaus
VAŽIAVIMAS KAUNE.
jisai yra per tą laiką nuveikęs ir nelaimėję, apstojo Kajetono Za
Tikru kalbėtoju todėl, tokiu siaurinti parlamento tiesas, bet no
teismo tyrinėtojui ii* liko paliuoIII.
ką sumanęs toliaus veikti, kad rembos klėtį ir radę ją užrakin
koks durnoj- reikalingas, nuo lietu- ri sivisu konstituciją panaikinti ir
suotas, uždėjus kauciją.
Į
III
posėdį,
sukviestą 5 val“Lietuvių tautos namas” Vilniuj tą, atplėšę spyną, suėjo į svirną.
vių. turbut, bus vien Suvalkų gu be jos valdyti žmonis. Jo valdžios
Čia išvertė visus pašalius, bet po pietų, susirinko daugiau negu
butų juo veikiaus įvykdytas.
bernijos lietuvių atstovas Bulota. pradėjo persekioti visus laisvesnių
Spalių 9 d., 8 vai. vakare, mie
nieko nepešę, sugriuvo prie Za išryto žmonių, tačiaus atmosfe
pažiūrų
žmonis.
24
d.
balandžio,
Ant galo naujiejie Kauno guber
IŠ MALETU,
IŠ LIETUVOS SOSTAPILIO. sto valdyboje buvo šusirinkę pin
rembos į triobą. Spintoje rado roje jautėsi kaž-kas tokio slo
karalius
išleido
prisakymą
uždary

nijos atstovai yra žmonės nauji,
Vilniaus gub.
klių ir jų tarnaujančių atstovai
. (Iš musų korespondento).
vieną
lietuvišką maldaknygę nau gaus, kaž-kas tokio, kas žadino
dar niekur nepasirodę; terp tokių ti čielą eilę laisvesnių pažiūrų lai
Spalių 7 d., laike pamaldų kilo
pasikalbėti apie prekybos įstaigo
ją,
antrą
jau gerai apnešiotą ir baimę —, kad tik susivažiavimas
gali iŠtikro atsirasti sumanus ir kraščių ; sutverti, panašius Masko
Vietinių lietuvių tarpe seniai se tarnaujančiųjų pfdisį. Pasikal gaisras. Sudegė vietinio dakta paėmę kaipo kuntrabandą, išsine neiširtų — kad tik kokia nor^
geri kalbėtojai. Bet ar atsiras, lijoj karės lauko, teismus, kuriuose jau bujojo mintis: kaip čia Tau bėjimas tęsėsi Irgi I vai. naktį. ro namai, valsčiaus kanceliarija,
šė.
pikta ranka neišardytų taip pui
be prisaikytojų turi bet perkratinė
tą tik vėliau galėsime matyti.
*
1 .
tos Namas sutverus. Keletą kar Tarnaujantieji© ptreikadavo įve mokykla, namai mokinių ir daug
kiai pradėtą darbą.—
Rojaus
butų
pas
mtls
gyveni

Visų pažangesniųjų atstovų pa tos bylos visų politiškųjų prasi tų tas klausimas buvo svarsto sti 8 vai. darbo dfeną ir uždari žydų namų, kurie turėjo mažes
— Dėl meilės Dievo, neardy
mas,
kad
policistai
jieškotų
taip
dėjimas durnoj labai sunkus, nes žengėlių.
mas, bet niekuomet nieko nebu nėti sankrovas 7 tai.- vakare. nes ir didesnes sankrovėles, iš
kite
susirinkimo — nebrukite per
vagių
ir
plėšikų,
kaip
kad
jie
jeigu rinkimai teip ir tikrojoj
Likosi uždėta cenzūra ant visų vo nutarta. Kodėl' taip išlėto Pirkliai gi sutiko fvestftik C) vai. viso daugiau kaip šimtas namų.
prievartą
savo kandidatų — nusi
Maskolijoj butų pasisekę kaip siunčiamų į užrubežius telegramų, jis ėjo, kodėl tiek daug laiko darbo dieną ir užAirinėti sankro Nuo miestelio užsidegė kaimas narsiai jieško kontrabandos?!
leiskite
truputį
; į komitetą vis
Neprigulintis.
Kauno ir Suvalkų gubernijose, todėl visko apie žmonių neužganė reikėjo, kad tasai didžiai visiems vas 8 vai. vakare.- GaHRinai pri Užubaliai, kur sudegė penkių uvien
pateks
nors
diduma pirmei
butų dar gerai, bet -Maskolijoj dinimą ir bruzdėjimą greitai ne lietuviams svarbus klausimas vil imta pirklių projektas, kuris ir kininkų triobos ir klojimai su ja
viškas
gaivalas,
—
kalbėjau vie
teip
neišpuolė,
dumon
pa galima dažinoti. Iš privatiškų ži kos ir vilkos neišrištas? Ant vir bus įduotas miesfb valdybai už vais. Nuostolio yra labai daug,
IS PERNAVO,
nam socijal-demokratui, kurs su
teko daugiau atžagareivių, val nių, nuo atkakusių į Paryžių ypatų šui pastatytų klausimų gana sun tvirtinti.
kai-kurie liko suvis elgetomis.
Kauno gnb.
/V
kinėjosi tarp minios.
Priežastis gaisro kilo iš gir
džios spangy šalininkų. Atsvėri matyt, kad Portugalijoj susibun- ku butų atsakyti. Reikėtų ge
Vietinčn bažnyčion įlindo va— Ne "męs, bet kunigai susi
mui rrakcijonierių balsų reikia su tavojo ir jurininkai kariškojo lai rokai atgal į praeitį grįžti, palie
Spalių 10 d. j Sarapfjo vestu tuoklystės, nes buvo vestuvės gįs ir išvogė dėžučių (skarbonvažiavimą
ardo — atkirto jis —
sitarimo visų pažangesniųjų parti vyno ir kareiviai, kurie, kaipo ge sti gal tokius klausimus, kurie vių salę i AstraeibŲjiaUs gatv.) sentikių, taip vadinamų burlokų, kų) pinigus.
pažiurėkie Tamista, kiek jų da
jų atstovų, be tokio susitarimo, riau susipratę negu maskoliškiejic, tik laiko užmigdyti tapo ir kū įėjo 10 jaunų^įyMlrų it. pasisa kurie, pasigėrę, pradėjo šaudyti
bar priviso — ir vargiai ar be
išsiskirčius, balsuojant kaip pa stoja žmonių pusėj. Lisabonoj bu rins galų-gale geriausia butų ne kę esą naujokai^n^hdbrancai”), tarp triobų ir šovė į stogą, o kad IS PADOVINIO VALSČIAUS.
atsiturėsite.
puolė, pažangesniejie balsai nieko vo jau mūšiai kariumenės su žmo judinus. Taip sakant, visiems pareikalavo iš jauhofo ir susirin tą dieną buvo didelis vėjas, taigi
Apsidairiau po salę.
Tiesa,
Kalvarijos
pavieto.
ne svers; reakcijonieriai galės kalti nių minioms. Kadangi sosto įpė iš tos priežasties Alfus sveikiau. kusiųjų svečių pinigų. Pašaukta per pusę valandos iš miestelio
Abelnai dabar, reakcijai lig kunigų buvo' daugiau negu išry
nauju* pančius pančiojimui dry- dinis pasipriešino karaliaus sauva- Juo labiau, kad užmatoma atei policijos į>rižiūrėtojai Vlascenko, pasidarė didelis ežeras ugnies,
laikui
viršų
paėmus,
apie to ir visi jie sukinėjosi tarp mi
liai, tai jį karalius išvijo visai iš tyje didesnė vienybė tarp vieti kuris ir suėmė vieną pinigų my- kuris paliko daug žmonių be jo
stančių peikti valdžią žmonių.
mus
laikinai
aptyko,
pertai
ir
po nios, šnekučiavo su žmonelėms.
kios pastogės. *
Raibumo vis nėra, nors revo- sostiapilio.
Kaip Maskolijos ca nių lietuvių.
!čtoją”, kiti* gi visi j abėgo.
~ Ar tai tiesa, — paklausiau
licija
neturi
ko
veikti
ir
gavus
v .v j
. Abelnai imant, pas mus Malėliucij . su vilčia pergalėti valdžią ras turi Stolypiną, padedantį ca
Taigi, atsidrąsino ‘ “Vilniaus
vieno
iš jų stačiai, — kad kuni
prie
ko
nors
prisikabyti,
nesigai

Spalių 19 d. l’ko‘ >aliuosuotas tuose dažnai atsitinka nelaimės,
ir apsistojo, bet revoliucijonieriški rui pančioti žmonės, teip Portu Kanklės” pakelti savo visuotina
gai ardo susivažiavimo tvarką.
li
nė
laiko
nė
žygių.
Taip
šią
ru- kad ugnelė gązdina, o dabar ant
darbai apsireiškia kaipi be pliano galijos karalius turi ministerių me nepaprastame, spalių tą (27) iš gubernijos kai
—- Greičiau susivažiavirųą išnelaimės dar atsirado daug plė vasarą ekspropriatoriams reika
sų
laikraščio
“
Ną
daromi. Nudeda kur kokį žiau perdėtini Franco, kuris padeda d., posėdyje, pusiatf_; užmigdinta
ardysime, bet nedaleisime, kad
laujant
pinigų
nuo
Įvoniškio
dva

resnį caro tarną. Užpuolimai ant naikinti pirma žmonėms suteiktas “Tautos Namo“ kjaųsimą. Pa daktoriųs p. ^SHoaberg. kuris, už šikų, kurie . žmonėms neduoda ro užveizdos, užveizdai į juos šo sąjungos centras butų Vilniuje
ramybės, bet vietinė policija ma
pačtų nesiliauja ir užpuolikams laisves. Bet nors Portugalijoj žmo- kvietė, kiek žmonių pakviesti ga darbininkų depu ta hu J tarybos at— atrėžė aštriai vienas iš pirmžai į juos atkreipia savo atydą. vus ir vieną sužeidus, pastarie
eiviškiausių Kauno kunigų.
kartais pasiseka ir šiek tiek pinigų nių apšvietimas stovi žemiau negu lėjo, buvo ir nesąnariai. Taip ir išaukimo patalpiniHį, atsėdėjo
ji©
užveizdą
suvis
nušovę.
Po
O.B.
paimtų .bet nežinia* kas tą atlieka. kituose yakarinčsEuropos kraštuo- reikėjo. “Tautos Namas” ne vic- kalėjime 6 mėnesius
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ir|ki1nus Yefąrątas, kaip pati jo au tauta iir kas yra, Jos valdovai, gina^fi^ms «at«rti panaikinti mokino kelias ntujas, čia nedai
Dabar paaiškėjo viskas
pirmučiąi^iąi jJegtinę savo na nuot>s dainas.*^
tas. delko taip išpradžios rūpėjo, torės širdis, piešia visą eilę už Taip ai^ęinam^ istorija duosian muos -r* daboji -savo sūnūs nuo
Studentai, rengdami vakarą, šį
ti
vaikui
vienybę
su
praeitimi.
duočių
moteriškės-inteligęntės
kad vyrai turėtų sąjungoje spren-. tabokos
a rinkos y V nuo u8* kartą atkrgipč didesnę atydžią
džiam»ji balsą. "
koda 'ti’° Lietuvoje gyvenančios. Buk šir Vaikui nesirodys, kad jis čia
nies, jei nonjne sięk-tiek gere į tai< kad J>s butų prieinamesnį s
kaip
iš
medžio
iškrito,
bet
ma

dinga
motina,
mylinti
mokytoja,
toks protestas prieš kandidates
Į(kti sekančiai karkar demokratiškąjį* Qiusų viešuome
draugė, sesuo, kiekvieno kurs tys savo pradžią toli, toli, iš k*r snę ateitį sutrikti
vilnietes.
davo
dukras
nuo nės daliai. Kitais metais buvo
atminimai
nebeateina
—
jis
jaus,
ta’’
1
į busimojo komiteto sąnarius vargsta, l&rs tamsus, kurs naš
smūgių
y
kanįyęių
vyto
girtuo
 žiūrima, dauginu j svetimtaučių
kad
jis
savo
Tėvynės
pilietis
ir
buvo • trįs kandidatai vyra’ laitis - apleistas — rodos saloj,
klio. 1
V'
jos
naudai
dirbti
turi.
|kho.
lobingąją firfržuazij’ą, jiems buvo
Kunigai Tumas ir Jsmiševičnis
Prie ę^ruiokjystės panaikinimo taikinama ir vakaro programą,
Svarbiausia,
bereikia
uždavinė

Motina sodietė —- sako refe
ir buvtrsls durnos atstovas advo
>ks ij disputas neį- kviečiama garsieji? artistai, grie
rentė
— suteikdavo savo kudi- ti kalimo iš knygos žodis po žo; •umanynm itį’jįa
katas p. Leonas. Kn. Tumas ir
srleidžia.
Prezfdijum
pasiūlo re;.
re- žėjai ir tL Lietuviai, ypač dar
rezfdijum
pasiuto
džto,
bet
irtiti
’
tėhian
iš
kiekvie

p. Leonas, būdami is principe kiut vtehą vffrnintėlj dvasios* tur
roliuciją
U
p.
ijifa
;
tfieš sprendžiamąjį vyrų balsą tą. išleisdama į pasaulį, į gyveni nos pręjįjos. Priveda pavyzdin: būtent :iduo\i petigįją sū parašais bininkat, ten neatrasdavo 8fti
Jdvariškojo peno, nesijauzdavo sa
—
moterų sąjungoje, savo kandida mą. Tųp turtu vadina išmoky yra dainelė
atstovams trtČiosios Durnos, rei ve kaip namie — ir jie nelanky
Perkūne
Dievaiti,
—
sią
savo
vaiko
skaityti,
kartais
tūras atsiėmė. Kada busimoji
kalaujant, kag}, degtinės pardavi davo tų vakarų. Dabar kitos pa
Nemušk Žemaitį, —
moterų sąjunga išsprūdo is ku ir rašyti savo gimtąją kalba.
nėjimas Lietuvoje butų uždrau žiūros viršų paėmė, Pradėta la
Tik mušk Gudą
nigų rankų, atimant vyrams t Daugiau ji, duoti negali, nes pati
stas,
o degtinė teparsiduotų tik biau tikėties savo spėkomis ir sa
Kaip šunį rudą.'
sprendžiamąjį balsą, jų pbhtika neturi, o tačiaus ir ta silpna, pra
tai
aptiek'ose
*kaip<5‘ vaistas. Subuvo — neišleisti jos iš savo ran- 1džia suteikė Tėvynei jau nevie Cia vieta supažindinti vaiką ,su si važia vintas vienbalsiai rezoliuci vo publika. Spėlfų gi, ypač ar
tistiškųjų, kaip, pasirodė jau iš
kų. neišleidžiant sąjungos centro ną snnū bei dukterį, kurie gul dievais, su tikybą, — su tuo tro- ją’priėmė.
kelių
spektaklių, tarp studentų
7už
ką
skimu
‘
“
mušk
Gudą'
iš Kauno-. Kandidatės vilnietės dė savo galvas gindami ją nuo
Kalbos
pžsibiiįfė.
ftodos
reika

šaukia
tauta
prie
atmonijimo.
nemažai yrą, t>K ręikia jos išnau
perdaug pirmeiviškos — viena, visokių daužančių audrų.
Nuo moters-inteligentės, sako Išdėsto paeiliui visas, vietas, ku lingiausias darbas buvo atliktas, doti.
kita dar-gi “cicilikė” — kiinigų
siinkfauslbs 'ašaMif Išverktos —
Vakaras tas labai svarbus stu
įtekmė turėtų galutinai žūti, už toliau referentė, nevien jos šei rios didžiausį turi ryšį tautos žodžių prristigtr-M artinos pusiau
gyvenime
nuo
ąnkščiausių
laikų
myna
gali
reikalauti
žmogaus-pidentams,
jr didelę ant jo viltį pa
tat didžiausiu jų agitacijos pamaJ
naktis.
liki
vėliausių.
Dar
vieną
labai
liečio
priedermių
pildymo,
bet
ir
dėjo
visi.
Jo pasisekimas nors
tu buvo subrukti į komitetą Kau
► Susivažiavimo sekretorė duoda kiek papildė. tuščią • studentų
žymią
stato
sąlygą
istorijos
mo

visuomenė
—
todėlei
lietuvės-inno “ponias”, kurios darys tik tą,
teligentės privalo iš visų spėkų kinant — i>e geografijos nė žing trumpą atskaitą visų nuveiktų kasą ir
palengvino . vargą,
ką kunigai parengs.
snio —' sako. Žėiūlipį, yt ko susivažiav'tmo'daYbų, nurodo pa kuris šiais metais taip išsiplėtęs
kibti
j
darbą
prie
jaunosios
kar
Pasklydo po salę skąmbučlo
kią krašto fotografiją, statyti ties susivažifvHno vėrtę, pareigas, studentijos t^rpe:, ne vienam stu
balsas — pasikėlė uždanga, visi tos išauklėjimo.
Pirmiausia ir svarbiausia dar prieš kūdikio akis.’ 'Minėjant ko kokios gdla aito 'šūsiorganizavu- dentui bus iš ko mokslui užsi
nutilo, aprimo. Sekretore skai
kią norš vietą, tūdjaus parodyti, siųjų, kaift>'*arif narių įsteigėjų mokėti, kad..neatsirastų už mo
to paskutines pasveikinimo tele bavimosi vieta turi būti pradinė
kur ji, kas ten yra, kas gyvena, • Lietuvių ^‘Moterif Sąjungos, bąi- kyklos dyrų, ar, šeimininkei geiv
mokykla.
gramas, paskutinioji nuo tūlų
fdaip
išrodo. ■ OyVaš; geras is gia ilga dtslsvėilcinančia prakal klę užkišti,, kąjį ’įkambario ne
Kreipėsi į pasiturinčias mer
ponų “suloroscy” iš Lenkijos,
. išmestų, pietums pavalgyti nors
torijos
mokinitnas ~i- didelis ba. • • ■
vienintelė lenkiška, nuo ^lenkų, gaites, ypač jaunąsias bajoraites,
Prieš apeisiant susirinkimo sa .... kas antra diena.
žingsniai prie Asu siptatrmo ir tau
telegrama, vienintelis žodis iš , kviesdama, vieton , rankas sudė
lę,
gerbidrrioji pirmininke kvietė
tiško
ir
visuomeniško,
baigia
re

Lenkijos. Susirinkiųias karstu jus namie sėdėti, griebties darbo
ferentė.'
•
visusirinkimą''išreikšti
aČfų kaunie
(Ii v. Z”)
plojimu priiima jų draugišką pa l— vaikų mokinimo. Toms intečiams,
šdsivažiavimą
įrengu (Tolesnęs žibios jš Lietuvos am
Buvo
dar
keli
referatai
prie
1
ligentėms,
kurios
viso
laiko
nega

sveikinimą. Po perskaitymo pa
siems, tieml, kurie Aiavė progą
5 to puslapio).
sveikinimų. pirmininkė, susiva li tok iąip darbui paaukoti, pata mokyklos klausimo, -bet grynai susipažinti,'* suvienyti ir prisi
naujo
sieko
oinebcįnešė.
Po
ria
prisiartinti
prie
valsčiaus
mo

žiavimo vardu, taria aciu už. pa
rengti prib'^rirntn darbo. Kvie
sveikinimus ir karštu širdingu kyklų, kuriose mokytojai-lietuviai referatų prasidėjo įvairus ginčai ,tė atiduoti /’tėipi£i garbę ir tiems,
-p i*" nt
— nuomonė* prie 40 klausimo.
žodžiu kreipiasi t į susirinkimą, sunkiai dirba — jiems padėti.
kurie tautos libui dirbę, nesulau
prašydama užsilaikyti atsakan ; Didžiausią atydžią atkreipia į Kalbėta buvo daag apie tą, ko kę šios dienos,”11 si s kapuose. Vi
kia
mokykla >• reikalingiausia.
dvarų
darbininkų
vaikus,
kurių
čiai, negriauti tvarkos, neduoti
si atsistoj6;*aht valandėlės kilo NAUJA ŽVAIGŽDĖ AMERI
savęs išjuokti svetimtaučiams, tėvai negali siųsti vaikų į mieste \ ieni matė ypatingą reikalingu
kapų
tyla —- iodės jų velės at
mą
augėlesniųjų
mokyklų,
kiti
KOS VĖLIAVOJ.
kurie per savo-atstovus ir* dele lio mokyklas, nes negali jiems
lankė
tą tylą’iFsiuntė savo meimokytojų
seminarijų,
kursų
pri

suteikti
užlaikymo.
Tokie
vai

Amerikos
kongresas iš Oklagatus į tą susivažiavimą žiuri.
Karštai, homos ir Indijonų teritorijos pa
augusiems, mokyklų, kurios reng lės-ramybės ’ ji^smus.
kai
neturi
net
to
mažiausiojo
Po pirmininkės, kalba sekretorė,
J*asirodė, kad aiškiai perbėį#1 per tą tylą silp darė vieną stetą. Tokiu budu
prezidijumo vardu, išreikšdama dsasios turto —• jie nemoka ir tų mokytojus.
nas pinnAstnkėi balsas paskuti dabar bus 46 stetai. Ant Ameri
viešą papeikimą kn. 1 umui, kuris skaityjti, nes jų tėv^į. per visas mokyklos a r . šiokio* ar tokios
niais atsitivritfftimo
žodžiais: kos vėliavos stętus ženklina čprieš pietiniani^posėdyje, netu dienas dirbdami, turi juos palik reikalingos, rezoliucijoje liko iš“
neužmirškime,*
4
sesers
pilietės, sančios žvaigždės taigi dabar ir
Lietuvių moterų susi
rėdamas balso, išsišoko, įsikiš ti Dievo apveizdai. Čia liepė nešta:
kad
čia
tame
‘
tauSų
susirinkime
ant vėliavos bus jau ne 45, bet
damas į dviejų komiteto kandi moterims kokiu nors budu išaiš važiavimas nutaria — mums lie
vien grudai
metami, o nuo 46 žvaigždės. Medegos naujoms
datų ypatiškus dalykus, išrūdy kinti Lietuvos darbininkams ba tuviams reikia mokytojų lietuvių,
musų padhj pMgulės, kaip męs
žvaigždėms yra dar ir daugiau,
damas jų politiškas pažiūrąs. jorams jų priedermes strlyg tų kurie galėtų mokinti vaikus pri
tuo* memts’ gtudus anklėšime,
nes Amerika turi dar Arizonos.
Kn. Tumas, prisiimdamas papei 'ergų-vaikų. Liepė reikalauti, gimtoje mokykloje, ypač mažes
augjsime; kaip' męs, namon suNaujo Mexiko ir Alaskos terito
kimą, kaipo pilnai užpelnytą, kad kiekvienas dvarponis, be nių kaimo mokyklėlių ir moky grįžtįsios, elgsimės.'
rijas, iš kurių, pasidauginus gy
pripažino viešai visą netaktišku skirtumo tautos, nes visi jie £y- tojų seminarijų. Susivažiavimas
Tat karšta štndim, viltimi eiki
ventojų skaitliui, bus padaryti
mą savo pasielgimo ir dėl pen- vena ir minta iš tų laukų, ku- paveda išrinktam komitetui ap
me
pirmyiv!' -m ■**
svarstyti
aprūpinimą
šitų
reikalų.
rius
aria,
akėja
darbininkas
1Wnauji stetai. Nauja Oklahomos
kiolikmetinio darbo ant Tėvynės'
(šipa dvuaM* prasideda mu- \aEtija arba stetas užima plotą
Buvo dar referatai apie audi r_ Nuo
dirvos, prašė susirinkimo jam at tuvis, įkurtų savo darbininkų
_ .
e
’
70000 ketvirtainių mylių, turi 1.1
leisti. Garsiu, „ilgu rankų ploji vaikams mokyklas. Liepė neuž mą, apie sodininkystę, apie ran
mu išreiškė jam susirinkimas sa miršti ir miesto mokyklų, ir tų kų išdirbinius —buvo pakelti Pirmyn! —• ^phfmyn Lietuvos 500,000 gyventojų, o tame skaitPilietės!”
vo santaikos jausmą, o podraug vaikų, kurių tėvai vargsta,, skur balsai apie reikalingumą amatu
liuje 8% indijonų.
mokyklos.
Susi važia vintas, taręs ačių pir
ir gilų ačiū, už jo trusus minant sta miestuose. Gale savo refe-!
Paskutiniai referatai buvo apie mininkei ir visam prežidijumui
pirmutinius takus ant Tėvynės rato primena dar šelpimo drau
PRIVATIŠKI PINIGAI
panaikinimą
girtuoklystės. Lie už jų pasidarbavimą, dainuoda
giją
"Žiburėlį
”
,
kuri
iš
pat
pra

dirvos. Po šio sugrįžo susirinki
Goldfield, Nev. Dėl stokos pi
mas vėl prie pertrauktos dienos džios buvo moterų vedama, pra tuvoje. Tų referatų buvo tik du mas ‘‘Sudiev Lietuva' apleido nigų, vedėjas Nevada Reduction
bildama į moteriškės-motinos ~ pirmasis p. Onos Milašaitės. susivažiavimo vietą.
tvarkos balsavimo kandidačių.
VVorks, W. H. Dowlan, gaunamą
nurodė, kokios blogos pasekmės
PI.
auksą tarpinant teip vadinamą
Ir vėl kilo triukšmas, vėl pro širdį sušelpti aukomis tuos belizauksinį buljoną, nusprendė į
testai prieš prezidijumo išstaty džius paukščius, mokslan einan Lietuvai, iš atžvilgio į kultūrą ir
smulkius šmotus sukapoti ir tuos
tas kandidates, vėl reikalavimai, čius, ateityje tautos žiedus. Žo ekonomiją, nuo prasiplatinusios
šmotus leisti terp žmonių vietoj
kad komitetas
butų Kaune. džiu, visos kurios gali ir kurių po musų kraštą girtuoklystės.
pinigų.
Jis tokiu budu žada kas
Triukšmą ir betvarkę kėlė kuni tai pilietiška pareiga yra, kvie Suskaitė, kokias kančias ir var
LIETUVOS ATSTOVAI.
mėnesis
paleisti terp žmonių už
gai, kurie išsiblaškė po visą sa čia pamylėti kiekvieną darbą ir gus pakelia moteriške nuo gir
Suvalkų gubernijos: —Andrius
tuoklio
vyro,
tėvo
arba
brolio.
varguolį
tuo
jausmu,
kokiu
ji
pa

50000
dol.
aukso.
lę. Priėjo ligi to, kad Kun. StaBulota,
prisiėkusis
advokatas,
kiala iššaukė polcijos įsikišimą. ti myli, žiūrėti aplink savęs to Sauki*, visas kietai susispiesti
buvusis antrosios Durnos atsto SUĖMĖ AMERIKONIŠKUS
Tuo pačiu, pilnu paojaus, momentu mis akimis, kokiomis pati žiuri kovoje su girtuoklyste — siūlo vas, lietuvis — kairysis.
ŽVEJUS.
tn, išėjo ant estrados tūlas Kn. — tai visas garbios musų daru?- išrinkti deputaciją, kuri visos
Put-in-Bay, O. Kanados sargy
Lietuvos
moterų
vardu
paduotų
ninkės-pilietės
Petkevičaitės
gy

Dogelis ir savo brutališka kalba
Kauno gubernijoj:
bos laivas “Vigilant” užklupo
prašymą gubernatoriui, kad tas
užgavo prezidijumą, klausdamas venimo pamatas.
1) Pranas Kužma, valstietis, ant ežero 4 amerikoniškų žvejų
užtartų
prieš
augštesnę
valdžią
susirinkimo — ar jus šitas po ..
rankM plojimu ir atsisto
Ežerėnų pavieto, lietuvis — kai laivelius ir pakvietė pasiduoti,
panaikinimo
nias pažįstate (rodo prezidijumo jimu išreiškė susirinkimas pirmi kaslink degtinės
rysis (social-^ęmokratas).
bet amerikonai ne klausė. ■ Po
link), ar žinote, kam savo reika ninkei ačiū už jos nesiliaujantį
2) Ignas Požėla, valstietis, Pa ilgų ganiojimų juos sugriebė.
las pavedate? Ne, — atsakymas darbavimasi Tėvynės ir žmonijos lavimą įduoti Lietuvos atsto nevėžio pav., lietuvis — kairysis.
Laiveliai likosi konfiskuoti kanavams į trečiąją Durną. Kaipo
iš salės. — O kauniškes pažįsta labui.
3) Pranas Keinys, valstietis diškų valdžių.
te? .... Taip. — Tai ir rinki Sekantis referatas p. Zofijos pavyzdį tokios pasekmingos ko lietuvis — kairysis.
te į komitetą kauniškes, (salėje Kymantaitės — apie
istorijos vos nurodo Suomiją, kur degti 4) Fricdman, prisiekusis advo
SAULĖS UŽTEMIMAS.
nės pardavinėjimas visai panai
šauksjnas .............. . kauniškes, mokinimą.
katas. Panevėžyje, žydas, kade
Ties Occanijos saloms 3 d.
kauniškes), Policija sujudo ir
Savo referatu papeikia referen kintas ir alkoholius randamas tas.
sausio
bus pilnas saulės užtemi
laukė
patogios
valandos tė seną, šablonišką istorijos mo ten tik aptiekoje “nuodų” tarpe.
5) Kazys Zavlša, dvarininkas mas. Pereitos sanvaitės PenktaAntrasis referatas musų rašy
uždengti susirinkimą. Pirminin kinimą, kurs vaikui nieko kito
— lenkas. ' "____ ______ ''
dienyj iš San Francisco, tėmyti
tojos
Žemaitės įdomus budu
kė skambučio ramina triukšmą ir kaip vien apysakų mišinio ne
užtemimą, su visoms prietamsoms
Vilniaus gubernijoj:
prašo susirinkimo statyti kandi duoda. Pasekmėmis gero moki skaitymo ir pačiu tariniu. Že
iškeliavo Amerikos astronomai
1)
Motiejus
Ciunelis,
valstie

dates iš savo pusės; susirinkimas nimo istorijos vadina meilę Tė maitė nurodo nemažai ir moterų tis, iš Kretonos kaimo, Svenčio- ant F’int salos.
15 d. sausio
stato. Tuomet kunigai vėl susi vynės ir norą darbuoties jos la prisidėjimo prie girtuoklystės. nų pav., lietuvis. Kaip praneša juos paims atgal Amerikos ka
“Jei steigiame kokį baliuką, ar
grūda ant estrados ir pradeda bui.
lenkų laikraštis “Dziennik Wi- riškas laivas “Annopolis”.
viešai siulioti, kad į komitetą įIstorija taip išguldoma, kaip laidotuves, ar krikštynas, pirmu lenski”, M. danelis manąs pri
SENATORIUS PO SUDU.
eitų visas organizacijinis komite kad ją dabar išguldo — tai yra čiausiai apstatome stalus butelių- gulėti prie lenkų “Kolo”, būtent
Findley,
Oh.
Prisaikintuju
buteliukais,
o
paskui
įvairiausiais
tas moterų Kaune, taip vieton <40 mokinant anie kokius ten kuni
eiti su pdljais išvien.
teisėjai apskundė senatorių Thoypatų, sutverti komitetą iš 16. gaikščius, apie -tą, ką jie darė, prašymais nugirdome savo sve
2) Henrikas svięcickis, lenkas masą McComca uz besistengimą,
čius
”
.
Negana
to,
—
sako
to

Po kelių debatų, pavargęs, susi su kuo pešėsi ir tt. neturi jokio
— dvarinttfkas, bepartijinis.
byloj Standard Oil Co., papirkti
rinkimas sutinka ir galų-gale ap rysiaus su šiaja diena — sako liau — duodame saldžiosios ir
3) Stasyfe1 Vpfikovičius, lenkas
vieną iš prisaikintuju, Charlesą
rimsta. Sekretorė skaito išrink autorė. Ji nieko neaišlęina mu mažiučiams, ten "esantiems vai — dvarinifikas^ Atžagareivis.
Thompson, kuris gavo 500 dol.
tojo komiteto sąnarius: p. F. sų padėjime. Istorijos mokinan kams ir juokiamės saldžiai, kad
4) Juozas Mtilitvila, lenkas —
Bortkevičienė, p. Z. Kymantaitė, tis vaikas dabartyje turi matyti kūdikis, išgėręs, nė nepasipurtė, dvarininkas, Vilniaus žemiečių ir .ištikro kompanijai patarnavo.
p. Pleirytė-Puidienė, p. M. Peč- praeities tąsą - turi pajausti nejauzdamas, kad įpylėme jam banko dirėhtorižfe,’ atžagareivis. MASKOLIŠKI PABĖGĖLIAI.
5) Kunigas Stasys Macejevi-’
kauskaitė (Šatrijos Ragana) p. savo dva>1Os vienybę su senove, nuodų visam amžiui.’' Nelaimin
New York. 24 maskoliškiejie
M. Putvinskaitė — visos iš Vil su jos didvyrių dvasia, Vaikas gą, tankiausiai per arielka įklim čius, lenkdš; atžagareivis.
politiškiejie prasižengėliai, ištru
QJg - niaus. . P. G. Petkevičaitė (Bi privalo žinoti, kaip ir iš kur atė- pusią, mergaitę labiausiai kalti
kę iš kalėjimo Czernigove, 17 d.
na
ir
pirštais
bado
pačios
moters
rx>
ou '
tė). p. Žymantienė (Žemaitė) iš jo lietuvis, koks jis buvo,
lapkričio atkako į Ne\v Yorką.
— tuomet kada savo sūnų, kurie
Iš PETERBURGO.
Panevėžio pav. P. Griniuvienė iš kaip
Suimti
jie buvo 1905 metuose.
dėvėjo,
ką
garbino,
Stpalių 27 dac nurengtas stuMarijampolės, (Suv. gb.), p. Le kaip kovojo — ne kunigaikš- su pagelba degtinės ją nelaimftionienė, p«_ Norkytė, p. Lebkaus- čiai, Be vadai, bet tauta. Žings ga padarė, — netik kad žodžiu derltų lietuviu naudai vakaras. ATEIVIAI KELIAUJA NA
MON IŠ AMERIKOS.
kienė, p. Rabašauskienė, p. Ky- nis nuo žingsnio reikia skleisti nepapeikiame,bet, išgirdus išme Vakaro, programa; vaidinimas ir
tinėjimus
ant
jo
i.š
šalies
—
“
o
koncertas.
VaKhnama
buvo
dvi
New
York.
Nors garlaivių
bilinskaitė, p. AugustinaviČiutė prieš akis vaiko gyvus paveiks
ko
lindo,
sakome,
arba
te
pasta

komediji
—
?Vąisč»aus
Sūdąs
”
ir
kompanijos
pakėlė
kainas kelio
(tarnaitė), p. A. Pcčkauskiutė, p. us. Tegul vaikas kalba apie
to
liudytojus,
kad
tikrai
jis
kal

“
Nutruko
”
,
dar
pirmąjį
sykį
sta

nės
garlaiviais
trečioje
kliasoje iš
\ytau4
arba
ki|,
Voitkevičienė, p. Dogelytė.
tas”.* Vyriškąjį iš^ęįsiname pa tomi čia ant i scenos. Koncerto Amerikos Europon nuo 21 dol
kaipo apie tautos, apie visuo- čios — kenčia .tik ji yiena ir tas dalį išpildė.
solo ant smui- ant 32 dol., bet teip daug ateiviu
mokinimą it mokslą.
___ ________
menfe
veikėjus, kad tuos kuni- nieku nekaitąs, nelaimingas jos kos ir konsęf-vat^rijos mokinys grįžta į senąją tėvynę kad visu
Pirmutinis referatas pirminin-Įgaikščiys garbinome ne kaipo ku
kūdikis. Tokius tat liūdnus puo p. K- Pejrau^ią, kuris padainavo garlaiviai ne įstengia patalpinti
kės, pi G. Petkevičaitės, “Inteli- nigaikščiu.s,bet kaipo savo didvy šia faktus, kuomet pačios moters
solo kelias
Beto choras, Pereitą sanvaitę vien Hamburgo
genčių-moterų priedermės sulyg rius, geruosius, narsiuosius — prisideda prie girtuoklystės pa
K. Petrau^kic^ (Hįdamas, dainavo garlaiviai pervežė 25000 grįžtan
jaunosios kartos“. Paikus, pra- . vaikas turi suprasti, kas tai yra laikymo. Gale savo referato ratautiška- liama-. tam tikslui iš- čių Europon ateivių.
1

IŠ AMERIKOS.

I * f Buffalo, N. Y. Sudžia
GAISRAI.
Peoria, 111. Ant MfasbingtOn •zel uždraudė sąnariams Swit<M
str., pn. 106 — 108 vsiautė čia maną Union streikuoti ir reifeJS
gaisras, kuris pridirbo nuostolių Jauti nuo Delauare gelerinfRflH
kompanijos didesnių algų.
ant 300000 dol.

New^York. Sudegė čia pasi , f I^dford, 11L Dariai ehą
linksminimo ■ įtaisos Sulzcr Mar čta gerai, uždarbiai ne bkąęi.
iem River Park. NuoaUalius gai» ,,Naglių kasyklos geros. Itarbaa <
sro padarytus skaito ant 300000 pribuvusiam nesunku gauti. Ue• 44W«ų gyvena -ėta- pnsėtirras bure*3
dol .
Marietta, O* * Sudegė čia Ed
I-rank S
* as.
garo Grubb namai. Ugnyje pra
f- Albany, N. Y. Ncw,York ;
žuvo patsai Grubb,. ^9 pati it Central & HikDoh River gelty
vienų metų vaikas. Kaip mano, žinkelio kompanija iš čianykščiJ
taisymo varstotų prašalino 40d
ugnis užgimė nuo padegimo.
, darbininkų.
• Pleasonville, Pa. Netoli nuo
r;, \\ ilkeson. \Vash. Darbai čia į cik sudegė T. W. Ztcvero namai.
L’gayje-pražuvo penketas vaikų, eina blogai. Dabar streikai; te
o jų tėvai ir kiti du vaikai sun gul nieks čia ne keliauja darbo
jieškodąmas Streikuoja čia 26a ’
kiai apdegė.
kalnakasių. Kompanija stengi*,
Fargo, N. Dak. Sudegė čia si sutraukti streiklaužius iš kitą
įtaisos Case Co. Gesinant ugnį, kraštų.
du ugnage.siai likosi * užmušti:
Nuostolius gaisro padarytus skai 5 San Francisco. Cal. DarK
šiuom kartu eina čia blogai,
to ant 200000 dol. ■ daro vis daugiau dirbtuvių.
Huntington, W. Va. Su visu |
išdegė medžių tašytojų apgyven
tas kaimas Oceana. • Nuostolius
gaisro padarytus skaito ant iooooo su viršum doliarių.
16 CHICAGO. ILL.
I
Siarinėj miesto daly j prade j^^H
TVANAI.
* a
Houston, Tex. r Pietiniuose silankyti įvairios rūšies agitatoriai:
Texaso kraštuose, nuo smarkių |<lvasiški, politiški-ir tautiški; vielytų užgimė tvanai, upes išriiie* šas susirinkimas atsibuvo 12 dieną
jo per krantus. Daugely, vietų ■lapkričio, Sv, .Mikolo Archaniuolo
vandens apsemtos ir geležinkelių bažnytinėj salėj. Sušaukė jį ren
linijos, trukiai negak bėgioti. gėjai Lietuviško ligonbučio. Kal
Nuostoliai tvanų padaryti labai bėjo J. Eliass (Elijošius); jo kal
dideli. .
ba buvo apie tokius dalykus, kurie
neturi nė jokioj susirišimo su už
EXPLIOZIJOS.
manymu.
tojo, kaip ligonbuSpokane. Wash. PortUnd & tyje vienam lietuviui darbininkui,
Seattlc geležinkelio »darbininkų prieš pat mirtį kunigas atnešė kry
stovyklose netoli Cheney explio- žių pabučiuoti (tas buvo padary
davo dinamitas. Expliozijos ke ta per storonę EI i j oštaus). To
turi darbininkai likosi sudrasky liau, aiškino, kad rengiamas liti, o 3 sunkiai sužeisti.
gonbutis bus lietuviškas, bet gei
dė, kad lietuviai suaukautų $40000,
Norfolk, Va. Plovyklose John;; ko, girdi, užtektų užmokėjimui už
Roper Lumber Co. Gelmertone žemę iigonbučiui, o patį gi ligon-expliodavo garinis katilas. Ex- , būtį pastatys svetimtaučiai ir jį
pliozijos penki darbininkai likosi užkaląs daugiau svetimtaučiai ne
ant vietos užmušti,, o keli tapo gu lietuviai. Po prakalbų žmonės
sunkiai sužeisti.
pradėjo daug kalbėti, kadangi jie
nesupranta, kokią naudą turės lie
Kenope,
Kanada.
Dirbant tuviai iš to ligonbučio.
- •
Grand Trunk & Pacific geležin Butų todėl geistina, kad rengė
kelį, atsitiko, netoli Dryden, ex- jai paaiškintų viešai per laikraštį,
pliozija, kurios 7 darbininkai li nes žmonės ‘norėtų žinoti geriau
kosi užmušti, o 4 sunkiai sužei apie rengimą to ligonbučio. v
sti.
Ar lietuviai ne gali naudoties
čianykščiais? Ar, paveikslan. ne
NELAIMĖS ANT
galima pareikalauti, kad pavieto lėGELEŽINKELIU.
gpnbutyje butų keli lietuviški dak
VVashington, D. C. Netoli nuo tarai ir prižiūrėtojai, kad lietuvis,,
čia, ant Southern geležinkelio patekęs į ligonbutį. galėtų susikal
susimušė du trukiai. Prie to 17 bėti, kad ne apsieitų su ligonizh
ypatų tapo sunkiai sužeistų.
kaip su gyvuliais? Jeigu gi ne gali
ma to reikalauti, tai dėl kokių prie
Steubenville, Oh. Ant \\’heel- žasčių? Jeigu gi galima, tai kodėl
ing and Lake Erie geležinkelio, lietuviai nesinaudoja, bet tveria
netoli nuo čia, susimušė tavorinis privatiškas korporacijas įsteigimui
trūkis su lokomotyvą. Prie to ligonbučio? Ar geresnis privatiš
viena ypata tapo užmušta, dvi kas ligonbutis negu viešas, kurį
mirtinai sužeistos, o dvi sunkiai kontroliuoja visuomenė?
užgautos.
Darbininkas.
Sandusky, Oh. Netoli nuo čia,
ant Lake Shore elektriško gele Apie šituos klausymus tikimasi
žinkelio, susimušė du karai. Prie sulaukti atsakymą nuo ligonbučio
to 12 ypatų tapo sunkiai sužei rengėjų, todėl męs tuom tarpu su
silaikome nuo išreiškimo savo nuo
stų, o dvi sužeistos mirtinai.
monių.
Red.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

IŠ DARBO LAUKO
f Serą n ton. Pa. Sustreikavo
čia vėžių nustatytojai Delaware,
Lackawanna and Western gele
žinkelio. |

f Grand Rapids, Mich. Nusibankrutino čia dirbtuvės Harrison Wagon Works, liarrison
Land Co. ir Harrison Automobile Co.
| Sharon, Pa. 2500 darbininkų American Sheet & Tin Plate
Co. tuom tarpu neturi darbo.

New York. 60000 budavonių
darbininkų yra čia be darbo.
Boston, Mass. Dėl pinigų
stokos, daugely) dirbtuvių Nau
joje Anglijoje trumpina darbo
laiką, o daug dirbtuvių suvisu
uždaro.
Medvilnės dirbtuvės
North C)xforde likosi su visu už
darytos ir per tai keli šimtai dar
bininkų ne teko darbo. United
■Rubber Co. savę dirbtuve* Mili
ui Uej ir M aide n e uždarys ant
vieno mėnesio.
>.

į

IŠ WESTVILLE, ILL.
Musų miesto lietuviai buvo pa
garsėję tautiškais darbais, bet
kilus nesutikimams, ir tautiški
darbai sumažėjo, nes mat vaiduo
se susinaudoja pajiegos, jų trūk
sta tautiškiems darbams. Vienok
ir dabar yra čia ypatos besirū
pinančios svarbesniais už vaidus
reikalais. Du iš darbščiausių čio
nykščių vaikinų užmanė pareng
ti balių tautiškiems reikalams.
Laikas baliui buvo paskirtas 9 d.
lapkričio, kadangi tą dieną bu
vo išmokėjimas kalnakasiams al
gų. Balius ištikro atsibuvo tą
dieną. Būva pakviestas benas.
Visi gražiai linksminosi. Kiek
vienas galėjo ateiti, tik vyrams
šokantiems t i kieta i buvo pu 25c.
Salė gauta dykai. Pelno buvo
$33-9°> kuriuos baliaus rengėjai
nutarė paskirti tautiškoms kapi
nėms VVestvillėj (mums rodosi,
geriaus gyvįems rupintiesi gyvų
jų reikalais, numirusiu. s bus
kur palaidoti. Neužkenks jį^ms
nieko, nors butų palaidoti ir ant
svetimtaučių kapinių. Red.)
■
•
•
Jonas Karvelis.

Iš WAUKEGAN, ILL.
Pusantro -mėnesio traukiasi čia
parapijos iairai. būva jie vaka
į Joliet, TU. 350 akmenų skal rais : ketvergais, subatoms ir
dytojų paliovė dirbę, kadangi nedėlioms. Ant fairų muzika grie
jiems numažino algas iki $i»75- žia, alaus ir degtinės, nors vy-

Lluipo uždrausta, galima irgi gžt*-

kiek kas nori.
H pradžių
ateidavo
vien
Hahiviai, dabar pradeda lankytie
ji ir svetimtaučiai, nes galima
■ją ir pašokti. Kartais pasitaif ko, kad svečiai ir susibara ir suKpttimdo.
Mošų kunigas netoli bažnyčios
^^■pirko namelį, bet su statymu
^^■kyčio' nesiskubina. Pirmiauįprašė iš šv. Juozapo Dr-stės
joo dol., o iš šv. Baltramiejaus
a >00 dol. ir draugystės, nors ir
nenorėdamos, davė. To neužte
ko, todėl nutarta, kad kiekvienas
parapijonas duotų bažnyčiai po

r
,
ar*niioa
vra nuorikb
todėl negali
suprasti šiuolaikinių
. “ yra suardyti
_pasistengimu
---------, Anglija
-s stipDidžiatuiu
kapita-Į
Žinoma,
bus perdaug
- IS PITTSBURG,
PITTSBURG.
PA.
*'
prezidentu p»
P
’.
Daugumas
pasikakint lizmo
darbininkų
or- rus
priešas,
o misijonieriai
teip
či. imonda labai nasigandt. vyAupo. Teip ir
--«X...
.
--------- 1...........................................

kad darbai pradeda sustotų iiug
dirbtuvių * uždarė, kitos mažina
darbą.
Lietuvių apšvietimas stovį la
bai žemai. Yra čia keletas susi
pratusių vyrų, bet sunku ką nu
veikti, kadangi musų vėlių ga

nytojas labai bara tuos, kurie ei
na į susirinkimus, kurie rengia
prakalbas ir tuos, kurie jų eina
klausyti; ypač keikia ir niekina
socijalistus. Nieko tuose keik
smuose vienok nėra įstabaus. Juk
musų kunigams geriausiai žvejo
ti drumstame vandenyj, lengviau
išgauti pinigus nuo nesusipratu
10
Davatka.
sių ir neapsišvietusių, negu nuo
apšviestų. Kunigai remia vien
tvirtus, galybę turinčius, jeigu
f Iš COLLINSVILLE, ILL.
gijtas miestelis yra 13 mylių į po IV globa jiems gerai.' Lai
pietus nuo St. Louis, Mo. Lie- kuose persekiojimo kunigų Lie
| tuviai čia apsigyventi pradėjo tuvoj, jie buvo caro valdžios
apie 20 metų atgal. Darbas tik priešais; prasidėjus žmonių ju
anglių kasyklose buvo, Hcitokių dėjimui'* ir kunigai, nežinodami,
visai nebuvo ir anglių kasyklų kas laimės, nedryso skirtiesi nuo
■<buvo tik dvi. Dabar yra 6 ka žmonių, bet kaip tik valdžia susyklos, jose dirba daugiausiai lie- sidrutino, paėmė viršų, kunigai
| tuviai. Jų yra čia apie 60a Pen- savo pamoksluose pradėjo gar
Kki metai atgal buvo čia jų tik binti carą, girti jį už paliuosavi.200 ir buvo dvi lietuviškos kar- mą pančių kunigus » varžančių.
..čiamos (viena ant 100 lietuvių), Kunigai visuomet rėmė galiūnų
pusę. Dar gal ateiti laikai, susidabar karčiamų yra apie 10 (vie
na ant 60 lietuvių), vienas dra drutinus ir išsiplatinus socijalizmui, kad ir musų kunigai dar
bužių kromas ir dvi mėsos par- j
teip
garbys socijalizmą, kaip da
davynės. Žinoma, karinamas lie
bar
antai Lietuvoj garbina, ir
tuviai geriausiai remia, nes iš
žmonis
verčia garbinti Dievo lei
»jhi išėjęs žmogus dryžomis akistą caro valdžią, nors ji ir bjau
mis ir nemokėdamas, raides mariausiai,, neteisingiausiai elgiasi su
. to ir supranta. Jeigu užkalbini
užsirašyti laikraštį, tai atsako: žmonėmis, juos skriaudžia ir per
kam jų reikia? Tamsunai, mat sekioja. Kunigija, kokia ji nebū
mano, kad karčiamose naudin- tų buvusi, krikščioniška ar stab
|| giau laiką praleisti negu prie meldiška, visada rėmė vien tuos,
f laikraščio ar knygos! Kvalo ir keno rankose valdžia ir galybė.
fe nenorinčio suprasti nieks dar ne- Bažnyčia ir kunigija eina su per
sekiojamais tik tąsyk, jeigu ir ji
iod. lapkričio keli lietuviai, su-1 yra drauge persekiojama, kitaip,
B sirinkome pas Antaną Dzedoliką J* visada laikė galingųjų pusę.
Bažnytinis.
kalbėjomės apie padėjimą ir

rinkč i trustisu ■■ MatūlėVtčių
ir Križinauską, kuriuodu matįs,
kiek pinigų kunigas paima.
Kun. Sedvydis ir 2 delegatai
perejo lietuvių gyvenimus ir su
rašė šeimynas ir pavienius, kolektavo ir pinigus bažnyčiai.
Lietuviškų šeimynų rado 106,
pavienių 214, merginų 24; žino
ma, dar ne visus surado. Nutar
ta šeimynai ir pavieniam mokėt
į parapijos kasą po $25.00. Pinituri būti sumokėti per trįs
mėnesius. Tik nežinia, ar visi
galės.
Mėnesinė mokestis po 50c.
Juozukas.

sentencija: “Istoriji atsikartoja", gamzacijit.
1
Kadangi socijaiistai
ir aklai tiki, kad tel0 viršgamtinės pradėjo išravinėti “šnipus” ir ka
esybės lemta ir žmb’gus kavo liki pitalizmo agentus iš darbininkų
mo ne išvengs. Toki žmonės, <draugysčių, ir kadangi vienybės
lyg išgazdintos putlios, įkiša gal- besilaikant,
I
pradėjo darbininkams
vas sniegan ir bent praeina ne- jpasisekti ir “streikus” išlošti; jie
lemtą regykla iš aktų ir Smegenis jįgavo drąsą su medegišku pageri
paliuosuoja nuo baimės, ir tik at- 1nimu būvio. Darbininkai įsitaisė
sipeikėją, gali suprasti, kad rei- 1netik dešimtis sanvaitinių laikraš
kia šąlintis nuo pavojaus — bet Lčių, bet ir daugelį kasdieninių

loja, kaip kapitalistai nori, arba
jiems liepia. Agitacija prasidėjo
jau visame Chicago ir aplinkinė
se jo.
Pamatysite, kaip apsukrus po
litikieriai sudrums ką nors; be
darbių jausmus kels vėliavoms
ir dūdoms; šauks lieti krauH nieku neprasikaitusių tokių
pat bedarbių dagininkų kitų šalių. Kaip ne pasibaigtų karė, bus
plačiau atvertos durys vaizbai.
Amerikos politikieriai galės nau
jose
vietose
savo išdirbinius
parduoti, o su tuo pakils imperijalizmo durnai per rinkimus atei
nančiuose
metuose,
didžturčių
agentai vėl bus nusiųsti Washington’an trukdyti apšvietimą ir or
ganizavimą darbo žmonių.
Dr. Rutkauskas.
Pereitame numeryje straipsnis
p. Hertmanavičio aprašė piniginį
krizisą iš bankinės pusės. Ka
dangi klausymas tas svarbus, tai
talpiname ir kitą, aiškinantį tą
klausimą ir iš kitos pusės. Ir
tas dar galutinai visų priežasčių
dabartinio piniginio kriziso neiš
aiškina.
Red.

|| Šveicarijos pasiuntinys Japo
nijoj, D-ras Ritter, pagarsino
laikraščiuose, kaip elgiasi japo
nai, norėdami paliuosuoti savo
kraštą nuo svetimų, ypač vokie
čių ir amerikonų rankose, esančių
dirbtuvių.
Kiekvienai
naujai
pramonei reikia mat išlavintų
pramonės vedėjų. Todėl apšvie
sti japonai keliauja į tuos kraš
tus, kur yra tokia nauja pramo
nė, dirba kaipo paprasti darbinin
kai, o gerai išmokę, grįžta, su
rando arba japoniškų piniguočių
pagelba uždeda namieje dirbtu
ves ir žemesnėms išdirbinių kai
noms užmuša europiečių ir ame
rikonų įrengtas dirbtuves.

paprastai susipranta vis pervėlai! visokiose kalbose, įr dar girdėti,
Žmonis įgązdintus paprastai iš daugelis
kasdieninių laikraščių
naudotojai hypnotizuoja savo nu rengiama.
Bet svarbiausiu yra
duota galybe.
gerai suorganizuota politiška par
Blogi laikai — bedarbė — t. y. tija. Didžturčiai pasistengė nu
"panika T
stelbti arba sulaikyti tos darbinin
Kas pagamina šitas nelaimes? kų politiškos partijos augimą, nu
Tik pažiūrėkim) Aš neminėsiu kreipdami visos šalies akis į pa
|| Byloj buvusio Italijos apšvie
hyperprodukcijos arba padirbimo triotizmą ir ateinančią karę, pir
timo ministerio Nunzio Naši, ap
per daug išdirbinių; sumažėjimo miau patiekus blogus laikus, var
kaltinto išmėtyme iždo pinigų sa
DRAUGAS CHICAGIETftS! reikalavimo šios šalies išdirbi gą ir badą kaipo pirmutinį žingsnį
vo siekiams ir suklastavime do
Ar nenusibodo jums teip ilgai nių kituose pasaulės kraštuose ir to savo pasistengimo.
kumentų, sustreikavo jo advoka
daugelio priežasčių gimdančių be
Darbininkas, netekęs darbo, tu
miegoti ?
tai, todėl perkratinėjimą bylos
darbes.
Aš
noriu
tik
kalbėti
apie
rės
ir draugovę apleisti. Be drau
Ar ne sapnuojat budinančių sap
senatas turėjo atidėti iki 3 die
politiškai-diplomatiškus suokalbius govių nebus ir vienybės. Po atei
nų?
nai gruodžio.
“galingųjų”.
Ar neįsmeigė krūtinėn diegas,
nančių rinkimų kapitalistai vėl nu
Susispietus didžturčiams j tvir siųs savo agentus į Washingtoną.
Kuris daeitų prie jausmų?
| Išpanijos parlamente, kuni
tas sąjungas, mažturčiai ir vertel- Tai vis motyvas įvykdinimo "sun
gijos šalininkų buvo" įneštas su
Argi mus motinos teip užliūlia gėlės su jais lenktyniavę puola, kol kių laikų”. Nužeminimas kainų
manymas pakelti algas kaimų ku
galutinai liekasi vien anų agentais. popierų, nuošimčius duodančiųjų,
vo
nigams, kurie gauna tik po 12c.
Netrukus visi smulkus vaizbiai iš sumažina spekuliaciją.
Per eiles metų nepabusti,
ant dienos, bet sumanymą parla
nyks, jt^ vietoje bus tik krautuvės
Lyg neturėtum gyvybės savo,
mentas atmetė. Jeigu kunigai iš
Sumažinimas spekuliacijos, bai t
sindikatų, turčių, o sunaikyti maži mė nusipirkus t v. “bonds”, kac
Dirbančių brolių nejusti? *
iždų gauna mažas algas, tai jas
vertelgos, turinti patyrimą, galės begulint neatpigtų, priverčia visus
juk padidina mokesčiais parapi-.
jonų už tikėjimiškas apeigas.
Rodos jau nebesykį skambėjo gauti sindikatų krautuvėse vietas. tuos, kurie pinigų turi, laikyti juos
Amerikos kunigai nuo iždo nieko
per “Lietuvą” atsišaukimai “Ap Norintis lenktyniauti su sindika negu pirkti abejotinos vertės ponegauna, o vienok jie gana tur
švietei” draugystės į Chicagos tais negali gauti iždirbinių nuo pieras.
|| Carskame Sele, caro reziden tingi.
lietuves — bet atsišaukimai, kaip fabrikantų pigiau, negu perkant
Spekuliantai sumažina pinigų cijoj, ant geležinkelio stacijos ap»girioj atbalsis teliko, nuėjo ai iš didelės krautuvės, nes ir fabri cirkuliaciją. Didžturčiai aprūpina
kantai priguli į tuos pačius sindi savo reikalus kvitoms. Darbinin alpo jauna mergina: Atgaivinta
|| Mieste Lisabonoj, Portuga
das, ir dingo, nežinia kur.
ir paklausta, kas jai kenkia, ji lijoj, dirbant anarchistams bom
Draugės! Argi dar mes ne katus. Gelžkelių kompanijos tep- kas, neturėdamas turtų, turi gry
atsakė, jog revoliucijonierių or bas, viena bomba expliodavo ir
pažįstam mokslo vertės? Argi gi nelygiai ima už pervežimą iž nu pinigu už viską mokėti. Banganizacijos likosi išrinkta užmu sudraskė du vyriškiu, o vieną
ne malonus mums apšvietimas? dirbinių sindikatų bei į juos ne kieriai, matydami atpigimą legališšti arti caro stovinčius urėdninKodėl gi męs jo nesistengiant į- prigulinčių ypatų. Ūkininkas ar kų popierų, sutarė palaikyti pinigus kus, bet negalinti tą atlikti. Ar paoingai sužeidė. .
gyti, lyk kad ištikro būt musų ba mažas vaizbininkas moka pas ir vieton tikrų pinigų, išduoti ma
tik ta mergina ne bus policijos
|| Ant salos Formozos, bandant
priderystė laikyt paskutinę tam kirtą mokestį gelzkęlio kompani žos sumos kvitas (scrip), neva
įnagiu, nors policija užtikrina, nuginkluoti chiniškus kareivius,
sią vietą apkabinus ? Paimkim į joms už pervežimą iždirbinių, bet užstatydami
valdžios legališkas kad prie jos rado daug svarbių
63 japoniški policistai likosi už
rankas knygą ar laikraštį. — ten sindikatai ir milijonieriai, daugy popieras (bonds). Situos scrips
dokumentų ir laiškų. Tas išro mušti.
pripildyta pilnos špaltos, eilių ei bes gėrybių veždami, moka suma darbdaviai pigiau gauna iš ban
do jau nužvelgtinu. Juk augštus
3 reikalus musų tėvynės Lietuvos.
lės priklotos tokių jausmingų žo žintą mokestį (rabatą KC Tokiu kų negu jų įrašas reiškia ir mo
urėdninkus, turbut, nieks nema
|Į Japonijos randas pasiūlė Is
Iš RENTON, WASH.
KDzedolikas užmanė susirinkudžių — rodos net apmirusius badu ryte ryja mažus vertelgas ka jais darbininkų algas kaip už
no užmušti dokumentais, todėl panijai padirbdinti naujus kariš
Įbąiems paaukauti, kiek kas gali,
7 d. lapkričio Rentono anglia jausmus prikeltų. Tai vis vy suorganizuotas kapitalas, varyte rašyta — vieton pinigų.
Juos besirengianti užmušti ne reika kus laivus Japonijos dirbtuvėse
varo į eiles darbininkų visus ma
išelpimui tėvynės brolių. Už- kasy k lose patiko nelaimė musų rų darbas.
mainant ant valgomų daiktų ir lauja su savim dokumentus ne daug pigiau, negu dirbtuvės ki
Hbanymui svečiai pritarė ir sudė- tautietį, Juozą Burdulį, 37 metų.
Draugės I Ką męs panašaus žus vertelgas ir tikrai visus, šią drapanų etc., vaizbiai jų vertę nu šioti.
tų kraštų.
Kjo išviso $2.10 (aukautojų var- Nulaužė jam sprando kaulą, 11 nuveikėm? Galim atsakyt — nie dien likusius t. v. biznierius, ne žemina ant keleto nuošimčių. Teip
trukus
išstums
iš
savo
tarpo
ir
Kdai ir jų aukos pagarsintos kitoj d. lapkričio jis numirė.
ko. Neturime nė mažiausio žen
tai darbininkų algos sumažinamos,
| Ant kariumenės pliaciaus
|| Organizacija lenkiškų sočiai
■ vietoj. Red.). Pačto kaštus apA. a. Burdulis paėjo iš kaimo klo parodymui, kad ir męs gy pavers savo tarnais.
jam nejaučiant. Atsakymas puo mieste Bourges, Prancūzijoj, ant revoliucijoniejių pagarsino, jog'
|mokėjo J. D. Pinigus siunčiame Trumpališkių, Punsko parapijos, vuojant ant žemės apskričio! Pri
Bet toks pasielgimas suorgani la ant blogų laikų! Sumažėjus vežimo expliodavo melinito pri
panaikina kovos organizaciją.
l“Lietuvos” redakcijon. Paski Suvalkų gub. Paliko moterį su sipažinkime, kad nebereikalo vy zuoto kapitolo su mažtuabais ne
daugumui pinigų darbininkų ran pildytas granatas. Expliozijos 7
riame juos Lietuvos revolit ’ijo- penketu mažų našlaičių! Prigu rai sako: “Viens iš liūdniausių pagamino dabartinių,; blogų lai
kose, maži vertelgos bus priversti ypatos likosi užmuštos, o 3 sun
lėjo į vietinę D. L. K. Gedimino reginių žiūrint į lietuviškas mo kų. šie blogi laikai buvo gerai
H Odesoj pasibaigė byla 27 ka
nięriams.
uždaryti savo vaizbas ir tapti be kiai sužeistos.
15 d. lapkričio. No. 2 Lumaghi draugystę ir į S. L. A. Buvo teris”! Ištikro teip yra. Dar, apsvarstyti pirm poros metų ir jie
reivių
Mikalojaus regimento, ap
darbiais darbininkais. Sumažėjus
kasykloj, likosi užmuštas lietuvis narsiu kovotoju už laisvę, rėmė rodos, užeini kur ne kur veikalė buvo rengiami su valdžios žinia.
|| Mieste Alland, Šlezijoj, kok kaltintų už nepaklusnumą. - Du
darbui, sumažės ir pramonė; dar
Jonas Gaižauckas, 22 metų am tautiškus reikalus. —
jų
multimilijonieriai
lį lietuvaitės nuveiktą, bet žiū Laike
sai
Neuhauser, parėjęs girtas na seržentai ir vienas kareivis pa
bininkai atstatomi nuo darbo iš
žiaus. Velionis prigulėjo prie
Motiejus Kalvaitis,
rint, pasirodo, kad tie žiedai šal padidįs keleriopai savo turtus, krautuvių ir iš fabrikų. Darbinin mon ir besibardamas su pačia, smerkti mirtim ir tuojaus tapo
draugovės. Palaidotas 17 d. an‘
>0^.
Box 60,
nos išguldyti. — Bet saulei už prarydami mažturčius! Ne reikia kas be darbo, nors ir labiausia no griebė nuo stalo degančią liampą sušaudyti; 9 pasmerkti kalėjiman '
ĮąF*
Renton, Wash.
katalikiškų kapinių.
Kaip girkaitinus, tvirti žiedai atsigauna, užmirštį, kad šio krašto valdžia ri, neįstengia pirkti; nesant pirkė ir metė į pačią. Ne tik pati už visam jų amžiui, 10 pasmerkti
' dėt, jis turi tėvą ir du broliu
pasikelia nuo žemės, vėl linguo yra multimilijonierių bei jų agen jų, uždaro fabrikus. Darbininkas sidegė, bet ir namai. Sudegė 10 metų sunkių darbų Siberijos
Pennsylvaniios valstijoj. Teip
ja, vėjo pučiami, pasirodo, kad tų rankose!
IŠ BAYONNE, N. Y.
pirkdamas prekes, moka pinigus, patsai Neuhauser ir trejatas jo kabyklose.
į mat žūva jauni musų tautiečiai
Blogi laikai — tai sistematiškas o
1
Čia kilo nesutikimai lietuvių dar gyvi.
netekus
darbo,
pramonė vaikų, vien nelaimingą moterį
. svetimuose kraštuose, kur priverĮ Prezidentas San Salvadoro
Draugės! Rodos musų nelaiko nubaudimas įsivyravusių darbinin puola, užstoja sunkus laikai! Ne išnešė iš ugnies, bet ir ji mirti
su lenkais. Žinoma, kaip visur,
, sti jieškoti sau duonos kąsnio.
prisakė
paleisti iš kalėjimų visus
kų,
išmistas
kapitalo.
šalna,
ypač
atvykusioms
šion
nai
apdegusi.
taip ir čia, lenkai lietuvius išnau
turėdamas darbo, t y. neturėda
■
Collinsvillietis.
politiškuosius
prasižengėlius.
pusėn
didmario.
Apsirinkom
sau
Darbininkai
šioje
šalyje
pradėjo
doja.
mas pinigų, darbininkas, noroms
laisvės
šalį
antra
tėvyške.
|Į
Piniginis
krizis
Amerikoj
at

augyti ragus ir pasirįžo remtiesi nenoroms, turi apsieiti be tokių
Nesutikimai kilo dėlto buvu
I IŠ BENTLEYVILLE, PA.
Į Angliškose Ihdijose sustrei
Bet kodėl męs nepasidarbuo su kapitalizmu. Pirm keleto me daiktų, kokius, turėdamas pinigų, siliepia jau ant pramonės ir Eu
sios ųniesto katalikų parodos.
mDarbai eina čia gerai. Darbas Lietuvių 2 draugysti ėjo tiesiok jame tėvynės labui ir gerovei mu tų darbininkai buvo organizuoja
ropoj. Dėl to piniginio kririso, kavo tarnaujanti ant geležinke
noriai pirktų .
į . ima gaut ir iš kitur atkaknprie airių bažnyčios. Parodai at sų pačių? Čia męs turim dau- mi pačių kapitalistų agentų ir, ži
av
0
Minios be darbo! Lengva tąsyk, antai esanti mieste Limoge, lių ir per tai ant daugelio gele
U nėjus prie lenkų lankomos gatvės, giaus liuoso laiko negu Lietuvoj, noma, stengėsi laikyti darbininkus algas sumažinti! Darbininkų judėji Prancūzijoj, porcelėno dirbtuvė, žinkelių pasiliovė trukių bėgio
ĮJ^tuvių čia ir Ellsworthc, I’a. lenkai tyrėjo eiti paskui lietuvius. kur buvome apsunkintos darbais. padalytus į vienus kitiems prięmas pergalėtas. Prašalinimui agita- kuri dalį savo išdirbinių siųsda jimas. Sustojo daug dirbtuvių,
i
pusėtinas būrelis, apie kelis Tas užgavo lenkus, o labiausiai Čia musų niekas ne persekioja, šihgus burius, bet vėlesniuose lai
I eijos, ir ištuštinimui su pelnu, už vo Amerikon, paleido 200 darbi kadangi geležinkeliai neprigabeį
us. Čia mat yra penki šaf- lenkų prabaščių Sviderį. Atei galime susirinkti į pulkelį, kaip kuose darbininkų organizacijos,
ninkų.
na anglių.
tai ir 500 kokso pečių. Lietuvių nančią nedėlios dieną kun. Svi- vienos motinos dukterįs, ir pra- nors išdalies, pateko į socijalistų krautų aruodų ir krautuvių etc.
fabrikantams reikia pagaminti ka
''susipratimas ne augščiau>iai pa- der lietuvius išbarė, buk jie nie dėt skinti taką žengimui toliau, rankas. O socijaiistai, kaipo nau
| šiaurinėj Švedijoj, Japonų
|| Vakarinėse Indijose, ant sa
rę!
Bedarbei, skurdui ir badui
1 kilęs. Nėra čia nė jokių drau- ko nesupranta, mažai duoda ko- šviesties. Kur mokslas ir ap- jos idėjos pasekėjai, kaip pirmų
apgyventuose distriktuose Vest- itas r|irbados apsireiškė geltona
viešpataujant tarpe šimtų tūstan
, govių Viešpatauja terp lietuvių
lektos, žadėjo neleist į bažnyčią. švietimas žydi, ten bėdos ne jų amžių krikščionys buvo, yra čių darbininkų (gal tas pasieks ermoreland ir Vesterbakten ly sis drugys.
tamsa ir girtuokliavimai. Alaus
tus išnaikino laukų vaisius. Gy
Nereikia užmiršt, kad vietiniai gimsta, bet tamsiam kampe, iš fanatikai, nesiduoda nė pertikrin
į bertai dai tai lietuvių proto šal- lietuviai nemažai aukavo lenkų kurio męs nesirupinam pasikelti, ti, » nė papirkti. Dirstelėkime j milijonus), bus lengva pripildyti ventojus pasiekė badas. Dėl sto
i spragas ir rasti gana norinčių eiti
Hamburgo garlaivių kom
F tinis. Dėl stokos pinigų dabar
kos pašaro karves gyventojai tu panija vėl pakėlė kainas kelionės
bažnyčiai, kunigas pradėjo už ge viešpatauja skurdas, vargai, bė kovą bei politišką judėjimą kai
nors ir į myrį, kad tik numalšyti rėjo paskersti, todėl žmonėms
darbininkams algas pradėjo iš
rą blogu atlyginti.
nakasių Colorado valstijoj. Jie
dos ir ašaros!
Amerikon ant greitųjų garlaivių
alkį
ir badą. Teip apsukrus Ame trūksta ir pieno.
mokėti ne pinigais bet čekiais;
Draugės Chicagietės! Jau ne iškovojo 8 va.l darbo dieną ka
ant $12.50, o ant palengvųjų ant
1 d. lapkričio, t. y. per visus
rikos politikieriai pasirengė į ka
. teip yra visur Pittsburgo aplinsyklose,
tūlas
sveikesnes
sanlygas,
besykį
girdėjot
apie
Lietuvių
mo

šventus, kun. Sedvydis pirmu
$10.50.
rę. Tai jų strategiškas žingsnis—
I kinese.
P. Z.
|| Piniginis krizis Amerikoj ykartu atlaikė lietuvišką dievmal- terų draugystę vardu “Apšvieta”. įrengė savitarpinę pramonę, savi parypinimas gyvos medegos. Kad
pač sunkiai atsiliepė Hamburge,
Minėtos draugystės mieriai — tarpinę pašelpą, knygynus, susidystą. Lietuviai gavo vietą ita
| Vokiškasis inžinierius, Otto
U* RAYMOND, WASH.
neužilgio
karė
įvyks
tarp
Suv.
lijonų bažnyčioj, kol savo loo- kiek galint, platinti tarpe lietu rinkikų vietas, ligonbučius ir prie Valstijų ir kokios nors kitos ša Vokietijoj, kadangi tas miestas Schlick, padirbo prietaisą vadina
I Nuo šių metų pradėjo šitas
turi daugiausiai reikalų su Ame
viškų moterų apšvietimą, ir ženg glaudos namus našlaičiams ir sužei
ną įsitaisys.
lies turinčios platus laukus vaiz rika. čia nusišovė jau trįs ber- mą “Gyrator”, kuri, pritaisyta
|L niestelis augti. Kapitalistai įant laivų, turi panaikinti su vi
4 d. lapkričio buvo parapijos ti pirmyn progresso keliu, neat stiems nariams, seneliams etc. To bai — apie tai abejonės nėra. Dar
l’ engė čia laivų dirbtuvę ir 8 lenžės makleriai. Bankrutina viena
kį
milžinišką
žingsnį
padarė
Wester
silikti
nuo
vyrų.
Apart
to
—
yra
su laivų besisupimą ant jūrių vil
|>.ų piovyklas, bet dar ne visos mitingas, ant kurio pribuvo kun. dar pašelpa ligoj ir draugiškas Federation of Miners.; darbininkai bininkai lai tėmyja kurstymus lai- po kitai turinčios su Amerika rei
nų. Minėtą prietaisą, jos vertę
Į laikraščių prieš Japonus. Užvis kalus firmos.
Ptiirba; kitos, pradėjusios dirbti, Žindžius iš Elizabeth, N. J. ir patarnavimas.
sanjungos
vadinamos
"Ipdustrial
išbandyti, pritaisė ant Hambur
vėl sustojo. Šiuom laiku dar kun. Sedvydis iš Pittston, Pa.
akyviausias yra naujas siun“Apšvietos” draugystės mėne Workers of the Wprldjn pradėjo
go garlaivio “Silvana”.
bai sumažėjo. šią vasarą dar- norėdami čia sutvert parapiją.
dymas t. v. misijonierių neva be
|| Mieste Graz, Austrijoj, terp
sinis susirinkimas atsibus nedė- vienyti visas t. v. unijas darbo
bininkams mokėjo ne mažiau Tas, po ilgų svarstymų ir pasi
isi
rūpinančių išgelbėti nuo skriau universiteto studentų italijonų ir
žmonių
į
vieną
bejidroy^
ir
pra

lioj, 1 d. gruodžio, 2 valandą po
|| Prūsų Lietuvos daktarai nu
kaip po $2.50, o dabar moka po sekė. Parapija likosi galutinai
dų juodparvius Afrikoj. Viena iš vokiečių buvo kruvinos mušty
pietų, po num. 869 — 33rd PI., dėjo nurodinėti nedorų^ darbus
sutverta.
tarė
surengti surašą ypatų, ku
L i$2.oo ir $2.25 už 10 darbo valandaugelio
kapitalistiškų
vadovų tų misijų, vadinama "Congo Reform nės, kuriose daug studentų liko rios ne mėgsta daktarams mokė
arti
Halsted
gatvės.
Kun. Žindžius šiuom kartu pa
1 lų. Spalių mėnesyj mokėjo darAsociation”, šaukia į karę prieš si sunkiai sužeistų. Nesutikimai
t
Draugės, kurioms rupi apšvie darbininkų tarpe.
■ dninkams algas po 10 dol. pini aiškino tulus dalykus ir apsiėmė
Belgiją, kad per karę atimti nuo ir vaidai terp studentų vokiečių ti už gydymą ir po vieną egzem
Socijalistų
bruzdėjimais,
Angli

timas
ir
gerovė,
ateikit
ant
se

gais, o likusią algos dalį čekiais, su delegatais nuvažiuot pas vys
Belgijos didelius Afrikos plotus, ir italijonų buvo ir kitose augš- pliorių išsiuntinėti visiems dakkančio susirinkimo, o* susipažin joje, Vokietijoje etc. privertė ka
_______
už kuriuos galima bus iš banko kupą.
Kongo vadinamus. Teip darė mi- tesnių mokslų įtaisose pietinėj tarams.
site plačiaus su mieriais minėtos pitalistus šios žemėą spiestis į vie
pinigus gauti ne greičiau kaip
Kun. Sedvydis teipgi aiškino
sijonieriai senovėje, teip elgėsi Austrijoj.
Nesikentimas terp
draugystės, suprasite jos naudin ną spiečių sulaikymui teip smar
Mieste Havana, ant salos
parapijos reikalus, ir apsiėmė pa
1 po 30 dienų.
Chinuose,
Indijose,
Japonijoje
ir
vokiečių
ir
italijonų
auga ir terp
gumą.
kiai besiplatinančio socijalizmo.
Kubos,
organizuoti mūrininkai
Lietuvių yra čia 6 šeimynos tarnaut, kol bus galima. Para
Įsigavimas daugeliH! socijalistų į kitur vos keli metai atgal, teip gyventojų.
Teiksis
pribūti
kiekviena
salaike
savo
susirinkimą. Tuon.
30 pavienių. Darbų tautos pijos komiteto neišrinko. Kuni
narė, nes bus apkalbėti svarbus legislaturą Wisconsine s* pradėjo ir elgiasi ir dabar toje nenaudėlių
gai
vis
sakė
:
kad
kasieriaus
ne

tarpu
paslaptį
policistai apsiautė
abui čianykščių lietuvių ne ma
|| Hamburge nusibankrutino
badyti lizdą juodvarnių ir pa gauja. Nieko geresnio negalima
draugystės
reikalai.
susirinkimo
triobą
ir suareštavo
tyt ; apie blogus neverta daug reikia rinkt, girdi, viską reikia
Vardu “Apšvietos” draugystės, čiame Washington’ei' Oklahomo’s tikėtis nuo aklų vergų kapitaliz firma L F. C. Modler. Skolos visus darbininkus, iš viso 250
rašyti. 8 d. lapkričio neseniai iš paduot į kunigo rankas ir bus
radikališka konstitucija irgi, pa mo. Jie laiko šventu darbu pa- jos 2 milijonai markių. Ji dirbo vyrų, ir nugabeno kalėjimam
M. šešk i e nė.
Pittsburgo pribuvęs lietuvis An- viskas gerai.
stūmėjo kapitalistus darban, idant pagaminimą karės! Prof. Chicago žvakes bažnyčioms ir jų siuntė Nepriima nė kaucijos.
driejunas susiginčijo su kitais,
Lietuviai, pasitikėdami kunigo
Starr,
kalbėda daugiausiai j Maskoliją.
nors tuom tarpu sulaikyti šmėklą Universiteto
jog išgers trįs kvortas degtinės. užtikrinimais ir pavedė viską ku
mas
apie
persekiojimą
gyventojų
sodjalizmo. Kapitalistams socija|| Portugalijoj, Karalius Car»
Pasisekė vienok išmaukti vos nigui Žindžiui ir kun. Sedvydžiui. KAS DAROSI SUVIENYTOSE p,ynias yra tūkstantį Įtartų baisės- Kongo viešpatystėj, pasakė: "Kaip
|| Ne vien Maskolijos iždas ki
los
užsimanė panaikyti konstitu
į dvi, prie trečios puolė ant že Ar tas žmonių užsitikėjimas
VALSTIJOSE. ,
nė šmėkla negu atgijimas lietuviš tik Anglija apims sklypą rytinės tiems metams turi nepriteklių, ciją. Kadangi tokį karaliaus miemės ir daktarai daug triūso tu- jiems ant gero išeis, ateitis pa
Pažiurėjus į dabartinį besiplėto- kos kultūros nutautusiai Lietuvos Kongo, suvedimui gelžkelių terp nepriteklių ir tai ne mažą, turės rį nupeikė jo sūnūs, sosto įpė
' rėjo, kol jį atgaivino. Be mažo rodys.
jimą pramonės, noroms nenoroms bajorijai. Nė vieni nė kiti negali miesto Cairo ir Cape Town, tuoj ir Vokietija: ji, jo uždengimui, dinis Philippe, tai karalius jį iš
lepralaimėjo nė tik 8 dol., bet ir ' K. užmanė rinkti parapijos pre skverbiasi
praeities
nuotikiai. idealų sustabdyti, arba panaikinti I nustos gandas apie nuožmybes Bel turės pasiskolinti 98 milijonus vijo iš sostapilio į Vilią Vicosa.
.avp gyvastį.
Raymondietis.
gijos prieš juoduosius žmones • doliarių.
zidentą, bet kun. Sedvydis ats»* Daugelis ne gali pažvelgti praeitį, prakilnų darbą.

B VISUR.

r

'■

|1 Vindobonos mokslo akade
mija išrado pigesnį būdą ištrau
kimo radiaus iš rudos, todėl gali
ma laukti, kad jo kainą nupuls.
Dabar viena uncija radiaus kaš
tuoja 3 milijonus doliarių.

Revoliucijos žmones

IĮ Pasibaigė streikai tarnaujan
čių ant Indijų geležinkelių. Mat
Juras
geležinkelio užveizda prašalino
’t. nuo vietų tarnaujančių vadovus
Jo tėvas buvo “raudonsiulių” pulkauninku, o
■. europiečius. Vietiniai, ^prastai
^organizuoti, netekę vadovų, nusi -dėdė Slaptosios Sargybos viršininku. Tokio pui
gando ir sugrįžo prie darbo, nie- kaus paėjimo pavydėjo jam ne vienas draugas, o
ypač Vasilius, Antano sūnūs, Paščenko. Ne kar
* ko neiškovoję.
tą kalbėdavo į jį:
»
#
|| Europos observatorijų in
•— Ei, Jurai, Jurai!
Daugiau nieko nepasakydavo, tiktai dūsauda
strumentai, 22 d. lapkričio pažen
klino žemės drebėjimus ant Sa- vo, lingavo galva ir žiurėjo neiškenčiai jam į akis.
Ant to Juras visuomet atsakydavo:
' \ moa salų.
— Ei, kiaule, kiaule!
Vasilius neužpykdavo, nes buvo sau taip pa
sakęs :
— Vasiliau, nuovadininko sunui negalima pyk
ti ant pulkininko sunaus!
Abudu vaikščiojo septinton kliason pirmosios
Svajus arba vaizdas siekimo gimnazijos, kuri savo asyriškai-bizantiškose sieno
augštybės, Tragedija poema pen se surinko visus Varšavos valdiškosios kamaritijės
kiuose aktuose. Parašė Jonas žiedus. Kuomet iškilmingą dieną, liudyjimus dali
Viskoška. Chicago, III. 1907 m. jant, susirinkdavo salėje tėvai ir vaikai, kuomet
135 pusi.
katedrą, ant kurios stovėjo, kaip sakydavo Juras,
šitas veikalas tilpo “Lietuvoj“, ober-latras, apstodavo varsuotais medaliais visi
dabar skyriumi atmuštas. Pa slaptiejie ir tikriejie valstijos patarėjai, iš už Vasirašytas eilėmis. Telpa čia daug liaus pečių prabildavo šnabždėjimas:
gana svarbių mislių, dėl kurių
— Paščenko, vieną bombą čionai, ką? Kokią
knygutė verta skaitymo.
dailią ji Čia tvarką padarytų!
Vasilius raukydavos, grūmodavo savo _drauAnima Vili*, Marės Radziavi- gui pirštu ir nekartą jau norėjo pasikalbėti su neČiutės apysaka. Jono Montvilos nuorama, kuris puikią turėjo ateitį, o galėjo ant la
vertimas.
Antras spaudimas. bai blogo kelio nueiti. Vasiliui ne tiek rūpėjo
Shenandoah. 1907 m. 162 pust tas nenuorama, kiek jis pats sau. Nes jis, kaipo
Marė Radzevičiūtė viena iš ge- nuovados anstolio sūnūs, neužsliuogtų niekuomet
| resnių lenkiškų raštininkių, ji į augštesnes vietas ar administracijoje, ar teisme,
lietuviškos kilmės, nors lietuviš ar karuinenėje, tuo tarpu tokio Juro užtarimas ga
kai ir ne rašo. Apysakos jos pa lėtų jį. kaip šiaudą, iškelti augštyn. Pasiilgėdamas,
rašytos užimančiai, todėl noriai žiūrėdavo Jurui į akis ir nekartą manydavo minskaitomos ir verčiamos į. kitas tyse: '
kalbas.
— Jurai, tu uola o aš ant tos uolos sutversiu
savo
karjerą.
Paklydėliai. Parašė J. Gerutis.
Bet ta uola, maišto rūgšties ėdama, kas kar
Kun. A. Miluko išleidimas. She
tą labiau trupėjo, kol galų-gale atėjo laikas, kuo
nandoah, Pa. 1907 m. 63 pusi.
Kokia pakraipa šito veikalėlio, met Vasilius turėjo sau pasakyti:
— Juras stačiai — neištikimas.
skaitytojas gali suprasti, pama
Nežinoję, ar reikėtų kitan suolan persikrausty
tęs leidėjo vardą. Kas yra tie
ti,
ar
pasikalbėti su kliasos šeimyninku. Bijojo.
paklydėliai? Yra tai: bedieviai,
Nepatikės
juo, o nors ir patikėtų, visą bylą už
nežinanti, kas yra Dievas, siela,
gniauš.
Kas
turi tokį tėvą ir tokį dėdę, tas gali
sąžinė, dūšios amžinumas, iš mi—
liberalizuoti.
Nes ką gi? Perkels jį tūlam lai
. rimo prisikėlimas; koks yra skir
kui
į
Varonezą,
Odesą, Simferopoliu, o nuovadi
tumas terp gyvulio ir žmogaus.
sūnų
paspirs
— ir išlėksi! \ asilius nežino
Aiškinami tepgi, žinoma, kunigi ninko
škoj dvasioj, klausymai lenktynių jo kas daryti. Vieną kartą susitiko gatvėje.
— Jurai, — maldaujančiu balsu pradėjo Vair socijalizmas.
silius, — kad tu taip atvirai norėtum su manim
(Pabaiga ant 5-to pusi.)
pakalbėti.
Juras tylėjo. Pasuko Geležinio Tylto pusėn.
Vasilius skundėsi:
YPATIŠKAS ATSILIEPIMAS.
— Netikėsi, Jurai, kiek tu man rupesnių už
Iš Grand Rapids, Mich.
duodu Tu, toks mylimas, toks musų, toks tikras
Rašau šį straipsnelį, many- rusiškas žmogus, o kurtais baisius daiktus kalbi.
dams parodyt lietuviškai visuo
Juras vis tylėjo; o Vasilius vis. drąsi n ėjo:
menei, kaip pakilęs susipratimas
— Klausyk. Jurai, ar tu apsvarstei, kuo tas
tarpe Grand Rapids’o lietuvių, gali ir kuo turės pasibaigti. Žiūrėk ten, toli ant
nes manęs keliose vietose klausė, Vislos kairiojo kranto, tas rausvas namas. Žiū
kodėl Grand Rapids’o, M., kuo rėk kiton pusėn; ten žiba aukso bokštai viršuj
pa “L. S. S.” ne auga ir tt.
miesto. Ar pamaniai kuomet nors, kad turi pasi
3 d. lapkričio, 2 vai. po pietų, skirti vieną tų namų? Ten augštai — garbė, pui
tapo 56 kuopos L. S. S. sureng kus likimas, garsus vardas, ten tolumoje — kali
tas viešas susirinkimas. Susirin- nio likimas, o gal ir kartuvės.
kiman pasikvietė manę, jiems ką
Juras vis tylėjo. Jo veidas surimtėjo. Gal
plačiaus paaiškinti jų dvasiškai pirmą kartą ant to veido nebuvo to pasityčiojančio
naudai. Pagal išgalėjimą, pir nusišypsojimo, kuris visuomet atimdavo Vasiliui
miausiai aiškinau: “Kas tai yra drąsą.
revoliucija ir revoliucijonieriai
— Jurai, vienintelis mano drauge, — tęsė to
Lietuvoj ir Rusijoj, kaip ir kito
liau
Vasilius, — tu kūdikis, dargi pats to nesu
se šalyse“. Baigdamas kalbėti,
pranti,
tu tai ne aš, nužeminimo ir bėdiningumo
užmaniau susirinkusiems sumest
kūdikis.
Nes kas mane laukia? Ot, busi žmogus
auką parėmimui revoliucijos ir
vyresniuoju
cenzorium, ot padėkim — dar kuo?
revoliucijonierių Lietuvoje. Au
Ūkininkų
reikalų
kamarninku. Toliau nė žingsnio.
kų rinkimui buvo perstatytas
O
tu?
Dėvėsi
raudonu
pamušalu apsiaustą. Jurai.
Jonas Bielskas. Bet tuom tarpu
Didžiu
ponu
busi,
Jurai,
visa krūtinė ordenais ap
atėjo į svetainę Rafolas Gaubas,
ir pradėjo šaukti: “Neduokit ši kabinta!.... Matai, Jurai, pasaulis lenksis prieš
tam vagiui aukų, nes jau iš mai tave, o tu pamanyk tuo tarpu apie draugus, kurie
nęs du dol. pavogė!” Kur jam pa tikisi ko-nors iš tavęs. Ot, štai Jurai, tavo pa
vogė. to nepaaiškino. Turbut reigos! Tuotarpu gi vargina tave blėdingos minkeli mėnesiai atgal turėjo lietu tįs. ’ Liberaližuoji. Kas neliberalizavo! O kuo
viai tarpe savęs nesutikimus, tas visuomet pasibaigdavo? Nė nenoriu sakyti
Nors prašiau R. G., nusimalšinti kuo, tiktai pridursiu — blogai pasibaigdavo. Ir
laike aukų rinkimo, bet kur tau! negali būti kitaip. Žiūrėk, viskas aplinkui verda,
Dar aršiau pradėjo “šaukt!” nes Rusijai atėjo sunkus laikai. Visuomet taip
Daugelis žmonių pradėjo išeidi- būna. "Tuoj žmonėms galvose viskas susimaišo.
nėt net iš svetainės, biaurėdamie- Bet reikta išlaikyti šaltas kraujas, reikia išlaikyti
si riksmu. Daugiau aukų nebu pfotas, nepasiduoti įvairioms apgaulingoms sro
vo renkama. Žmonių prašyta vėms, kurios gali privesti žmogų ir jo artymiausius
užsilaikyti ramiai svetainėje ir prie galutinos nelaimės.
Tokiais žodžiais Vasilius ilgai kalbėjo, paju
klausyti paskesniųjų aiškinimų
dino
dienos atsitikimus, Tolimųjų Rytų karę, už
ant temos: “Ar katalikas gal būt
minė
revoliucijinį Latvijos, Kaukazo, Lenkijos ju
socijalistu ?” ir “Kur yra nuvar
dėjimą.
Staiga Juras pertraukė jį:
gusio darbininko išganymas?”
—
4
Ar
žinai, Vasiliau, kad lenkų jaunuomenė
Aukų susirinko mažai, o lėšos
nutarė
boikotuoti
valdiškąją mokyklą?
buvo didelės už svetainę ir apgar
1 Vasilius net stabtelėjo. Juras gi tęsė toliau:
sinimus ir tt. Aukavusiųjų var
— Ką manai, Vasili, kaip męs turime pasielg
dai bus garsinami “Kovoje”.
• Susirinkusiųjų svetainėje buvo ti prieš tokį istorišką faktą?
•Vasilius nutirpo.
gana gražus būrelis, žmonės sa
ko,kad tai pirmas sykis, kad tiek
—• Tu, Vasiliau, didelė kiaulė, — tarė Juras,
daug susirinko svetainėje. Pra — bet ne viena didelę kiaulė, kuomet arjt jos tru
kalbos užsibaigė 6-tą valandą; putį padirbėti, ilgainiui virsdavo padoriu žmogum,
trįs draugai naujai prisirašė prie dargi brangiu visuomenės veikėju. Viskas, Vasi
56-tos kuopos L. S. S. Užsibai liau, ką tu čia man kalbėjai, parodo, kad tavo
gus susirinkimui, du draugai pa mintis 'neišaugo dešimtosios nuovados augščiau.
aukavo $1.50 išleidimui knyge Matai, ant mudviejų abiejų guli paėjimo dėmė. Aš
lės “Krikščionybė ir Socijaliz- žandaro, o tu policisto sūnūs. Tokią dėmę gali
mas .
ma nuplauti tiktai vienu — o jo varsa raudona.
K. Rutkus,
Taip, Vasiliau, tas reikia galų-gale pasakyti sau
221 Wabansia Av., Chicago, III. į aiškiai ir tvirtai. Dabar gi žinok, kad tokiems kaip
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tu ateis sunkus laikai."! PhfĮldysiftiė jumis tos pa
vogtos upės vilnyse, karsime ant pavislio topolių,
valysime nuo jus tą' lėdkų žemę, kurią ligšioi tik
tai mokėjo musų valdžia subjauroti, Vasiliau,
aš rusas. Bet rusas 4ai dhr* nebūtinai turi būti
vyresniuoju cenzorių af* raudono pamušalo apsiau
stu. Rusas, tai jau Sįfionov^ Kalajev, tai sukilęs
darbininkas, tai tos minios;^'į kurias Peterburge
šaudė. Sakau, Vasiliad; atėjo laikas, kuomet grius
tas nuoskaudų, pries{&udos* ir vagysčių namas.
O mums, Vasiliau, nieko kito neliko, tiktai tuo
rausvumu nuplauti Ka/rio dėmę. Ne mums laimė,
ne mums likimo šypsojimas! Žiūrėk, čionkščiai
žmonės taip buvo mus skaudžiami, vertė juos į
pravoslavus, mušė, kapojo, vogė, plėšė jų turtus.
Ar žinai? Vakar per mitingą trįs šimtai *gerklių
sušuko: “Te gyvuoja rusų popas tėvas Haponas!”
Ar tu supranti, kaip tie žmonės patįs savyje turė
jo persilaužti, išrauti teisingą neapykantą, užvieš
patauti ant savo prigimimo, kad teip teisingai at
skirti maskolių-valdininką nuo ruso, laisvės žmo
gaus? Dar męs nieko jiems nepadarėm, jau mus
skaito žmonėmis, nors dar sėdime Varsavoje ir
duoną iš lupų atimame.... Kalbėjai, Vasiliau, apie
pareigas. Dabar aš tau Šį-tą apie jas pasakysiu.
Jau po vieno tokio jų šauksmo esame jiems skolin
gi. Ką gi šauksmas, niekai! Bet seniau už tą
butų apskelbę žmogų Išdavėju, butų apsjaudę.
Rusų popas! Tas popas drįso pakelti ranką prieš
priespaudą, už tą jį jau pamylėjo, jau tiki, kad at
siras tokių daugiau. Sazonov, Kalajev! Žinai tu,
kas išauklėjo tokius, kaip jie? Ir Rysakov metė
bombą. Bet jis metė ranka, ne vėle. Hrinievieclęi
metė vėle, ne ranka, dėlto ir pasekmės buvo. Jis
visą amžių rengėsi prie tos valandos. Tai pirmasai musų revoliucijoninis šventasis. Męs visi iš
jo paeiname. Męs, blogai kalbu, Vasiliau, —- ten,
anie Peterburge. Mums čia reikia pasijudinti.
Taip, Vasiliau, apsvarstyk viską, ką tau sakau.
Ar žinai giesmę, kurią Čionykščiai žmonės gieda?
Netrukus Kristus Judošių apgalės”. Tai didi
žodžiai. Ir sakau tau, didi tauta, kuri juos ištarė,
nors męs šiandien taip ją niekiname, kad stengė
mės sunieksimi ir prie musų kojų nulenkti. Oi kįla ji nuo tų kojų ir netrukus bėda bus kiekvienam
viresniamjam cenzoriui, bėda, Vasiliau, kiekvienam
raudonu pamušalu apsiaustam. Taip, netrukus to
je tautoje Kristus apgalės Judošių ir laisva bus
ta upė, ta žemė daili, sugrius paauksuoti viršuj
miesto žibą bokštai, ir tie tolumoje rausvi ant kąiriojo V išloš kranto rūmai sugrius, apgalės Kristus
Judošių šiaurės Europos ir Azijos tautų, tiktai
reikia, Vasiliau, tuo tikrai — tvirtai tikėti!

Sausio 28 d. sujudino \ aršavą. Juras, sujudęs,
perbėgo per gatvę. Goslus, karštas, jis iš pradžių
nesuprato minios užsilaikymb, kuri mėtė į praei
nančius kareivių burius sniegą ir juokėsi. Tos mi
nios krisdavo krauju paphidnsios ir vis dar juokė
si. Juras degte degė prie ginkluoto priešinimas,
prie pasikėsinimų, prie atrėmimo varo varu. O
beginklės minios turėjo priešu tą galybę —- vien
savo juoką. Išpradžių tas erzino Jurą. “Siaurės
franeuzai , koše per dantis, atmindamas kaž-kokį
istorijos rankvedj, kuris buk teisingai apibudino
amžiną lenkų lengvamintiškumą. Bet ta stebėti
na gatvė, kuri kaip atkaklių ir drąsių musių su
kurks lakiojo aplinkui kazokus, ką gi turėjo ben
dro su anuo franeuzų lengvamintiškumu ? Arba
tie darbininkai, kurie juoku atsakydavo ant kazo
kų šūvių, iškur galėjo atsirasti juose tas Paryžiaus
nerūpestingumas? Ne. Jurai, tai turbut ne taip
yra! I as minių juokas, tai civilizacijos vaisius.
Muši, nes bizūną turi. Bet ką tu daugiau turi!
Valdžiai šautuvo kulkos atstume, o matai, juokias
tau stačiai j akis, nes netrukus ir tame atstume o
negalėsi valdyti. Tai, turbut, taip, Jurai! Kuomet
jaunumenė išėjo į gatves iš visų mokyklų, Juras
pirmutinis išskėtė raudoną vėliavą. Pertraukdavo
lekcijas, kur dar jos būdavo, koliojo mokytojus ir
direktorius, kalbėjo ant pliacių į darbininkus. Vie
ną kartą jį areštavo. Tėvas išėmė jį iš kalėjimo
i-* užrakino namieje. Ketino rūsčiai su juo apsi
eiti, bet taip buvo tardymais užimtas, kad Jurui,
duris išlaužus, pasisekė pabėgti iš naminės citade
lės. Nuo to laiko pradėjo vesti, kaip sakoma, nelegališką gyvenimą. Motina, kuri jį labai mylėjo,
per draugus priduodavo pinigų. Kiekvieną naktį
nakvodavo kitur. Kuomet atėjo didžiosios politiš
kosios bedarbės laikas, drauge su kuopa lenkų
jaunuomenės, su kuria susidraugavo, bėgiojo po
fabrikas, mėtė atsišaukimus, revolveriu rankoje
budėjo ant gelžkelių ties Varšava, kad sulaikyti
trukius štreikbrecherių vedamus. Tuo pačiu lai
ku neužmiršdamo agituoti tarp rusų jaunuomenės
ir privedė prie to, kad kuomet milžiniška sukilu
sių lenkų jaunuomenės demonstracija traukė pro
Koperniką, viršuje sušuko:
— Iš langų lenkarųs pavogtų namų męs, ru
sai mokiniai, šaukiame į jus: kovokite, ir męs ko
vosime drauge su jumis!,” p
Tuomet ties Vizitkų bažnyčia kaž-koks senas
žydas, užlipęs ant akmens, prakalbėjo į susirinku
sias minias:
n»
— Čia ant šio akmens stovėjau prieš keturesdešimtį metų vaikėsu, kuomet Varšava paskutinį
kartą paplūdo laisvės krauju. Čia ant bruko
gulėjo lenkų ir žydų lavonai už bendrą reikalą ko
vojusių. Štai sulaukiau vėl bendrą reikalą ir vėl
šventas kraujas apliejo tą' bruką. Taigi, ar krikš
čionie, ar žydas te eina skvo bažnyčion ir te kai-,
ba savo “Sveiką Marija”.
Juras ir Vasilius stovėjo , netoliese.
— Girdėjai, Vasiliau? —r paklausė Juras, ste
bėtinai išblyškęs ir rimtas.
Vasilius verkė. Juras paėmė jį už pečių ir
tarė: •
•— Tu, Vasiliau, netiki jokiomis “Sveika Marijomis”, o visgi bliauni. Taigi matai, tu ne tokia
kiaulė, kaip maniai!

kalbėjo, lyg įkvėptai buvd ir genijaus kibirkštis
degė ant minių veidų, atėjo rūsčios dienos, gat
vės skerdynių dienos, kraujo ir lavonų kru>ų die
nos. Karumėnč vaikė kiekvieną demonstraciją.
VW Varšavos kalėjimai, visi ligonbučiai. visi la
vonų sandėliai buvo kupini. Bet gyventojai ne
norėjo pasiduoti. Kartą išėję iš lindynių, iš kon
spiratyviškų tamsumų, iškovoję gatvę, nenorėjo
pasitraukti nuo jos, nenorėjo grįžti prie pažemė
se dirbamos revoliucijos. O nes slaptosios ir at
virosios policijos eilėę suretėjo, nes kiekvienas
stengimos suimti vadus buvo negalimas, tad vieti
nė valdžia nutarė pasiųsti kasdien į gyventojus
tiek ir tiek kulkų, kad nuolatos nuleidžiant kraują,
galima butų sumažinti revoliucijinį karštį. Bū
davo eina gatve kareivių būrys, vyresnysis išma
tuoja akimis atstumą, liepia sustoti ir staiga sako:
“Na, bratey, dabar galime sau pašaudyti”. Kar
eiviai, visiškai nesistebėdami, šypsodamiesi, nuim
davo nuo pečių šautuvus, paleizdavo kelioliką kul
kų į ramiausius gyventojus, paskui, užsidėję šau
tuvus ant pečių, ėjo tolyn, kol vėl vyresnysis, neiš
matavęs užtektino atstumo, nepaliegdaVo: Na,
bratey, dabar vėl galime sau pašaudyti^’. Sugrįžo
rinktinosios atsakomybės laikai ir tas buvo įdo
miausiu tuolaikinės valandos apibudinimu. tei
sybė, valdžia savo pranešimuose skelbė, kad ji gi
na ramius gyventojus nuo tūlų kuopų, bet ištiktų
jų imant, valdžia su tomis kuopomis nieko nega
lėjo padaryti, o apgy nimo kulkas siuntė į ,tų kru
tinės, kurių ramumą gynė, bet jau jokio ramumo
jiems suteikti nestengė. Taigi, jeigu Rusijoje buvo
kokie reakcijos pamatai, jeigu valdžia turėjo ten
savo sėbrus, Varšavoje ir visoje Lenkijoje visi be
skirtumo buvo prieš valdžią, o tie skirtumai, ku
rie padalino žmones į kovojančias tarp savęs par
tijas, turėjo savo pamatus greičiau temparamente,
negu pažiūrose. Vieni norėjo žūti, kiti bijojo žū
ti, vieni tikėjo viską jpaaukoti, kiti bijojo ką pa
aukoti, vieni tikėjo, kad atėjo atsilyginimo laikas,
kiti bijojo tuo patikėti. Juras gerai tą suprato.
Taigi dėlto jis nesikišo j teoretiškus ginčus ir vi
suomet ėjo prie vieno — prie temperamento. Jau
nimas. labai prie programinių giAčų linkęs, ačiū
jo įtekmei persimainė;jis nuolatos buvo apsuptas
ištikimų ir atsidavusių žmonių būreliu, kuris kar-.
tais ant negalimų daiktų pakildavo. Tas būrelis
nepažinojo drąsos klausimo. £jo ant kulkų kaip
bimbančių vapsų verpetas. Tačiau* Juras kartais
pražūdavo, kuomet tik atsirazdavo speciališkas dar
bas. Jis buvo “bojuvkon” įstojęs. Išpradžių at
nešdavo įvairius šrubelius, vineles, laboratorijos
elementus; ilgainiui, kuomet geriau jį jpažino, im
davo pasikėsinimų metą “atsargon“. O paskui?.....
Joks istorikas nenupus tų ūkų, kurie konspiracijos
šešėliais uždengdavo jo pėdas. Tačiau* geras psychologas butų tos istorijos dalį atspėjęs iš jo vei
do, kuris apsidengė bronzo varsa, ramiu nenuolan
kumu, valios neperlaužimu. Jo akįs j buvo pana
šios į kareivio akis, kuris jau keletą kartų buvo
mūšyje. Jų žvelgėsys stebėtinai stiprus/nerimąs,
aštrus pasidarė. Rodėsi, kad vienais tik pažvelgi
mais gali liepti. Tat ne žvelgesiai, bet kaž kokie
pasijudinimai buvo. Taigi, kuomet grįždavo iš sa
vo darbo, kuomet vėl susieidavo su savo draugais,
tos akįs aiškiai skyrėsi iš visų. Anų akįs turėjo
savyje ką tai civiliško, jo akyse buvo — revoliu
cija. Ne kokia idėja, ne kokia agitacija, bet sta
čiai revoliucija. Tačiaus tose akyse nebuvo tai,
kas mušė iš jo draugų lenkų akių. Nebuvo jose
— ateities. Juras nuolatos sakydavo sau: aš tu
riu žūti. Jiems yra gyvenimas, man jo nė
ra. Kuomet ant senovės griuvėsių atsistos nauja
tvarka, jiems neteks pergyventi jokių šeimyniškų
tragedijų, jokioms motinoms nebučiuos rankų tėvui-budeliui pasimirus, neis puleista galva už dė
dės — šnipo grabo. O Juras, kad tos valandos
sulauktų, bučiuotų nelaimingos motinos rankas ir
jos ašaras šluostytų; visai Variavai ir visai lai
svai Rusijai ant piktumo eitų už dėdės-šnipo gra
bo ir paremtų alpstančią jo žmoną-našlę. Ir štai
po puikaus revoliucijos pavasario apgobtų jį ypatiškosios tragedijos ledai, ko jis nenorėjo ir ko jis
nenorėti turėjo, kaip manė, pilnas, žmogiškas tei
sė*.

Pulkininkas telegrama buvo pašauktas Peter
burgan. Tą pačią dieną vėlu vakaru Juras atėjo
motinos aplankyti. Pabučiavo, atsisėdo ir tylė
jo. Motina taisė skalbinius, Juras dairėsi po sie
nas. Tokiu budu praėjo geras pusvalandis. Tuo
met pusbalsiai paklausė motina:
— Jurai, atvirai man pašyk. Tu "bojuvkoje"?
Juras tylėjo. Motina liovė siuvusi, nuleido
galvą, vėl kokį pusvalandį galvojo ir pakėlusi gal
vą, vėl užklausė sunaus:
— Jurai, pasakyk man kaip sūnūs motinai.
Ar tavo rankos praliejo kraują?
Ir ant to Juras neatsakė nė žodžio. Motinos
veidas išblyško. Nė vienas jos veido nervas ne
sukrutėjo. Ir vėl, kuone pusvalandžiui praėjus,
užkląusė paskutinį kartą:
. — Jurai, ar tavo sąžinė nieko tau ncišmėtinėja?
Tuosyk pakreipė savo akis į jį ir jie^viejų
žvelgesiai susitiko. Tik dabar motina patėmijo
permainą jo akyse. Nenoromis atsikėlė. Ir jis
atsikėlė. • Tūlą laiką žiurėjo vienas į kitą. Paskui
motina, nuduodama ramumą, pratiesė rankas į jį.
Ir jis pratiesė į ją rankas, bet nepuolė vienas ki
tam į glėbį, tiktai tylomis spaudė rankas, ne kaipo
motina ir sūnūs, bet kaipo brolis ir sesuo. Tą va
landą suiro viena senojo pasaulio grindis, štai
persimainė vaiko prietikiai su broliu ar seserim, išli
ko ant didžios atsitikimų vilnies, kuri skyrė šir
dis vėzdams naujan pasaulin.
Staiga motina ištraukė savo rankas iš sunaus
rankų, pažiurėjo į gretimuosius kambarius, už
rakino duris, paskui kuone pašnabždomis kreipėsi
į sūnų:
'r

(Toliaus bus.)į
Po laisvės gošlumo dienų, po broliavirrtos su
karu menė, po didžių mitingų, per kurtus kiekvienas

..."
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KOKS PflIVALO BŪTI VAIKĮ AUGiį
MAS IR AUKLĖJIMAS?
RŪKIUS RASTŲ, PARASrTŲ O RO J.

(Tąsa).

Jonas Amos Komensky gimė 1592 nt
I
vijoje kaipo sūnūs myninko. Mokėsi
universitete. Nuo 1614 — 18 m. ji* mokyta f
mokyklose gimtinės šalies. 1624 m. ji*
|
gmtas iš Moravijos drauge su kitais evaig*m|^|
sakytojais. Apie 1628 m. jis mokytojavo IftAs |
je. Nuo 1628 — 31 m. i.šėjd jo *Didacticą
ir “Jauna linguarum reservata”, kurie
|
garsino jo vardą. Nuo dabar jį taukiai kvirttl |
taisymui mokymo reikalų į Angliją, Švediją, yJ
griją ir kituj. 1650 m. išėjo iš spaudo* fo
“Orbis pietus”. 1664 m. Lenkai sudegi
I
kur prapuolė visas turtas Komenskio ir
vės jis ėmėsi keleiviškos lazdos. Pab«g| gyveJl
mo jis pašventė privatiskam mokymui ir rirruiJ!
savo veikalų, 1671 m. pasimirė. Jo i dėjo*
<l*df
lykiškumą, matomumą ir laipsniškumą Otckrir I
ant visados palaikys savo vertę. Jis
-u i
tinti apyregį kūdikio, pradedant nuo jo grinčio
veda jį į kitas grinčias, ant kiemo, ant
Jaunuomenei reikia brukti visos dorybės, ir
labai anksti pradedant, pakol dar neįsikerėjoydoj,
prieg tam tėvai, auklėtojai, draugai visuomet t^
ri paduoti gerą paveizdą. Nuo jo gadynė* įei^
į vartovę abrozėiiai bibliškose istorijose, padeiftote
vaikams. Komenskiui priguli mintis įsteigimą
minarijų mokytojams, — kurios įsteigus išat •
jo daug užsidegusių nedraugų protestonų
riams.
mo savo pedagogišku romanu “Emile”. Ji* bon
gimęs 1712 m. Genevoje reformatu f motina tng
prie gimdymo; augo kaime pas pastorių, b«*
raštininku pas advokatą, mokėsi graviruoti. Po M
sokenopų perėjimų, galiaus jis pastoja Eurod
ku garsunu ir krustelėjo iš vietos pedagogiją. P«1
gyvenęs daug bėdų, jis mirė kaime arti ParyBąl
pas vieną iš savų pasekėjų (1778 m.). SvarbiaJt
sios idėjos Rousseau yra tokios: Dievas Jeido riS
ską tobulu, o viskas išsigema po ranka žmoniųfj
į žmogaus širdį ydos įsivagia šiokiu ar tokiu Ha
du. Įgimtu geiduliu yra — savnorunias, £eras pats
savyje, nelabas tik nuo nelabo panaudojimo, kurs
pareina iš netikusio auklėjimo. Tegul vaikai auga
kūniškai ir drūti iki 12 metų, tuomet išManus mo
kytojas padarys juos Išmaninkais žmonėmis,i. RrjtlSseau reikalauja tik dvasiško auklėjimo. Emil us,
turėdamas 15 metų amžiaus, dar nežino, ar
turi vėlę ar ne. “Jeigu aš turėčiau
reikšti kvailybę, sako Rousseau, tai aš
pedantą, kurs vaikus moko iš katekizmo”,
būtybę ar nebūtį dievo Emilius dasižinojo jau
augęs, prieš apsirinkimą merginos, iš netyčių
kaimiško kuningo.
Principas sutartinio (harmoniško) išsįplėi
mo gamtos spėkų tapo pritaikintas prie
auklėjimo taip vad. philanthrophiškoje mokyklojS
kurios įsteigtoju buvo Jonas Baseddov; “PhilaiB
thropiumo” Dessavoje siekiu buvo — iš pratupi
tėlių už gerą mokestį išauklėti gerus žmones, B
bėdinus už pinigus rengti gerais mokytojais. T^
se mokyklose prasimanė daug pabuklių palenfl
vinimui vaikams mokymosi, kaip va: išpusti puB
skričiai, mokymas skaityti ant bandų ir pyragėlį®!
iškeptų pa\idale literų; žaislai pramanyti gen^K
niam įsitėmyjimui formulų, cifrų, vardų ir tt.;
kymosi pertraukose leistos tapo lošos, bėgioji
gynmastiškos ekzercicijos ir tt. Baseddov relka? ■
kad mokymas vaikus kuomi mažiaus vargintų
kad jiems butų užtektinai pramogos, šventės. B
išmetė iš programos katekizmą ir mokslą apie 4 ■
slaptis tikėjimo”, taip gi dievmaldystą. Vaik | ■
reikia pasakoti apie religiškus skirtumus palygin®
mu budu. "Dalykas mokymo ne katalikiškas, iA
liuteriškas ir ne reformatiškas. Męs philanthrS
pai ir kosmopolytai. Prigimtoji religija ir dori®
mokslas — štai dalykas mokymo mokyklose”.
gul kunigai sav rūpinasi apie tėvų religiją, o B
mokykla.
1
Anthnopologiškasai principas tapo dar labia B
pritaikintas šveicariškoje mokykloje, kurios’ vat®
buvo Jonas H. Pestalozzi. Pestalozzi gimė Zul
riche 1746 m. sunumi daktaro; tėvui anksti nu
rus, išaugo po moteriška priežiūra. Pasireng
buvo pastoti theologu, bet pamylėjęs Emilių R I
seau, jis pastojo pedagogu. Savo dvarelį, vV f
"Naujad varis ISytą per susituokimą, jis pavi Į
Apšvietimo įsteigą neturtėliams” (1775 1 /
į "Apšvietimo
kuri įsteiga pairo 1780 m. ir paardė jo paties \
vį. Vienok jis čia pasiliko per 18 metų ir išle
savo svarbius veikalus: “Vakarinės valandos p
telninko”, “Leonardas ir Gertrūda”. Jis buvo
rengęs prieglaudą pamestinukams vaikams, — 1
Prancūzai iš ten jį išvijo. 1780 m. vieną pylį E
niškio kantono jis pavertė į auklėjimo įsteigą
galiaus savo institutą jis perkėlė į Iferten, ;
kranto Neubergiško ežero (ir užlaikė ji iki 1825
Tūlų klaidų dėlei, toji įstaiga tapo uždaryta, ir 1
nubėdnėjęs ir nusiminęs senis sugrįžo į Naują dv
pas anūką ir ten 1827 m., pasimirė. Idealai
buvo tokie: Žmogus turi būti žmogumi. Reil«
pradėti kūdikį auklėti nuo jo pajautų. Iš pradži
žmogų turi lavinti šeimyna, potam jau visuymi
Apie religiškąję at mos p herą Pestalozzi mažai
pinasi, šaltinio dogmų ir religiškų pažvalgų
įieško esybėje religijos, prigimiųie žmogaus, ir tre
šta, kad vaikai išmoktų pažinti teisybę po jeib I
kia priedanga ir esybę po jeib kokia forma. Pc
talozzi nesijautė esąs krikščioniu, ką krikščion}
jinoma, jam už piktą paskaitė.
Labai prakilniu pedagogu buvo prūsiškas 1
rektorius Duesterweg, g. 1790 m. Westphalijo
Mokėsi Tuebingene thčologijos; po keletos me
mokytojavimo, jis tžpo direktoriumi mokytojų
minąrijos pirma Merse, potam Berlyne. 1885
išėjo jo svarbiausias veikalas: “Keliavedis Vok

, Nauji raštai

£ni Mokytojam!”, 1847- m. atstatytas nuo urėdo, kintiniams akyčaizdoje bėdingo padėjimo daugelio
Stoikov, “Echo” redaktorius, pasakoti, kaip kas atsitikę, bet žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų
gavo 3 mėn. atsėdėti, bet kadan jis pradėjo ant jos rėkti ir liepė kalbos ftermukiaė. Aprašo apie du
jis iki amžiaus galui (1886) plafuio savo idėjas alkstančių: “Jus duokite aniems valgyti" (L ii. 9.
knygose ir žurnale “Rheiniški la.p^i”. Apię jį šnrid- *13)
gi jau pirmiau sėdėjo už tą 'pa ją jvėsti j savo kabinėtą. Už ko broliu Grakchu, 130 metų prleė Chrirtans gimimą, iš Rymo laikų ir kaip
ToliaMė tat pats Smirnov aiškiai išsitaria, jog
theren pasakė: “Prusai pasistatė: pas Rberną tris
ti, tai paliuosavo.
kios valandos ji ištenai išėjo, visa trom laiku žmonės buvo pavergti Ir
Musų Išganytojaus Jėzaus Kri
įgresmias tvirtynes (Koblentz, Koeln ir Vėre!) ap •‘dabar ans 'laikas aklo pamėgdžiojimo Vakarams
sudaužyta ir raudona. Nuėjo visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c
sigynimui ntu» kaimynų, ir apsaugojimui viešpaty dalykuose pedagogijos, matomai, baigiasi, ir etrk- staus gyvenimas. Parašytas pa Lukošius, 19 d. spa., gavo am vaitodama.
Išsivystymas vaisiau* gyvūną. Lek
stės. Bet jie įsteigė dar kitą, drūtesnę druUhetę, višieoji bei ukėsiškoji valdžios vtenyjasi j kruyą, ltai keturių Evangelistų raštus: žiną ištrėmimą,
cija
Dr. J. Kulio, au daug paveikslė
Ihr.
Pranciškaus
Serepiškojo
ir
S.
tai — žmonių apšvietimą. Pabudavojitne tos pas-, idant apstabdyti tą im* La bumą netvarkos ir neprie• , (Iš “2.”)
,
lių iš embryologijos.
Boneventuro.
Nąujas,
pataisytas
kutinėsės ir gelbėjo Duestenveg. atlikdamas »v»r- telystės, pzasidėjusį ne pas mus, o tik ant tmisų
kė.
,.10c
bią Tarnystą protiškame išsilavinhne, nė lyginant atsispindėjusį,
.
ir pastatyti* dalykus žmonių apivie- išleidimas. Shenandoah, 1907111.
IŠ ADUTIŠKIO, *
.09
pu.i.
;
Oraa, Vanduo, ivlesa Ir giluma.
koks lavus inžinierius, platindamas šviesą ir ugnį <timo taip, kad išeitų iš to viena gerovė cerkvrei ir
Švenčionių p*v.
Knyga tai tikėjimiška. Ką ap Adutiškio parap. nuo senų se PASARGOS SKAITYTOJAMS. Lekcijos prof. Blochman’o, sutaisė
aplink sarę”. Kokios-gi pedagogiškos Duestervve- <valstijai”.... Apie žmonių labą — kam rūpės!
Šernas, Su daug paveikslėlių. Pusi
go idėjos? “Prilikimas žmogaus, sako jis, yra
Negana to. “Paskirta yra cerkviškai parapi rašo, matyt iš jos užvardinimo. niausiųjų laikų, kaip ir kitur, 1) Kada reikalauji permainyti ad 1M. Prekė ................................. 4^
savistovumas (savrankiškumas) tarnaujant teisy jinė mokykla netik tam, kad savimi padaugiati Kalba gera.
užsiliko paprotys nešti špitolėn resą. dėl aiutinėjimo laikraščio, visa
paduok ir senąjį savo adresą. Jei
Tautiškos
Politikos
knygynėlis.
bei, gerumui ir grožybei”.' O išplėtoti tas savisto- ,skaitlių mokyklų imperijoje, nors ir tatai yra la
duonos, mėsos ir kitus valgo da
gu pats gerai rašyti nemoki, UI ad Telpa čia Rusijos policijos Viešpats*
i vumas — tai yra siekiu mokyklos. Dėlto mokykla bai svarbu, bet ir kad padėti drūtą cerkviską ‘pa Aktai ir palaimos Eucharisti mus daiktus. Neša prieš Vely resą duok kitam, geriau mokančiam,
vhnas, persekiojimą* ypatos laisvės,
turi neprigulėti niekam: nė bažnyčiai, nė valstijai, matą pradiniam vaikų apšvietimui ir, pagal išgalėj i-; nės su atlaidais. Parengė ir gie kas, Jurginėj, Aspazijoj; .Visų parašyti. I
,
draugijų |r susirinkimų, laisvės ž<>
tik pati sav. Mokykla nepažįsta skirtumų tautos mą, įnešti dvasią ccrkviškumo ir pravesta vi jos taip dojimui bei kalbėjimui (prie ra- Šventaisiais, be to, už numiru 2) Pinigus geriausiai siųsti 'per dilo ir sąžinės, ir kame išganymas’ *
r.ė religijos, nuo vaikų reikia prašalint "ginčo klau gi į kitas mokyklas" (Smirnov). Regis komentaro žančiaus) pritaikė Kun. Vincen sius. Viso labo per metus su Money Orderi arba registruotame PualPrekė ............................ 10c
laiške. Nedėk | laišką smulkių sida
tas
Aleksandravičius,
Sv.
Teolo

symai” ir platinti tai, kas riša žmones į krūvą. nereikia!
’1
sirenka apie 400 pūdų duonos ir brinių, nė auksinių pinigų, nes jie
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
Pradžia dorybės ue dogmose, bet pačiame žmogaus
Tokioms tad mokykloms Vnk>se vietose ėsą | gijos Magistras. Shenandoah, 10 pūdų mėsos, keli svarai svie kelionėje kopertą praplėš, išpuls ir Erkman-Satrlaną,
sutaisė S. M. Pa
prigimime. Mokykla gali duoti religišką išauklė paaukuota pinigiškos dovanos.... Kada žmonės' Pa. 1907 m. 40 pusi.
sto, keli sūriai, dar kiaušinių ir prapuls. Geriau, vietoje smulkių. f- veikslas ik Napoleono I paskutiniųjų
jimą. ' neprigulintį nuo bažnytinių sektų. “Nėra pamatys tą juodą, judošišką sprendimą ant jų vatTikėjimiška tai knygutė. Kas kitų daiktų.
Seniai pasakoja, dėk pačtinlų markių už tą sumą. kariavimų. Pusi. 44. Prekė.... 15c
man nieko priešingesnio, kaip ans scholastiškas nybės ir gerovės?!
joje telpa, tą mato kiekvienas kad pirma visa tat buvo skiria Pačto markes priimame -tiktai vieto
Kaip žmonės *u ponais kovojo?
je smulkių, kur suma mažesnė už
vienodumas, rupliuotas rutyniškumas pedagogų
Tokios cerkviškai parapijinės mokyklos tapo pačiam užvardiniiue.
ma šios parapijos elgetoms, o S1.00. Jei suma siekia 11.90 ar dau Sodinių sukilimai Ispanijoj XIV
(mokytojų' religijos), mirtina stabmeldystė prieš jau įrengtos ir Lietuvoje, kaip Vėkšniuose, Papi
špitolė buvo jų nuolatinė prie giau, tai markių nesiųskite, bet dėki amžiuje. Parašė A. J-tta. Puri. 34
formulas, Prokrustinė lova tąsytojų ir kalikų į gal lėje, Sėdoje, Sviekšnoje ir kitur.
Patrimpo laiškai. Parake K. glauda; tokiu budu elgetos ga te pinigus arba Money Orderi- Jeigu
...................................
vą”. Visatinai imant, Duesterwtg velyjo prūsiš
Toms cerkviškoms mokykloms kišta priimti1 A. K. Shenandoah, P*. 190701. lėdavę pragyventi pusbėdiškai, suma bus SI.25, tai galima dėti gljOO Vaiėės Jėzaus Kristaus pas Popioo 25 centus markėmis. Vie
kiems šulmeisteriams, kad jie “persiimtų pagrie mokintinių visokių tikėjimų, bet aut išlygų, kad 161 pualt
nrkęzdami nė šalčio nė tokio pinigais,
Pijų IX. Parašė Vlctor Hego.
nok markės turi būti visame sveikos,
biančia srove gadynės*’, “tegul persiima drąsa val- priverstinai visi mokytųsi pravoslaviško katekiz Patrimpo aęba kn. Kaupo laiškai vargo kaip dabar bevaikščiojant. nesullpusios viena su kita, nė prie antra laida. Prekė ............
..jų,.
namanybos”. Kada Duesterwegd idėjos pradėjo mo ir vaikščiotų į cerkvę. O buvo vėl už masty tilpo pirma “Žvaigždėj”, dabar Laikui bėgant viską prisisavino laiško neprilipinto*, Leip kad mąs ga
platintiesi tarpe žmonių, tai kunigija šu vyresny mas, visas šiądienines pradines mokyklas paversti skyrium atmušti. Juose užgau pamažu vietiniai klebonai ir da lėtume jas panaudoti savo laiškams. Užsiprašydami virš minėtų knyge
be pasikėlė prieš jį. Atstatė jį npo urėdo, ir to į cerkviškas.
nami visokį musų gyvenimo klau bar šitomis aukomis špitolėje Sulipintų markių nepriimame. Mar lių. adresuokite:
kes priimame tiktai Suvienytų Val
liaus, 1, 2 ir 3 d. spalių mėnesio 1854 m., išėjo
A. OL8ZEWSKI8
“Sviet" sako, buk cerkviškos mokyklos einą simai. aiškinami gi vienpusiškoj, gyvena kelios stiprios bobos, stijų Siaurinė* Amerikos, jokių kitų
Chicago, III.
trįs garsus prūsiški reguliamentai, kurie bandė su “laimingai“ Minsko ir Vytebsteo rėdybose, o *blo-' kkrikahškoj, taigi kuniginėj dva- kurios dirba klebonijos laukuose viešpatysčių markių nepriimame. ' 3252 80. Hslstad 8L,
grąžinti protestonų kunigijai puoltisiąją įtekmę ant gai" lietuviškoje aprechijoje, nes čia administracija
3)
Jeigu
išpirksi
Money*
Orderi,
ir prie ūkio. O sakysi prieš tai
tai netaikyki© JI pas save, bet primokyklų, o mokytojuose apstabdyti "pagriebiančią “užsikrėtusi europizmu ir liberalizme”. Toliaus
—bedieviu pavirsi.
siųsk redakcijai, ne* be "Orderio’’
srovę gadynės”. Pirmas reguliamentas siekiu mo? paduoda užmanymą platinimo “kariumeniškai cerkJ
redakcija negali pinigų iš pačto gau
kytojų seminarijų pastatė apšvietimą mokytojų viškų” mokyklų, žinoma, ir Lietuvoje. Rašo, buk
NAUJI ŽAISLAI it LIETUVOS
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal
AT YDAI GIESMININKŲ, j
evangeliškoms krikščioniškoms mokykloms. Pa Bielske (Gardino rėd.) stačiatikių šventikai, išvien
ATVEŽTI!
tąją
korčiukę,
o
didesniąją,
mėlyną
16
SKUODO.
šitame panedėlio vakare perskai
prtaiųsk prastame laiške, registruoti
Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj
pėde religiško apšvietimo turi butisHeidelbergiškas su oficierats, atidarė mokyklą * ‘kari umeniška i -cerk tė p. M. Petrauskas, musų dainius
Kauno gubem.
Danguj šeimyniška* žaislas, pa
katechizmas Liuterio. Palei antrąjį reguliamentą viškai -parapijinę" ir alpsta iš džiaugsmo, kad ka- ir kum |x>n torius savo parašytą
Neperseniai Linkimų miestelyj nendkia.
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny mpintas doram ir patogiam pasi*— į mokytojus seminarijos priima tiktai tokius, ku riumenė laike sątaikos ras sav darbą. Jeigu be operetę “Kaminakrėtis ir Malūni keletas vaikinų, suėję į aludę, pa
Yra
tai
toblyči*
ga* ar kitokius tavoms, niekada ne linksminimai.
rie gerai žino ųiažąjį Liuterio katechizmą; pride mokindami muštro, officierai skaldo žandus karei ninkas". Veikalas tas buvo jau sigėrė ir pradėjo tarp savęs muš rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 22x24 colių su nupieštais keliais Ir
rančius tekstus i> Biblijos reikia žinoti iš galvos viams. tai ką jie padarytų su mažais vaikais?!
perstatytas ant scenos keturis kar ties. Pajutus apie tai Skuodo po korespondenciją, apgarsinimą, ar ką tinkamais išreiškimais su num.
kitą, kas su užsakytais tavomis nesi pradedant nuo 1 iki 121.
ir suprasti pagal jų literiškąją prasmę', dar reikia
Maskoliški laikraščiai dabar ucretai perkrgti tus Amerikoje, rytuose, dabar p. licija. nuėjo tvarkos daryti, bet
mokėti iš galvos 50 bažnytinių giesmių. Trečias nėja klausimą priverstino, ant paveizdos \’«Jcietijos M. Petrauską* norėtų jį perstaty tvarką bedarydama, pati išdaužė riša, nes pa* mus ta vorų (knygų) šiamp žaisle kiekvienas dalyvau
siuntiniai yra atliekami viename de jąs turi mėtyti kaulelj; dalyvauti
reguliamentas atmeta anthropologiškąjį principą ir kitų -valstijų, lankymo teip-gi Maskolijoje pra
ti ir Chicagpje. Pirmoji repetici aludės langus. Po to, jau gerokai partamente, apgarsinimai kitame de gali 2 ir daugiau* ypatų, kiekviena ’
Rousseau ir Peštalozzio kaipo blėdingą. įsteigiant
dinių mokyklų; tą klausimą pajudino net “Vii. ja ir balsų mėginimas bus pane- įkaušę, ėjo pas artymuosius ūki partamente, o korespondencijos tre > I>ata apsirenka sau vieną kupste! j
(yra 5 yvairiy spalvai kuriuom
evangelišką vienakliasę mokyklą. “Elementariško*
V’iestnik”, išrasdamas, kad įkunyjinfii šito klausi dėfio vakare nuo 8 vai.. Frliūtiškif> ninkus šaudvklių j ieškoti ir be- čiame departamente ir kiekvienas Uždengia tam tikrą numerį kauleli
ji mokykla, pasakyta ten, turi tarnauti ne abstrak
kl
mo valsčiams, beje ūkininkams^ priguli pasirūpinti Housr rcctainfjr,
Placc, jieškodami ,pu vien, ukin.nk, j; M)
tų ypatų* Tad
ant
vienos
Tad jeigu jusprle21
anl ',r11
vieno.
metus. Toblyčia susilenkia j 4 datiškai systemai ar kokiai nors morališkai idėjai, bet
jėjo
|
mė*os
bustą.
L
k
minkąs
ne1
poplero*
surašysite
keletą
reikalų,
lis. su skrynute priaiunčiame 1 naapie įrengimą reikalingo tam skaitlius mokyklų.
ten kur visada atsibūdavo Dr. V. Lii.Lk
.•
. A*
2 ’ : a**
a—-- ■ - •_
»
atbulai — praktiškam jam gyvenimui — bažnyčio
Metinės gi knygutės, išduodamos Vilniaus Kudirkos gir>m. dr-stės mėgini leido jiems mėsos imti; tada jie tai Jūsų laiškas turės laukti pirmame mus per pačių. Prekė .... 11.50
je, šeimynoje, valsčiuje, viešpatystėje". Kiekvienoj
departamente kol tas jj apdirbs ir
moksliškos apigardos, nurodo, kad skailius mokyk mai (dabar svetainė užpakalyj). ūkininką dikčiai primušė ir pro nusiųs antram, o ten vėl laukti kol , Flirtas, žaislas Ir lošimą*,
mokykloje reikia išmokti pent 30 bažnytinių gies
suauduris
išmetė,
o
patįs
mėsos
ėmė,
lų apigardoje nesidaugina. I>et mazinasi; už tatai Užtai seniejie ir naujiejie giesmi
šis jj apdirbs ir pasiųs trečiam. To gusiems pavestas. Yra skrynutė su
mių. Visi vaikai turi žinoti iš galvos katechizmą,
kirk
tiko.
kius laiškus negalima nė j laiką at 55 kortelėmis 3x4 colių, s* yvairials
suprasti jo literatišką prasmę, teisiai ir aiškjai kal girdime skundus maskoliškųjų publicistų, kad ninkai Dr. .V. Kudirkos dr-stės
Tokią tai pas mus policija,
sakyti. nė gerai atlikti; nes pas pir klausymais; ant kiekvieno* kortelės
dauginasi skaitlius paslaptinių mokyklų, kurios ne pribukite viąi ir atsiveskite su sabėti pagal jį!*.*. Tai į ką pavirto taip\ad. protes
mąjį departamentą likus laiškui, ant yra po 6 atsakymus.
ras
ir
krasos
viršininkas.
Skuo

tantizmas! Lyg kad žmogus, mokantis daug gie pildo paliepimų, išreikštų cirkuliaruose p. apstir vim kitus gerus giesrnininkus, nes diškiai negali laiško krason nu ram nelieka davadų. Geriausiai yra Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis,
smių ir katechizmą. pastos ,jau religišku ir geru tos ministro ir Vilniaus moksliškos apigardos ku nuo gerumų ir daugumo giesmi- nešti, tuoj krasininkas pagriebia rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros parduodami viena* kitam kortelę ir
Ūda kiekvienas reikalas klausdami, kuris numeris jo atsakyžmogumi! Ten atsiduoda, arba pakvipęs viskas yra ratoriaus. Mat vyresnybės mokykloms turint pro ninku prigulės ir perstatymas vei ir skaito. Jei nieko “prieš val popieroa.
bus perduotas tam tikram departa mo? Prie Dangaus ir prie Flirto*
blematišką
vertę,
žmonės
įrengia
paslaptas
mokkalo.
bažnytiškumu, neapikanta mokslo! čia sausumas
džią” jame neranda, tai atiduoda m estui ir visi reikalai tuom patim yra paaiškinimas kaip žaisti. Flintos Prekė..................................... |1J5
katechizmo, ten tekstų kalatojimas į galvą, tos slavietes, labiaus jų reikalams atsakančias. Blė- Pasarga. pr.\’. Kudirkos giesm. ir leidžia siųsti, o jeigu ras ką- laiku liks atlikti greitai Ir gerai.
cifros, besimokant maldas, ans mechaniškuinas. pri dingumą maskoliškųjų “učilyščių" parodo žmo dr-stės susirinkimas atsibus pėtny- nors, ir da gražiai surašyta, tai 5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
sisavinant religij*os žinias! Nestebėtina, kad šul- nėms kalendoriai. “Ūkininkas", “Apžvalga" ir kiti ėios vakare. 29 d. lapkričio, 8 vai., nebepaleidžia. Todėl, norėdami ney Orderio atskyrame laižke nuo
užsakymo.
Visada dėk pinigus ar
meisteriai, “persiėmę drąsa valnamdnybos", taip raštai; žmonės paliauja leidę savo vaikus j anas 869-330! Place (pryšakinėj svetai tokios “cenzūros" išvengti, skuo Money Orderi j tą pat} laišku ku- AR UŽDIRBI TAMISTA PA
apipaikinimo
lindynes
ypačiai
Kauno
rėdyboje,
—
nėj), ant kurio Imtinai turi pribūti
drąsiai papeikė tuos reguliamentus ir apskelbė juos
KAKTINAI?
diškiai su mažiausiais reikalais tu riame ta vorus užsakai. Nes Jeigu
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
esant begėdiškais. Aiškiai pasirodė, kur link veda už tai direkcija žmonių mokyklų padavė prašymą visi nariai. Draugai ir draugės, at ri kreiptis į kitas krasas.
Kiek
tamista
uždirbi? Be abe
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad
klerikalai; reikia šalin išvaryti kunigija iš mokyk į augštesnęję vyresnybę, kad lieptų priverstinai siveskite ir kuodaugiausiai naujų
J. Tošinis.
pinigų nėra, o jei ateis pinigai be jo,- didumas uždarbio priguli nuo
čion vaikus siųsti į mokslą....
giesmininkų.
los ....
*
užsakymo, męs nežinosime ką su tamistos gabumo. Su pasimažini(U
'2.
’
)
J. Ilgaudas.
O tuomi tarpu Maskolijoje, kaip Smimov ra
jais daryti, vien todėl, kad prie m mu tamistos pajiegų, kartu pasiGarsusis Bismarck, pagyręs šulmeisterius už
nėra užsakymo.
IS UKMERGĖS.
jų tarnystą dėl karės su Prancūzais, atmainė rods šo, “parapijoje yra keletas naminių mokyklų, tarp
mažįs ir tamistos uždarbis, kadan
Mieste nemažas sujudimas. Pa 6) Visada ant savo laiškų pasirašy gi tamista negalėsi tiek darbo pa
reguliamentus 1854 m., bet padarė mokyklą viešpa žemionių: laiko jas daugiausiai persenusios mer
brango duona. Buvo nuėjus pas kite savo pravardę Ir adresą. Nors daryti kaip paprastai. Tamista tu
tystės įstaiga, kur valstija turi priežiūrą dalykų gos, atsitarnavę kareiviai. Priešingai pasibaimyjiir tukstantj karių mumis rašę, visa
viršininką pavargėlių deputacija da reikia pasirašyti pravardę ir ad rėtum žinoti, kad pirkdamas Trineapšvietos ir auklėjimo. Tai buvo 1872 m. Baž mui nekuriu — popas — prižiūrovas jokiu budu
prašyti, kad uždraustų išvežti resą kiekviename laiške, ne* męs rio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
IS VILNIAUS.
nyčia tapo išmesta iš mokyklos, ir pasikėlė šauk neuždusins savo įsimaišymu galybės šitų namiš
smai, kad mokykla pastojusi įrankiu ateizmo, kad kų mokyklų, liet priešingai—bus jų apgynėju ir už Neseniai pradėjo tardymą prieš, rugius iš Ukmergės, šisai at radę laišką te rp 100 ar 200 laiškų čiojo Vyno gali sustabdyti besimabe parašo ir adreso, nežinosime keno
ten jaunuomenė mokysis revoliucijos, internacijo- tarytoju. Kas taip pasibaimyja. tas nežino dva kelis žmones, kurie dirbdino ne metė jos prašymą. Gyventojai jis yra ir negalėsime atsakymo duo žinimą pajiegų, besimažinimą svei
sios pravoslavijos, kuri, sekdama paveizdą ir įsta tikrus diplomus arba atestatus. yra įnirtę ant duonkepių, kam ti.
nalo ir nedorybių....
katos ir padaryti sveikatą vėl nortymus Išganytojo, visuomet žengė prie to, idant Tasai fabrikas seniai buvo uždė brangiai ima. Net buvo suma- Su visokiais reikalais rašydami maliska. Šitas vaistas priverčia vi^Šviesesniejie žmones .reikalauja atmainų mo
į nę 15 d. šio mėn. padegti vie pas mus visada adresuokite teip:
rinimo sistemą veikti ir atlikti savo i
kyklų programose, ir trokšta, kad religija butų iš- nė įlužusios nendrės neperiaužti ir linų degančių tas. Už pinigus gaudavo raštus
ną iš jų.. Kai-kurie sumanė nąeinantiejie
į
kunigus,
ap

neužgesinti....
O
šitos
mažos
mokyklos
padarė
A. OLSZEW8KI,
pareigas,
priverčia priimti fnaistą
g -Idoma palygintiniu budu, o taip-gi idant tautų
Chicago, Ui.
butus daiktus — neleisti išvež 3252 S. Halsted 8t-,
tiekiąs,
norinttejie
gauti
ciną
val

cerkvei
nemažą
tarnystą;
jose,
tarp
svarstymosi
ir
ir
jį
suvirinti,
priverčia ištraukti
retealai skriaudžiami nebūtų. Kaip ten nebūk,
ti iš čia javų. O ponai nė nesi
nusilenkimo
daugelio
linkon
kitų
vėjų,
pasislėpė
dininkus.
Po
visą
Rusiją
buvo
iš

iš
maisto
ir
pagaminti
naują, gry
bet kad Vokietijoje sumažėjo skaitlius nemokytųjų,
judina : kas jiems galvoj, kad
abrisas
seno
cerkviško
typo
mokymo
skaityti
”
.
siplatinę
agentai
tos
kompanijos.
ną,
sveiką
kraują
ir
tokiu
budu pri
analphabėtų, reikia pasidėkavoti ne pastoriams,) bet
( žmonės baduojal
Žinoma,
mes
Lietuviai,
nė
esame
*
Maskoliais
Vyresnybė
jautė,
bet
negalėjo
NAUJOS
KNYGOS,
GAUNAMOS
duoti
organizmui
naujas
pajiegas.
*— Pestalozziui ir Duesterwegui L ...
nė pravoslavais, už tai musų apšvietos žydimai kai prikibti prie kaltininkų, nes tarp
-LIETUVOS” REDYSTEJE.
Kada tik taftpista patėmysi, kad
Taip tai reikalai mokyklų stovi vakaruose Eu muose ardomi ir naikinami; be to ir vaikai ir tė ypatų
IS LIEPOJAUS.
turinčių
nusidėjė
nevalgai
tiek daug kaip paprastai
ropos. Bet kuomet 1884 m. Prancūzijoje mokslą vai ir mokytojai — nors tiejie ubagais — turi dar
Važiavo nuo turgaus pienvežis Aritmetikos uždavinynas. Vadovė
lių lizdą, buvo keli policijos val
ir
nevalgai
su tokiu apetitu, noru
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
apie tikėjimą varė laukan iš mokyklų, kuomet Bel baudas kentėti ir štruopas mokėti už peržengimą
dininkai ir tie uždengdavo. Be namo. Ant plianto, už Vezuvi lis.
kaip
pirmiau,
kad net mieliausi
I
gijoje už tikėjimo mokymą svietas kuo nesipešė caro zokonų! O vienok musų paslapty mokyklų
ne Kijeve dabar susekė šiek-tiek jaus dirbtuvės, kur jau mažai Šita knygutė — antroji ir paskuti valgiai būva negardus; kada tik
ant ulyčių, tai Maskolijos caras išleido zokoną apie buvo daug, ir jų neišdildys jokia policija jei
ir pradėtas tardymas. Tarp tu žmonių tevaikščioja, susitiko jis nė * dalis uždavinyno, paskirto arit patėmysi, jog tamista esi nuvargęs
cerkviškai parapijines mokyklas. “Cerkviškai para mes patys netarnausime už algą caroslavijai!
metikos kursui; čionai, kaip papra
rinčių tuos raštus yra nemaž du tvirtovės kareiviu, kuriuodu stai
pijinių mokyklų siekis yra padrutinti žmonyse pra
yra daroma, surinkta uždavinių be jokios ypatingos priežasties, ta
surikę:
“
rankas
augštyn
”
!
parei

klebonų,
aptiekiu,
policijos
val

Rusifikacija
nesiseka
nė
platinant
lietuviškas
su
skaičiais
visokio didumo.
Para- da vartok Trinerio Amerikoniškąjį
voslaviškąją mokslą tikėjimo ir kirkščioniškos do
kalavo^ kad. jis atiduotų jiems sa
dininkų.*
..
Syta Pr. Mašioto. Pusl. 68 prekė 20c EIjksyrą Karčiojo Vyno.
knygas,
Kirilica
rašytas.
Tų
knygelių
žmonės
ne

Vynas
rybės ir paduoti pradines naudingas žinias”. Drau
vo pinigus. ( Pienvežis išpradžių
“
Dziennik
Wilenski"
praneša,
skaito,
nors
jas
pirkti
priversti
yra
Lietuvos
gy

yra
geriausia
gyduolė
nuo
žarnų
ir
ge su tuomi caras atsišaukė į kaimišką kunigiją,
meldė jų neimti. Kadangi tai Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pakad
į
Vilnių
atvyko
tam
tikras
ventojai.
Tas
knygeles
maskolių
policija
nusiun

skilvio
nesveikumų.
Gaunamas
apkad ji taptų verta savo pašaukimo tame svarbia
negelbėjo, pradėjo pagalbos šauk- rašė K. Stiklelio, telpa 14 gražių točia staršinams (vaitams) ir atima už jas pinigus, budelis, kuris kars ir žudys pa
tiekose. Jos. Triner, 799 South
me darbe....
ties. Tai išgirdo darbininkai, vyniškų dainelių, Puslapių 16 prekė ......................... .............................. 10c Ashland avė., Chicago, III.
o staršinai arba valsčių perdėtiniai aprašo paeiliui smerktuosius mirtim žmones.
kurie grįžo nuo darbo iš karo
“Paėjimas cerkviškai parapijinės mokyklos — knygeles ant “dūšių ’ arba grinčių taip, jog nuo
Atsitikimas su Roppu negali uosto dirbtuvės (jau buvo 5 vai. Lietuvis!I ar gerais kelisis žengia
rašo protojėrei P. Smimov — apsklembia jos pro nekurio laiko (prie Kochanovo ir Orževkio) pri
’ ŠIRDINGIAUSIA AČIŪ.
gramą. Vyriausias ir svarbiausias joje dalykas — verstinas pirkimas tokių knygelių stojosi, taip sa nuraminti nė vietinių davatkų, po piet). Jie tuoj šoko pagal me priekyn ! Nuoširdus atsiliepi- Collins medikališkam Institutui
nė valdžios.1 Si, pagal savo pa- bon ir, apdaužę -plėšikus, atvedė mas j lietuviškąją visuomene D-ro
tai mokymas vaikų reikalingų teisybių krikščioniš kant, nauja pagalve ant žmonių. \
pročio, neapsiėjo be suktybės, juos pas VI skyriaus anstolį Zin Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų. už išgydymą manės nuo biaurios
kos pravoslaviškos tikybos. Drūčiai su tuomi riKaip musų tautai netinka cerkviškos Masko net besiteisindama, dar giliaus į kevičių. Jo nebuvo, buvo tiktai laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo- ligos.
šasi išmokymas skaitymo: nepakanka girdėti tik
dilo 1906, Union Clty, Conn., 26
Nors labai daug prikentėjau,
lių mokyklos, taip pat negali tikti nė katalikų po- sutras sulindo.''- 'Norėjo gudriai nuovadinis. Iš kur nebuvęs, atsi gruodžio 1906, Edwardsville,
Pa., 31
žodis, bet reikia ir pačiam mokėti pasiskaityti
daktarams
primokėjau ir visokių
bJįžnytinės mokyklos Amerikoje, įsteigiamos musų padaryti, o neturint smagesnių, rado kareivių oficierius, kuris gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
šventos ir visatinai dvasiškai pamokinančios kny
gazdinimų
prisiklausiau pas juos
pradėjo jų klausinėti, kaip kas ryje 1507 m. Pusi. 47, prekė... ,15c
gos. Mokyti tiktai lupomis — vįs lyg ką rašyti garsių ilgaskvernių. Maskoliai šaukia, kad klau vienu noru netoli nuvažiuosi.
besigydydamas, nes aplinkinėj tur
atsitikę. Tie papasakojo, buk Labal gražio* Dainos. Surinktos
ant pieskų, pasakė mus nemirtinas pirmutinis mo sytumėme valdžios ir jai savo turtus duotumėme;
Spalių 16 d. ^buvo byla Pakbūt juos visus perėjau, kurie ne
katalikų
klebonai
ir
jų
“
sesers
'
—
kartąją
sugulo

jie prašę pienvežio dektukų, tas K. Stiklelio; Čia patilpuslos 32 dainos
kytojas šv. Kirylas, ir koks ženklyvas supuolimas
nio, Nenarto, Daugėlos (Vaizgėtik nepagelbėjo, bet dar labiau liga
vės
mokytojomis
!
—
reikalauja,
kad
mes
poteriau

ėmęs šaukti ; atbėgę darbininkai, užrašytos nuo žmonių Liepalotų kai
atsinaujinimo mūšų cerkviškai parapijinės moky
padidino, privarginant per metus j
los) ir Mutanto, kaltinamų už užklausę, po keno puse eina plė
tumėme,
klausytumėme
popiežiaus
ir
jam
petrame, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų
klos su 1000 metiniu jubilėju slovėniškųjų moky
maišto pakeliniu Žeimėje (Kau šikai, tie atsakė — valdžios. Ta gub. Pusi. 39, prekė
bet kad ^is jaučiausi blogyn einan
grašį
mokėtumėme,
ir
galiaus,
kad
kunigams
savo
15c
tojų! Su išmokymu skaityti nepertraukiamai vietis ir pajiegų visai nustojau tad iš
no pav.) .rudenį 1905 m. Baus
lobius
atiduotumėme.
Mes-gi
patys
norime
atsi

da darbininkai šokę juos mušti. Pasak* apie carą mikitų. Pagal
i nyjasi ir mokymas rašyti. Beveik taip pat drūčiai
paskutinos, kaip tik atsišaukiau J
mė: Paknys ir Nenartas po I
kratyti
nuo
visokių
siurbėlių
—
kunigų,
carų
ir
jo
Nuovadinis, kuriam oficierius jau rusišką sutaisė A. K. Išleido L.V.S.
rišasi su pamokymu tikybos išmokymas vaikų cergarbingą Dr. Collins Institutą, ir
metus stiprovės; Daugėlai liko
vyresninkų
—
,
norime
laisvais
pastoli
ir
laisvais
kviškų giesmių, nes tai įvezdina juos į artimiauatsėdėti 6 mėn. (6 uiėn. jam at buvo “ranką paspaudęs”, pradėjo Labai gražus užimantis pasakojimas ėmiau vartot jo prisiųstus kaistus,
klausinėt policisto, bet šis pasa apie carą, kaip Jis žmonėms įgriso Ir
siąją dalyvumą cerkvės dievmaldystėse. Senoviš gy vent, ir kaipo tokie, 'įsteigti tokias mokyklas,
skaitė) ir Mištautui 4 mėn. (4
veik per mėnesį laiko pasilikau vi
kur
nė
dievas,
nė
caras
viešpataus,
bet
tik
teisy

kė teisybę. Tada nuovadinis pra kaip apie jj žmonės kalba. Puslapių
koje cerkvėje giedojimas buvo visatinu dalyku vi
46, prekė .......................
15c sai sveikas ir širdingiausiai dėkaatsėdėjo).
bė,
laisvė
bei
mokslas
su
meile.
Dirbkime-gi,
su
dėjo rėkti ant j‘o, kam jis meluo
sos cerkvės, kas ir dabar labai velytina.Į Išmokyvoju už tikrą pagelbą. Dabar pa
drąsa
valnamanybos,
su
jieškojiiuu
teisybės,
su
nejąs.
Sis nutilo. Žmonės, maty Ratelių apėjimai. Yra linksmiausiaj
mas pirmųjų keturių veikmių aritmetikos reikalin
Spalių 17 d. Kazio Kastuškesimokinęs ir aš geresni gyvenimą
gas kožnam “gramotnam" žmogui, užbaigia pro apikanta melo ir veidmainy stos, o gabaus mu vičiaus ir J trety no Andrtukonio, dami, kame dalykas, pradėjo žaislas (žabova) šeimyniškuose ausi*
vesiu,
bet Collinso vardą ik gyvas
sų
bus
pcryaif
’
junasl
a
gramą cencviškai parapijiškos mokyklos. Potam
kaltinamų nž kurstimą .žmonių, skirstyties. Atsirado ir anstolis, rinkimuose. Parašė D. Spėjikaa.
busiu
neužmiršiu,
visada pasilikda
Puslapių
16,
prekė
......................
10c
atsidengia laukas tam, kas velytina ir naudinga
prieš atsišaukimus
platinant. kurs pakalbėjęs su oficieriu, lie
mas
dėkingu.
Su
guodone
(dapildanti kursai, atskiros remeslinės nuodaios,
Abudu nuteisino. K. išsėdėjo pė suimti tuos cicilikus”, bet Tikri Ir netikri Šventiejle. Paveik
Adolfas Vaurikas,
rankdarbystes kliasos), kadangi cerkvė negali pa
pirm teismo 11 mėn., o A. — tų jau nebeliko. Buvo tiktai vie slėliai iš gyvenimo kankintlnių Ir
R. F. D. No. 3,
silikti nedalyva žiūrove taip-gi medegiškų reikalų
10 mėn., tik šisai buvo paleistas na moteris, kuri viską buvo.ma kenklntojų. Išleista Suslv. IJetuvlų
Oxford, lova, j
čiusi. Ji ir pradėio antstoliui paisvam&Dių. Pusi. 61, prekė .. 15c
savo avių. Viešpats kuomet tai pasakė savo mopirm teismo.

APGARSINIMAI

Žinios iš Lietuvos

Ant geros, •taadžlos popiero.

Viršininkai Centrų Komiteto į Pajieškau savo pusbrolio Antano
Ištrauko, kaimo Apašuvos, Rasei
“Aairųą” £h-stt-s
rirmsMfS — Dr. M. Želvienė, nių pav. apie 10 metų kaip Ameri
koje; teipgi Vladislovo Ruikos iš
1 Church Str., Plymouth, Pa.
miest. Varnių apie 5 metai Ame
Sekr. susinės. — J. šernas, 3252 rikoje ir gyvena Chicagoje. Jie pa
■ S. Halsted Str., Chicago, III.
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią
adresu
:
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
Fr.
Straukas,
Justine str., Chicago, III.
123 W. 251h st.,
Kasierius — Dr. J. šliupas, 1419
Chicago, III.
N. Main Ave.» Scranton, Pa.

AUKOS REVOLIUCIJAI.
Iš Collinsville, III. M. Macijaus
kas 50c; K. Karvelis, J. Steponai
tis, M. Pamonas, K. Jeruševi&a,
A. Dzedolikas, J. Dzedolikas po
25c; J. Guzevičia 10c. Viso $2.00.

A. A.
15 d. lapkričio pasimirė Collinsville, III. Jonas Gašauskis, 22 me
tų senumo; jis tapo gerai aprūpin
ta- per apiekuną Joną Norkų ir
likosi palaidotas 17 d. lapkričio.
Velionis paėjo iš Kanno gub., Ra
seinių pavieto, Batakių volosties ir
parapijos. Jisai turėjo Amerikoje
tėvą ir du broliu, kurie gyvena
Pennsylvanijos valst. Norinti dasi
žinoti daugiau, malonėkite atsi
šaukti adresu:
-•
_. _
t
-6..
Ant. Eitcas ’ ,
'. ;
Box 607
Collinsville, 111.

“LIETUVOS ŪKININKAS**
Laikraštis skiriamas Lietuvos
darbo žmonėms. Išeina kas sąvai
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.
Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
numeris ant pamatymo 5 centai.
Amerikoje vyriausiu agentu yra?
M. J. Damijonaitis,
3350 S. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškojimai
Gydytojas, turįs gerą vardą ir
praktiką, 35 metų amžiaus, paj ieš
ko moters to pačio amžiaus ar jau
nesnės susirašinėjimui; turi būti
gera namų gaspadinė, mylėtoja na
mų ir turi turėti mažiausiai $5000.
Tikslas apsivesti. Duosiu atsaky
mus. Malonėkite adresuoti:
P. O. Box 558 St. Louis, Mo.

cago, III

Knygų Kataliogas

Pajieškau savo sesers Onos Juozupavičiutės, Suvalkų gub., Nau
miesčio pavieto, Ziplių gmino, Kup
rių kaimo. Pirmiau gyveno Pittsburg, Pa. Ji pati ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:
Ant. Juozapavičius
Keweenaw, Mich.
Pajieškau savo švogerio Jono
Stagerio. Tupu prie jo labai svarbu reikalą. Jis pats ar kas kitas
malonės duoti žinią adresu:
Ant. Pran
2224 N. 151h st.
Springfield, III.

Pajieškau savo dėdės Vinco
Nosiackio, Vilniaus gub., Trakų
pavieto, Butrimonių valsčiaus,
Pnnios miestelio. Apie 12 metų
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:
Vincas Petka,
194 Charles St.,
Scranton, Pa.

Pajieškau savo draugo Stani
slovo Pukauskio; Kauno gub.,
Raseinių pavieto ir ‘parapijos,
Kaimotės sodžiaus. Pirmiau gy
veno Chicagojc. Jis pats ar kas
kitas malonės duoti žinią adresu:
Vinc. Doman,
52 River St.,
Rumford Falls, Me.
Pajieškau savo švogerio Raulyno Kavalaucko, Suvalkų guber.,
Sena p i lės pavieto,
Mikališkio
gmino, Jestrakių kaimo. Turiu
pas jį labai svarbų reikalą. Jis
pas ar kas kitas malonės duoti
žinią ant adreso:
Juoz. Brusokas,
207 N. 8th Str.,
Brooklyn, N. Y.

Ant Pardavimo

nebenori laikyti. Jis pats ar kas
Parsiduoda labai pigiai geras
kitas malonės duoti žinią adresu;
saliunas
su visais tavorais ir ra
Juozapas Karbauskas
kandais
šešiems
ruimams, Parsi3254 S. Morgan st.
duoda
dėlto,
kad
savininkas tuChicago, IH.
ri kitą užsiėmimą. PasiskubinkiAš Anastazija Lazdauskienė, te atsišaukti adresu:
po tėvais Lileikytė, pajieškau sa
J. J. Kveder
vo vyro Kazimiero Lasdausko,
125 So. Jenessee st.
Kauno gub.,. Raseinių pavieto,
Waukegan, III.
Vazgirių parapijos.
Antri me
tai kaip Amerikoje, pirmiau gy
veno Chicagoje. Aš ką-tik pribuvus iš Lietuvos ir norėčiau su
juom pasimatyti.
Jis pats ar
ckas kitas malonės duoti žinią
Reikalauja gerų vyrų tuojau pri
adresu:
sidėti prie lietuviškos kolionijos
Anast. Lazdauskienė
gražiausioje Texas valst. apygar
i
1177 E. 63rd »t.
doj» golfo pakraštyj. Darbas ant
*
Chicago, III.
/isada ir gera mokestis geriems
Pajieškau savo švogerio Mykolo larbininkams, kurie • gali įmokėti
Petkevičiaus, kuris pribuvo spalio celis šimtus dolerių ir būti sąna
mėnesyje iš Lietuvos į Brockton. riais.
Didelis pelnas, pinigai pasidveA'Iass. Jis pats ar kas kitas maloos ir bus apsaugoti. Rašyk arba
lės duoti žinią adresu: • - .
•tsišauk ypatiškai. Reikalaujame
Step. Morcunas —
-gentų. Lithuanian Colony, Room
12230 Union av.; West
Pullman, Chicago, IK p 45 La Šalie st, Chicago.

Reikalavimai

U-

Oi šen, *72 E. Van Buren -st., Chi

JONAS J. GUDINĄS
Užlaiko pirmos kliasos saliuną
ir restauraciją, kur galima gauti
geriausius gėrymus, cigarus ir
valgius, teipgi turi puikią svetai
nę susirinkimams, baliams ir ve
Pajieškau savo pusbrolio Stanis stuvėms. Tėmykite adresą:
lovo Kairio, Kauno gub., Vinginin 223 Wabansia a v.
Chicago, III.
kų sod., Batakių parap., 6 metai
Amerikoje. Ji* pats ar kas kitas
teiksis duoti žinią adresu:
Ant. Kasputis,
Box 442,
Kewanee, III.
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris-

Pajieškau savo brolio Antano
Jesevidaus, Kauno gub., Telšių
pavieto, Salantų parapijos, Gelgaudžių sodžiaus*. Jis pats ar kas
kitas malonės duoti žinią adresu:
Už $2800 pirksi lotą su dviem
St. Jesevič
namais ant VVallace Street Chi
604 W. German st.
cago Heights.
Rendos atneša
Baltimore, Md.
$31.00 ant mėnesio. Pati renda
gali tas propertes išmokėti. Atsi
Paj ieškau savo pussesers Petro šauk pas A. Olszewski, 3252 So.
nėlės Jencaitės, Kauno gub., An- Halsted St., Chicago. Męs turi
driejavo parapijos, Raukų kaimo. me daugybę gerų namų ant par
2 mėnesiai kaip Amerikoj. Ji pa davimo visose miesto dalyse. .
ti ar kas ktas malonės duoti žinią
adresu :•
Parsiduoda grosernė ir bučer_Kaz. Kaulu; )
nė vertės $2000 už $1350. Biznis
212 First st.
išdirbtas per 4 metus. Lietuvių
Elizabeth, N. J.
apgyventoje vietoje. Parsiduoda
kartu arklys, vežimas ir vežimė
Paj ieškau savo brolio Martino
Karbauskio, Kauno gub., Rasei- lis, viskas parsiduoda greitu lai
n tų pavieto, Skaudvilės parapijos, ku. Priežastis pardavimo — tu
Pužų kaimo, 8 metai kaip Ame- ri greitu laiku išvažiuoti tėvynėn.
rikoje; 2 metai atgal gyveno Atsišaukite tuojau.
Chas. Z. Urnich,
Grandville. Turiu prie jo šauk
(Reat
Sstatc)
45 LaSalle st.
tis, nes esu sunkiai sužeistu ir
Room
8.
Chicago,
III.
guliu ligonbutyje, kur jau manęs

&

Reikalauja angliakasių j lUinoi
slško.
valstiją. Atsišaukti pas A. H.

Chicago,

Komedija vi e
210 Dėdė ai
škų sutaisė K.
name akte. ‘ I
B a ir M. P-iaTchlcago, I1L 1902, pu
slapių 63 ................................
20°

226 Geriau* jrėUauų nagu niskad.
Komedija viename afete. Pagal lenki-

15c
go, IU. 1903, pusi. 48 ...
4
fb ‘ /už
257 Kun. Gramui** Raštlnyčlojs. Ko
medija vienam* akte.. Parašė kun. Fr.
Hodur. Gražia! parašyta komedija, (la
kanti perstatymui. Chicago, I1L 1904,
pusi. 14............................
10*

2*2 Mlndauflls Lietuvos Karalius.
Istorilkaa paveikslas 5-os aktuos*.
Lenkiškai parašė Julius Blovecki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, III. 1900, pusi. M. 25c

831 Žilė galvon — velnias vuodegon.
son Svett-Mardsn. Lietuviškon kalbon
Komedija
vienam akte. Pagal lenki
Išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny škų sutaisė M. P is. Chicago, IU. 1908,
ga. Didelio formato.
Chicago, IU. pust 81....................................... • • .-10*
1907 ..................
81.50
471 Akyvi apsireiškimai svlsts, ant
Apdaryta
............................ 82.00
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų
35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti nesuprasta.. Bu 7 paveikslėliai*. Len
iš devynių sekančių gražių pasakai kiškai parašė Promyk. Pirmų syk| iš
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal veista | lietuviškų. Labai naudinga
tas, Gatvės vaikai, Paporčio žiedas, knygelė tiems, kurie noęį sužinoti H
Miško sargas. Signalas, Keleivis, Bū ko darosi žaibai, griausmai, lletua ir
spiegs*. Kas yra debesiai, ant ko jie
vio ėsybė. Chicago, III. 1903, pusla
laikosi ir tt Chicago, 111. 1894, pu
pių 99 ............................................... 15c
slapių 79 ............................
30c

43 Iš gsvinime listuviškų Vėlių bei
Velnių. Pasakos surinktos Dro J.
Basanavičiau*. Šioje knygoje telpa
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų
dangų, čyščlų, peklų: apie giltinę, ma
rų, chollerų; apie dvasia* (dūšias)
velnius, jų vaidinimų*! Ir tt Pasakos
užrašyto* tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy) — pagal tar
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. —• pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių;
Dzūkijoj — papai tarmę dsukų Ir tt
Chicago. IU. 1903, pusi. 476. Popieros apdaruose .... ...................... 81-50
Audimo apdaruose ...................... 82.00
63 Karš* laukuoss. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Garėta.
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš
laikų karės maskolių su turkais. Chicago. 11L 1906, pusi. 81 .................. 20c
67 Lietuviškos Pasakos Yvalrioe.
Surinko Dr. J. Basanavičius^ Dali*
L čia telpa 141 labai gražių, juokinkingų, išmintingų ir žingeidžių paša
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 61.25
Drūtai apdaryta........................... 81-50

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių Vojelkov’ų sutaisė šernas. Aprašo iš ko
Busltverta ore žaibai ir griaustiniai,
nuo ko atsiranda aut dangaus (vairios
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
kitų (vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta
kaip galima sužinot! oro permaina* ir
daug kitų (domių dalyką Kiekvienas
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
parodomas ant paveikslo, Norintiems
arčiau susipažinti *u oro ypatybėms.
varta perskaityti. Chicago, III. 1907,
pusi. 238
81-00
Apdaryta
473 Apie žemę Ir kitus svietus. Jų
buv| Ir pabaigų. Pagal Hellperną Kal
bų ir kitus, sutaisė šernu. Aprašo
ka* yra žemė, K ko JI susideda, ant
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
saulė, žvaigždė*, tnėnuH*. planetos, ko
meto* Ir kito* retai matomos žvalgi
dės. Su 80 astronomiškų paveikslų
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago
IU. 1896, pusi. 225....?............... 75c
Ta pati apdaryta
.................. 51.00

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus dalgtua. Pagal prof. Nusbaumą
sutaisė dernas. Mokslą* kokiu budu
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip Ji* vyetėei pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
tvėrių ir paties žmogaus. Bu paveik
alėliala. Chicago, III. 1991, pusla
40c
69 Listuviško* Pasakos Yvairlo*. pių 147. .« •• .............
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali*
III. Čia telpa 202 dar gražesnė* ir
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert,
juokingesnės pasakos. Chicago, III. vertė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su
1904, pusi. 333 ............................. 81-25 daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo
Drūtai apdaryta.......................... * 81-50 nių, medžių ir akmenų paveikslėlių;
trumpai aiškiai Ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją ypač tuo* dalykus,
70 Lietuviškos Pasako* Yvairlo*. ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* nesupranta Chicago, III. 1903, pu
IV. Chicago, 11L 1905, pual. 299. šio slapių 238 ...............
50c
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų
608 Gamtos psjlsgos Ir kaip Iš Jų
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččių
naudoti*.
Pagal Bitnerj sutaisė šer
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, 111 nas. Svarbios moksliško* vertė? kny
ar FV dalj, turės per visų savo am ga, su daugybė paveikslų yvalrių m*
žių neišsemiamų pasakų turtų .. 81-25 41 nerijų ir kitokių prietaisų ant išnau
Drūtai apdaryta.................... .... 81-50 dojimo gamins pajiegų. Chicago, Iii.
1904, pusi,
....
50c

68 Lietuviškos Pasakos Yvairlo*.
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dalis
II. čia telpa 205 lobe! grašių Ir juo
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvienų
skaitytoj} ir klausytoj} ir labai naudin
gos. Chicago, IU. 1903, pusi. 330 81.25
Drūtai apdaryta.......................
81-60

76 M*xim Gorkij. Pasakojimai. Iš
rusų kalbos vertė A. iri*. Turinys:
Giesmė apie sakalą Nenaudėlis, Ma
karas Čudra, Rudenyj, Dvidešimt* šeši
ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių
103 ........................................................ 25c

90 Olitlpa. Graži apys&ka iš laikų
savitarpinės karės Siaurinės Amerikos
Indijonų. Vertė A. Olševrskls. Antra
pataisyta laida. Chicago, IIL 1906.
pusi. 95............................................ '..25c

26c

APLEIDO SPAUDĄ KNYGOS

i 866 Isterija

imperijos Alsksandro Maksgo^,
ikojo 146 m pr. Kr. Surašė Dra* A.
Baceviče.
Bu paveikslais, paro^
obuI

GYVENIMO MOKYKLA
Lietuvių taltan iiverte K. ŽEGOTA

šita knyga yra

rim

tvlrtynlę; tyrus kunigų ir kareivių.
Hieroglifu* Akkadų rašto |r tt Ckl•ago, III. 1904, pual. 498 ......... ..|1jOU

ii germinių knygų lietuvUkoje

tai „Inyg* turiuti pakelti dvasią ir įkvėpti visiems norą atsižy
mėti mokslo Ir pridermių dalykuote”. Knyga patraukia, priduoda
energiją, pajiegą ir ją nedėsi tol iš rankos, kol visos neperskai

667 Istorija Suvienytų Valstijų
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir d*r
dėjo plaukti | Amerikų. kokio* karė*
buvo, už kų kariavo ir kokliu^
tuose; kiek buvo prezidentų, kokis ir
prieš atradime Amerikos iki 189* m
Aprašo kaip Kolumbą* atrado Amerf.
kų, kokie čia tada žmonės gyveno, kokis žmonės ūmiausiai iš Europos
klek kuria gero dėl šio* šalies padai*.
Prie galo knygos telpa Suvienytų
Valstijų Konstitucija, kuri yra reik*,
tingiausia žinoti kiekvienam žmogui
gyvenančiam šioje šalyje, ('hieago, m.
1896, pust 364 .............................. 814»
Ta pati apdaryta audimu, kietuos*
ėaruooe, aukso literos ant nugaras Ir

tysi. T ra tai knyga pasiliekančio! vertes, nes nors ir deiimt:
tartų ją perskaitysi, vistiek ji nenustos savo patraukimo, tat tas

ga; JaunuomsDė sunkios* aplinkybė**; Valio* stiprumas; Liuoso*
nuo užsiėmimo valandos; Gsuijaliiki jaunikaičiai sunkios* sąlygose;
Kokį išsirinkti amatą; Energijos tauplnimas; BaVo laiku; Linksmu
mas ir ilga gyvastį*; Geras sudėjimas — Ui turtą*; Pariryžimo lai
mėjimas; Takte* ir sveika* protas; Tikėk sau ir gerpk save; Auk
ščiau turto; Už kokią kainą įgaunamas pasišventimas; Buda* — tai
pajiega; Darbo tvarka. Gyvenimas yra tuo, kuo jį padarome; I^aimėjima* nevelzdint į pralaimėjimą; Ilga gyvastis ir kaip ją įgyti;
Buk taupus.

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

Knyga yra iitieaų “Gyvenime Mokykla” tikroje praatneje
to žodžio ir ii jos iimotai daugiau negu ii bent vienot mokykloi.

668 Isto-ija Chicago* Lietuvių, ją p*,
rapl jų ir kunigo Kriaučuno yrov* su
laikraščiu “Lietuva”, buvusi baisą
džio mėnesyje 1899 m. • 'ia telpa *p.
rašymą*: kiek yra lietuvių Chicagąj®,
kiek Uetuviškų draugysčių, su kokiai*
vardais ir siekiai*; chronologiška peržvalgą Chicago* lietuvių darbų nuo
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1909
metų; lstorija.jp parapijų ir prova ksulgo Kraučuno *u “Lietuva”. Chicagą ;
IU. 190L Pual. 580 .......................... 81A0
Apdaryta...........................................81-60

Nusipirk ją, o nesigailėsi.

Knyga turi 235 pual.

Preke popieros viriais $ 1.50; audimo—$2.00.

Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma
IttaljM pci(. ItMtaaa'e.

abslna.. DaB.

Nuo seniausiųjų laikų Chialjų.
llta te pr- Kr^ iki galutiniam ištai—

ORISSON SVETT-MARDEN

Svtiisš ŠERIAS.

dideies moksliškos vertis. Knygoje išaiškinta: kodai vienoj vie
toj oras lengvesnis, kitur sunkesnis; kodėl ir kas gimdo saitas,
perkūnijas; ii ta susideda oras, kas jis yra, kokiu sunkumu

-678 Lietuvių Protėviai Mažoje AzL
Joja- Nuo senovės iki jie pateko pt
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
toja* (D-ras J. Šliupas). Knyga turi
283 puslapius ir 4 didelio* mapas, pa
rodančias vietas kur senovėje gyveno
lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių pa
dėjimų dar 800 metų prieš Kristau
gimimą Chicago, Ui. 1899......... ,.50o

mus, koriuos męs būtinai turime ąsoti.

Knyga turi 138 pusi.

Preke knygos 40 c.

Kaip žmonės su ponais kovojo?
Sodiečių šalutiniai Ispanijoj. 15 amžiuje, Anglijoje 16 auti.
Paraše A. J-tte.

’08 Rašto Istorija.
Pagal A. B.
Bchnltzerj sutaisė Bernas. Aprašo ko
kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip
Išdirbo sau raštą kiekviena žmonių
tauta, kokie buvo raštai cenovėje daug
metų prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant šniū
rą. išplausi y mus ant medžio, i kapoji
mus ant akmens, piešė paveikslus, ir
tik neseniai daėjo Iki šiandieninio al
fabeto (literų), su kuriuom dabar g^ll parašyti kiekvienų žodį ir viskų ap
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu.
Yra tel knyga, kuri ištikro žmog-j in
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi
sviete raštas. Chicago, 111. 1905, pu
slapių 304 ............Z ........81-00
Apdaryta .......................................... 81.25

Laikrodininko atminimai.
Pąveikstiu ii Mipoleooo L putatiaiųjų. netaimiugų tariu,
huk Ertu i-Si triną.
SvtiiM $. M.

SVAJ US
Vaizdas siekimo aukštybės.
Tragedija-Poema 5-se aktuose.

Parašč Jonas Viskoška.

722 Trumpa senobė* istorija. Pagal
prof. R. Vipper vertė iš rusų kalbos
D. Su paveikslais senoviškų liekanų
Ir 5-els spalvuotais žem lepiais (mapomis). Yra tai tikriausia svieto istori
ja nuo seniausių laikų, daug metų
prieš Kgįstau* gimimų iki nupuolimo
Rymo viešpatystės. Chicago, 111. 1904,
pusi. 305 ....................................... 81-00
Apdaryta........................................... 81-25

Tai yn fantariikas piešinys parašytas dramatiškame pavi
dale. Paveizdai paremti ant tikrų atsitikimų. Svajos arta, ki:
taip uzvadinus. Svajotojas, norėjo įvykdyti gyvenimui dangų,
vienok per savo gyvenimą kentėjo vien vargą ir persekiojimus jį
neapkenčiančių žmonių. Ant galo tapo nukankintu.
Perskaitę tą knygelę aiškiai pamatysite kaip sunkiais ir erikiečiuotais keliais tari eiti visi, kurie stengiasi įvykdyti gyveniman tą, ką žmonija nesupranta. Visi žmones yra išdalies ktaidingi, todėl autorius, aprašinėdamas, nesilaike nė vienos pasės.
rašė teip, kaip gyvenime atsitinka.
Su ta knyga naudinga susipažinti kiekvienam žmogui. koris
tik save gyvu jaučia. Ją skaitant užeisi ant tokių minčių ir at
jautimų, kokių gyvenime galbūt niekada nesvajojai. Ją skaity
damas dasirinosi kaip jgytl dangų ir kodėl mums sunku
yra ant žemes gyventi.

518 Iš kur atsirado musų naminiai
gyvuliai Ir suginami augmsnysf Pagal
Lunkevyčlų sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusla
pių 73 .................................................. 20c

851 Apie turtų išdirbimę.
Parašė
Bebram. Vertė S. M. Veikalas gvil
denantis politiškų ekonomiją - Kokiais
keliais išsidirba tartai, kaip jie susi
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenimo
draugijos. Chicago, III. 1900, pusla
pių 139 ........................................... .'--35c

856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
nas Gražys. §1 knygelė aprašo kokio*
kada buvo karės, kas buvo jų priežasčla, kiek blėdės padarė ir daro žmo
nėms ir kas j jus stumia. Chicago, 1111902, pusi. 40......................................10o

Gyvybe
Ir kitos trumpos poemos.

Parašė Jonas Viskoška.
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal
Lunkcvyčlų ir kitus sutaisė šernas
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas
apie yvairlus musų žemės augalus, jų
sudėjimų Ir atmainas, gyvj ir plėtojlmųsl nuo pat menkiausių pavidalų Iki
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III.
1901, pusi. 129 .................................... 35c

100 Pasaka api* kantrių Alenų. Duk
terį turkų ciecoriaus Antonlaus, kuri
per 22 metu vaikščiodama po svietų,
E26 Kada Ir kokiu* budo svietas su
daugybę bėdų ir vargų Iškentė o. An sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer.
tra laida. Iž lenkiško vertė 4. Olšew- Iš vokiečių kalbos Vebtė J. Ilgaudas.
skis. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..20c Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L. rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jo*
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai gyvybė. Su paveikslais. Chicago, I1L
miečių. Žingeidi, norintiems suslpa 1906, pusi. 140 .......... .j ............... 35c
žintl su buviu ir sanlygoms maskolių
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
627 Kada Ir kokiu budu gali svle*^
tojų drauge jausti su vargo prislėgtais pasibaigti. Parašė Prot Dr. M. Wllh.
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. Dpių 60....................................................
gaudas.
Knygelėje aprašyta svieto
pabaiga. Kas nori dasižinoti kada ir
120 Po priedanga šventinybi*. Isto kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė gul perskaito šitų ■’ knygelę. Chicago,
E. Posteri. Vertė K. J. Odesoje, 1906, III. 1906, pusi. 135 ............................ 85c

pusi. 100 .......... ,. . .............

žarnose, auksinėmis literomis ataasZ
rtl parašai aat nugaros ir šem>..

.
lt
546 Nematomi priešai Ir draugai
žmonių. Pagal Bitner) sutaisė Šerną*.
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokia* Ucas pas žmonis, jų
susekimas, vystymusi ir tt Su pa
veikslėliais. Chlcaco, BĮ. 1905, pualapiu 118............ .. s.s......................... 80c

124 Robinsonas K rialus Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903. pusi. 83 ,.;.26c
186 Žmogus' nsplluškis Vertė iš
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
548 Oras, Vanduo, šviesa Ir iiluma.
giau gyveno už kitus, apsivedusius su
Lekcijos
Profesoriaus Blochmano. Lleturtingom*.
šita apysakėlė užima
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų Ir tuvišken kalbon vertė J, šernas. Chi
mokina žmogiško* doros. Chicago, III. cago, 1’1. 1907, pusi. 138 ....................35c
!899, pusi. 23
. ............................ 10q
563 Paėjimas organiško svieto.
gal Bitnerj sutaisė Bernas. Knyga di
134 Sidabrini* Kryžsll* arba Dallydė
delės moksliškos vertės. Ji aprašo
Ii Nazareto. Apysaka iš laikų banku
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
limo Kristaus. Bugenius Bus. Vertė
tos sutvertų daiktų; pa> >do, pagal se
J. Lauki*. Chicago, UL 1906, pusi. 168.
šitą knygelę Vilniau* vyskupas už- niausiu* ir giliausius žemės sluogsniu*.
daug milijonų motų atgal gyvenusius
1 raudė lietuviams skaityti)............ 50c
ant žemė* augmenis, vabalus, žvėris
paukščius ir t£ Su paveikslais. Chi
cago, IU. 1965, pusi. 137.................. 85c

Knygelėje telpa eilės: Gyvybė (Kantata), Ištvirkėlis, Vyliūs, 3 Sonetai, Proverbai ir Jautimai.

566 Seny gadynių išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchinsons sutaisė šer
ną*. Su pa veikalėliai*.
Aprašo se
niausių gadynių yvairlus sutvėrimus
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvėri
mų kunu* žmonės kasdami gilius šuli
nius, kanalus, arba imdami iš žemės
anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
dintu* kunu*, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti Įvairiuose mušėjuose, iš
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
sena yra musų žemė, klek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio
žvėrie kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumų Ir senumų žemės sluogsulų, kuriuose tų sutvėrimų kunu* ran
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus cnt jos atsirado. Chicago, III. 1900,
pn*l. 870 ..........................
81.00
Ta pati apdaryta............................ 81-25
639 Svieto pabaiga, iš rusiško vertė
Pr. Siūleli*. Kas nori dasižinoti kašių knygelę.
slapių 31

Chicago, III. 1903, pu
1©0

gal Schmehll Šernas. Mokslas apie
subudavojimų kūno visokių žvėrių,
paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir
žmogau* Kiekvienas žvėris arba gy
vi* aprašytas pavieniai su visomis jo
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę ji*

1904, fmL 313

Bita
•1J5

-

861 Dra* J. Basanavyčius. Lenkai
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir sudemoralizavo Lietu
vę ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg
šiai dienai. Chicago, III. 1903, pusla
pių 41................................................. 15c

946 Priedeli* prie lietuviško klsus/mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės
630 Et h no I ogi j* arba mokslas api* reikalus po valdžia Rusijos ir po (tėk
žemės '.autas. Pagal D-rą M. Haber- mė lenkystės. Chicago, III. pusla
landtę parašė šernas. Su paveikslė pių 38 .....................................................15o
liais, Yra tai svarbiausia mokai ii ka
knyga apie visas musų pasaulis tmo1102 Auginimas ir maitinimas mažų
nlų veisles. JI parodo visų viešpaty
kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D- Chi
sčių, visų žemė* kraštų ir net mažiau
cago, 111. 1907, pusi. 28 .................. 10c
sių salelių žmonės ir jų paveikslu*.
Aprašo Jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
1135 Hygisna arba mokslas api* už
pročius, užsiėmimų ir abelnal viską.
laikymu sveikatos. Pagal Bernesą
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
Dr* Noll ir kitus, sutaisė šernas. Yra
jų, tegul perskaito šių knygą Chica
tai nauja daktariška knyga. Kas ją su
go, III. 1903, pusi. 667 .................. 82XX)
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi
mo apdaruose................................. 82.50 nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje
savo sveikatų, pailginti savo amžių ir
užauginti sveikus ir tvirtu* savo vai
641 Geografija arba žemė* aprašy kus. Chicago, III. 1897, pusi. 131. ,35o
mas. Pagal Gelkle, Nalkovskj Ir ki
tu* sutaisė šernas. Su paveikslais.
1176 Pamatas Visokiai Reformai.
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei.
žemę, jo* pavidalų, didumų Ir platumų; Populiariškas raitas apie klausimų
Jos kalnu*, jų vardus, augšt). vulka valgybos. Parašė Otto Cardue. Su
nu* metančius Iš savęs ugnj; Iš kokių raštininko leidimu vertė J. Laukia.
sluogsnlų susideda šėmė, kur ir klek Knygutė nurodo kad mėsa ir kai-kurie
joje yra anglių, geležies, aukso, dru kiti teip pavadinti dilginanti valgiai,
skos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže yra netinkančiais žmonėms maistais.
rų, upių, jų vardai, plotis, gyli*; kokie Chicago, III. 1907, pusi. 113...... 30o
kuriuose vandenys: sūrų*, prėski, kar>tų*; kokie juose gyvena gyvūnai Ir tt
1210 Aritmetika. Nuteisė 8. SkačŽemė aprašyta dalimis: išskaitytos
kauakaa. Lesgvaa būda* išmokti skai
viso* viešpatystės, karalystės, kuni
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta |
gaikštystės, respublikos ir tt Kiek penkis skyrius. Skyrius I — apie
kurioje žemėje yra gyventojų; kokis skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė rius m — Dešimtiniai trupiniai. Sky
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; rius IV — Prilyginimai Ir proporcijos.
kokie miestai, su klek gyventojų, fa
Skyrius V — Proporcijų prlevadinė*.
brikų, pramonių; kur koki* orai: šal
Chicago, IU. 1897, pusi. 104 .......... 25*
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur
1800 Rsnkvsdis angliško* kalbos. P*r .
koks Ilgi* dienos ir nakties; kur visa
da yra lygi diena Ir naktis, kur saulė gal OHendorTą Harvey, Maxwsll ir ki
per keletu nedėllų nenusileidžia arba tus surašė J. Laukis. Yra tel prakti
neužtek* ir tt Knyga didelė 8x9 colių. škiausi* knyga išsimokinimui angU-

'e
•RR1JA t.

bos mokytojo.
slapių 307 t
Apdaryta ..

Cbicago, 10. 1900, pu Susideda Ii 12 Stereoskoplikų paveik
ti .25.

gitų

pundelyje.

Prekė

RAISTAS

50c. ui

$iao

pundeli.
štai ką tuose gali pamatyti:
1326 Žodynas lietuviškai - angliškos • Stebėtini griovai Yellow-8tone Per-;
kalbos. DaJls I. Sutaisė A. Lalla. Čia .
ko. • v
y
j■
rast visus liet u v likus žodžius Išguldy l Kvietkinė paroda, mieste Barstotus angliškai. Kožnas žodis pažeMkllntas kursyvoms lltaromz prie kokio
Bowsry gatvė Nėw Yorfce.
gramatikos skyriaus jis priguli. KayDidysis vandens puolimas, Talio*stone Parke. c
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėlys
eojsin sęujjųspjs Tsjvpdv otnipnv ou 5 Typfeka tabako fanna, Kuboje.
ant nugaros. Cbicago, HL 1902, pu
Budo butas miesto Honolulu. ant sa
los Hawaii.
slapių 382 .................................. . .$2.00
7 Žarą rinka, mieste Manllės, ant Fi
lipinų salų.
1327 Žodynas lietuviškai • angliškos,
kalbos. Dalis l). Sutaisė A. La lis 8
Porto Rico.
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
9
Putk'tnusia
pilis mieste Rhelnsteln,
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
Prusnose.
tiško žodžio kabėse yra pridėta tarmėj
kaip žodžius angliškai tarti, teįpg^ 10 Puikinusias Žurandells Salone de
Jeaeu. mieste Vienoje.
kiekvienas žodis paženklintas kuršy
11
Švento
Mykolo palociua, Peterbur
voms litaromc prie kokio gramatikom
ge, Rosijoje.
skyriaus jis priguli. Knygos formatas.,
11 Švento Petro bažnyčia ir pi teeina
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais .
Ryme.
nugarų, ir kampui drūtos, gražios jnoro ? ‘
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros f
parašas aukso literoms, lapų kraštai
SERIJA II.
mannuruoti...........................
. .$A0C
Ta pati knyga popleros apdaruose $3JX3 Susideda Iš 25 Stereoskoplškų paveik*
•lėlių b akselyje. Prekė 75c. ui
bakselj.
1328 Žodynas iletuviškai-angllškoa Ir
štai ką juose gali pamatyti:
angliikai-lietuviškee kalbų. (Abi dalys
Gražiausias vandens puolimas, Ha
— I ir II, t. y. No. 1326 Ir No. 1327)
vana Glen, N. Y.
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
Grandžių sodas, Floridoje.
sia knyga norintiems gerai pažinti an
gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to
Didžiausias pačto budinkas, Nsv
kie pat kaip No. 1327 .............,..$6.00
Yorka.
Stebėtinas vandens puolimas, Nia
gara Falls, New York,
1329 Žodynas. Tas pats kaip No
115
1328, tik pilnai apdarytas brangia, gra 5 Puikiausia svetainė United States
116
Motelyje,
mieste
Saratogos,
N.
Y.
iia moroko skūra, (čia audimo nėra
Kupriška gatvė. Oblspo, mieste Ha
6
nė biskio) ...........
V-00
117
vanos. Kuboje.
UI
. *T Ūkininko namai, Kuboje.
1420 Tikyba ar mokslaa? Tikėjiml- * 8 {plukdymas galvijų mieste Manilės,
iki. moksliški ir draugiškai - politiški 111
am Filipinų aalų.
...
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo -9 Geležinkelis ant salos Hawaii.
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
20
mas. Chlcago, III. 1901. pusi. 211 50c 10 Galvė nuėsto Manilės, am salos Fi
lipinų.
121
1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su Ii Kapelija ‘Sousa” ant Paryžiaua pa
rodos. Francuzijoje.
lti
Kukus iš daugelio svetimų sapnininkų
Paimu daržas mieste Frankfort,
123
)r sutaisytas pagal tikrų persiškai-egip U Prosuose.
tiškų sapnininkų, su 310 abrozeltų, su 13 Merginos parduoda kvietkaa mie 124
126
sprašymu planetų ir paslapčių, kokias
ste Kopenhagen, Danijoj.
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
Puikiausias kvietkų darželis, mle126
ateities. Geriausiai išguldo visokius 14 ste Monte Carlo.
127
sapnus, kokie tik žmogui prlsisapnuot 16
vandens puolimas, Norgali. Cbicago, III. 1895, pusi. 205..50c
▼«» joj.
128
Tas pats drūtai apdarytas .............. 65c ls Opera avenue gatvė, Paryžiuj*
Francuzijoj.
129
1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku 17 Moterų duelės su kardais.
las arba knyga burtų, monų ir visokių 18 Moterys prie arbatos.
130
paslapčių ir praktiška C. C. SL Ger
19 Motina kudlkj prausia.
main Delnažinystė, su paveikslėliais.
UI
80 Kai: labai dideli tie mažiukai.
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J.
Laukis, Yra Ui didžiausia ir praktl 21 Vakaro diskusijos.
188
Ir keturi kitokį paveiksiėMaL
škiausla monų knyga, burtų ir delnąžinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
133
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo. Cbicago, IIL
r
SERIJA III.
134
1904, pusi. 412 ................
$3.00 Susideda i* 25 Stereoskopiškų paveikDrutuose apdaruose .... *.......... $3.50
•lėlių Iš Kristaus gyvenimo. Pro 135

•* 1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz - si*Ii u. ?---mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus
štai kų juose gali pamatytu
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai
Kristaus užgimimas Bet Įėjau s 8 tai
1
išaiškinimas monų darymo. Šioje kny
Dėlėje.
goje atrasite visas monų ir burtų pa
Trys Karaliai atlanko gimus) Krislaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašyto* ir paveikslais parodytos vtsoe
slaptybės ir budai jų darymo. Chlca- 3 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktarus Jeruzollaus bažny
go, III. 1903, pusi. 262 ..................... 60c
čioje.
Kristus ant svodbos. Kainoj GaH1525 Rankvedis aromatų rašymui.
iejaus. Permaino vanden) | vynų.
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gromatas j firmas, pažįstamus, gimines, 6 Kristus ant kalno kalba priešais
prietelius, mylimus ir milimas prieš 6 Judošius savo pabučiavimu išduoda
Kristų žydams.
aps1 vedimų, | ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomos ypatas. J Simonas pagelbsti Kristui kryžių
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje « ueštL
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki 8 iirouta Veronika apėiuosto veidų
muose. Cbicago, m. 1895, psl. 115 40c 1 *
Crtttul.
9 ,k*us ramina moteris, kad jo ne1632 Gyvenimas Šv. Tėvų, Popie - rotiuų.
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta 18 Jėzus prie kalno Golgotos, nukryliškų sostų Ryme nuo 1033 iki 1044
žlavojlmo vietos.
dietų .................................................... 25c 11 Žalnieriai tr šv. Petras pris kalno
Golgotos.
1635 Lietuviškas Lementorius dėl 12 Kristus paveda savo motinų Jonui.
n****ų vaikelių. Su poteriais, katekiz 13 Skaito Kristui myrio dekretų ant
mais ir mlnstranturu. Vilniuje 1863,
kalno Golgotos.
pusi. 52............................................... 15c iTžydal ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.
Pt*i<-s prlaiųsklt per Money Orderi} 16 Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
ar registrąvotoje gromatoje adresuoda- 17 Kristus keliasi iš grabo.
damas:
18 Kristus žengia | dangų19 Regykla šlųdieniaio Betlejaus.
30 Kaip šiądien išrodo Btalnelė, ku
3252 S. Halsted St, Cbicago, III.
kurioje Kristus gimė.
21 Bažnyčia apreiškimo Šv. P. Marijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv
Pf Marijos.
Kaip šiądien Išrodo Kristaus

-A. Olszevvski

Stereoskopal arba Teleskopai

24 Kaip šiųden Išrodo Kalvarija, kur
Kristus mirė.
25 Uiytėlė po vardu Jėzaus “Štai Žmo
gus”.
SERIJA IV.
Susideda Iš 100 Stereoskoplškų paveik
slėllų bakeelyje. Prekė $2.00 už
bakselj.
Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pavelklėllų kų pirmutinėse serijose. Ir
štai kų juose galite pamatyti:

101 Besiartinanti audra ant ežero Erie.
102 New York. Tavorų krovimas į di
deli oceaninį laivų.
103 Ne* York. Pilies daržas (Casttle
Garden).
104 Boston. Ežeras viešame darže.
106 Atlantic City, New Jersey. Pama

St3reo»Kopas arba Teleskopas yra tai
prietalsa arba žiūronas su padidinau
člais stiklais, per kuriuos kad žiūra)
ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į na
turališką paveikslų, kuriame matai die
tas grupes žritonių, triobų, visų mle
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viską savo akimi mi
tytumel. Teleskopas paverčia į natų
rallšką ėsybę, padidina JĮ atskirsto
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau m
paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Męs turime dabar ant pardavimo gra
ž!a tįsius Btereoskopižkus paveikslui
kaip matote žemiau saraėytua. - • •

(THE JUNGLE)

-

Toji, labąi pagarsėjusį ir pageidauinmS‘%hyfca »paadoje,
ir netrukus bus užbaigta. Knyga paraŠjMt YiM<rgeriausių
Atoerfkos raštininkų, p. Upton Sinclair Žr‘išvesti lietuviš
koj kalboje. ’
•
1 g
•• w
k
“RAISTAS” jau išversta j 18 visokių kalbų ir tas pa
rodo kaip ji visoj pasaulėj yra pageidaOjArtd.
♦‘•sujudino
Amer^kcp visuomenę. Lietuviams tuo m lingeMėjnė ta kny
ga, jogei aprašyta lietuviu gyvenimas s« Viėddta smulkme
noms, kaip veidroJy n- 1 u iftomi vienų vargai) kitų linksmybės.
Toj knygoJ aprašyta Amerikoje mėsos trustas, Chicagos skerdinycia kaip nufdina visuomenę ir kaip prie mėsos
kobiaurfeuMUs-tlalykus prtnNMŠo, kad tik dittgiati apdirbti. Knyga-faktiškai parodo vtsą suktvbfų IrMcriauditnų
sisteųjąf Jxr,į . (ką jį paverčia žmones, kuriems
rankų
darbo rąjki^i^sįįaikyti. Jy parbdo, fcą*nuJtenč*h faotFrjs pjoviny^To), kaip Jos tampa sulagtamo-j ir ^eimrnų'prserrttnai biz
na suardyti ir kad paleistuvystė ir kiti nelaimingi apsireiški
mai tai fik pasekmė nelemitų sanlygų.
“RAISTAS” naudinga perskaityt tlaieme,- jis labai
;
• , •<> .•
naudinga kalbėtojams.
“RAISTAS” tai stora knyga, ir bus tikras papuoši
mas lietdviškoj fiteraturoję, netrukus bus užbaigta, kaštuos
kaip ir angliškas originalas $1-50, bet JbMtfie dabar prisius
tik $1.00 ajStttrės tą svarbiį veikalą pirnuau-ėc pigiRU. Vie
tiniai gafi užsimbkėti “Vienybės” redakcijoj. • > Rašant reikia
adresuoti anHšletstOjaus vąrdo teip:
oi •

J. NAUJOKAS

120424 Csrgnd Street

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

Brooklyn, N. Y.
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Ir Didžiausias Ofisas
Airija. KlUarney, pilis Ross. J
Klioštorių, Ai
įėjimas V
♦
šieurtąis palestas. GlbrsJtar.
Deriyirsr Bondler lovts tr Kate. dra. i wr|j ; 7
i
Voklejja, ą^uy^Ul.YMuromžlųds
pIMes.
, ,
Vokietija.- •fJfteiianVidriautis Ko-

136 Caraiche kelias ir ežerėlis VlŽhfrenche, Francijoj.
137 Pajūrinis kraštas Caslno, Moate
Carlo.
133 Vatikano darias Ir šv. Petro ka
tedra. Ryme. Italijoj.
133 Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe
tro katedros.
140 Didžioji galerija Colona paloclu>.
Ryme, Italijoj.
141 Skliautas SetUaio Severo, Ryma,
Italijoj..
142 Koloseumaa, Ryme. Italijoj.
143
pejo. Italijoj.

Joj
146

MJoJ.

»

’i'./A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

Vi
l-ugra

J. ILGAUDAS

Banka. ■

turtų. .4
171 Japoniški AuAkial ledinės imeU>

176 Japoniška* žvejas prieplaukoj. To
177
178 Tropai | ^iąopRzų žinyčių,

Kyo-

179 Kyota, Jeg^aųpk Kiųomlzų žiny-.
***■
-h t z
ISO Auksinis pavilkmaa ant ežero Kln
kakujl. arti Kjoto. Japonijoj.
181 Senoviška žinyčia Fujiyaisa, ML
Fuji. Jaaoiujsš- kTeatro M^vK^ilųio vienų milią
183 Naru. JapąalJoA. Tskstaatta žibi n

84 Nlkko,
Senovės akmeni
nis Žnp. aergtaatu Nlkko žinyčių
nuo Piktojo.
185 Havallškl mokyklos kūdikiai
186 Paimu darias ant kranto Monoioa
upės, Honoluln. Haval
117 Daktilinių paimu kelias, Honoluln.

188 Cbinlečlai renkanti ryžius, Hnvnl.
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af
rikoj.
191 įplauka tr plauklcntl laivų taisymo
dirbuvė Valparalao, Chila
182 Jamalooe Brookilao gatvė, Port

San Francisco gatvė, Mexico City.
DMyals plladus. Mezico City.
“Jojimas šėnimls”.
Mano apgteėjaa.
Kalėdų rytas.

199 Pagalvėlių kuS.
iio užaolaakų. AJgiere.
200
šėrimas kačiukų.
150 Gėry mo fontanas ir gatvė Sename
Teleskopas Ir 100 viri paminėtų paKaire, Egipte.
151 Besimeldžianti dervišai kieme ma veikalėlių kaštuoja....................... 13.00
hometonų bažnyčios Gamos SI
100 tų pačių pa veikalų balselyje
be talaotoopo....................... 82.00
25 paveikslai lt Jėzaus gyvenisan. žiūrint, šuo Ciadello Hienų
mo .......... 1............................ 11.04
rista vienas teleskopas be paveikslų
153 Pyramldos ir Arabų villja, žiuri* t
nuo Ghtzeh kelio, ttafrre, Egipte. kaštuoja |1.00.
Arabija.
Daržas išdžiūvusiame
BERIJA V.
155 Įėjtaas | paloctų, Slngapore, IndiJOJ.
veikalėlių pundelyje. Prekė 35o.
156 Turgaus diena Singapore, Indiją)už pundai].
šitoje serijoje, kiekviename punde
poro, Indijoj.
lyje, beveik vta kitokį paveikslėliai, tai
Policijos stacija Hong Konge, CM- yra maišyti Iš vteoklų gatunkų. Juose
nljoj.
yro: gražiausių miestų, bažnyčių ir
159 Žibinčius Hong Konge. Chinljoj.
kitų begotų triobesių paveikslai, taip
160 Chlaiečių vienbuorinlai laivai | gi ir komiški paveU^lėMai. Ši serija
plaukėj Hong Konge, Chinljoj.
yra gera tiems?1 kurie nori pinigus už161 Gražusis kelias Shanghai, Chinljoj. čėdytl, nes ji Oštuoįa tiktai 36 c, o
1G2 Žvilgis ant viešos turgavietėz, joje galima tltig da\g pamatyti kaip
Sb&nghaL Chinljoj. .
Ir serijoje L *?f
ils r n*85 Tautiškas priešpiečių namas ant
4 kv
BERIJA VI.
164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės
12 tslD oat maišyto ųstunko paveiksi*.
laukai
!ių pundelyje. Prekė 75c. už pun
165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglpde!j.
lai > d
tiškų lotus kvietkų pilname žy
Šitoje serijoj* giežiausi paveikslė
dėjime.
166 J unitų žinyčia Hocmoku, Yokoha liai. I^ahai at*l<ųa, ntra dirbti gabiau
sių artistų, bsųngsau darbo. ( juos
ma, Japonijoj.
167 Yokohama, Japonijoj, šlaučlus din žiūrint matai ittakųnteip aiškiai kaip
kad prieš aklslMebattj jokio paveikslė
bantls lytines kurpes.
168 Yokohama, Japonijoj. Kriaukllnių lio, bet tikrai, gyva-regykla.
Atminkite, kad virš parodytos pre
šūvių pardavinėtojaus stotis.
169 Paroda ugntigesinių atletų, Yoko kės yra tik ui paveikslėlius, be Teisskopo. Pats Teleskopas kaštuoja $1.
hama, Japonijoj.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar- Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
visokių pavoik&lėHų turėti, tai vienas
71 Yokohama. Japonijoj. Altorius, ne- Teleskopas užtenka jiems visiems.

106 Niagara, Patkavlnls vandenskritys nuo ožinės salos.
(Horso
s- Shoe Falls from Goat Island).!
107 Chioago. Auditorium viešbutis ir
Michigan Avenue.
108 Kaskados ir pokylinė svetainė. U
P. Parodos 1904m.
109 Moki indljonas namleje.
procesijoj.
110 Moki indijonų gyvenimas.
111 Sioux indijonų vadas, He-No-FraM. 172 Japoniški valkai, nešanti pokyliai
Matsuri altorių, Yekohamoj.
113 Vartininkai (The Sentlnels) 3,043
M ’ pėdų augščio, Yoeemlte, Cal.
173 Matsuri pokylis, muzikos pastotas
113 Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yosemite Klonyj, Cal.
114 Magdetenoa Kolegija.
a-g 17<
Japoniją. Daržovių
--.r.. Iljoj.
- -........................
‘
pardavln4tolaa. rodantis savo

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

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.

Sifkortes.
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 gapti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai
iš Cbicago reikia išvažiuoti ketvergais.

km i, mali uk ę kriaukltnę žiūrei

193
194
Marco, Venecijoj.
196
147 Kelias S v. Andriejaus. Venecijoj,
196
Italijoj.
197
148 Mahometonų bažnyčia Omare.
146

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

U ir kttgyai ui

kiafevtaŽM
dirtnt dttkri
iUimoklaiM
po Stot r $K

Švedija. BtockhoDnas xxuo vandeas
;>s. 425.;.U
Btockholmas. Karališkas palookM.
Švedija. Aat kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
Šveicarija. Meunt Blanc žiūrint
nuo C^a.moniz^.

Žiu vinis kiemas, Alhambra, Grana
da. IšpentjoJ.
5
Katedra Notre Daine, faskada Pa
ryžiuj, Francu xl joj. Tullertnų daržas, Paryžiuje, Frau
Cijoj.
.
Paloclat tastų ant upės Beinamos,
Paryžiaus Paroda, 1900m.
Venus de Milo Louvre. Paryžiuj,
Franctjoj.
dės Champe Elyseee, Paryžiuje,
Franctjoj. "
Didžiosios operos paloclus, Pa
ryžiuje. Francijoj.
L
T virt ynė šv. Jono ir Katedra,Mnr•e 11 les, Francijoj.
Laivų užplaukė ir ežeras, Vlllefrąn-

Szifkorcziu ir Pinigą Siuntimo

KAIP PADARYTI MOKUS

Vienas teleskopas užtenka visokiems
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
visi tiks | tų pat| teleskopą.
Siųsdami pinigus ant • tHeskopų ar
ųnt kitokių BeUtųių tteda adresuokite:
A.
.
Halsted-BL,. .- Chloago, 171.

Real Estate.
Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti
mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietaslf 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 J
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymų, kaipo tai:
kifkortet, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidejimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutaupoti (ukčėdyti), prisiųsk Kiton 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 gaji išmokėti namus, ku
riuose galėsi senatvėje ramiai
gyventi.' Jeigu dabar užpirksi
namus, tai per dešimti ar pen
kiolikę metų rentas sugręžjs tau
pinigus tižfn^fldftus nž namus ir
turėsi sąvb
savo .savastį
savastj ant viso amžiaus,
j ,č ,
1 ėmykite kaip pigia! galite
nupirkti pas mMhe namus su lo
tais. Turtu šimtus namų ant
pkMavtthO} Čionafl paduodu ka-

Chicago, III.

dimui, galite pasiskirti už 1
lias prekes, parodymui, kad kožnas gali sau pigiai namus nusi ' $3100 iki ..................... $40.000
pirkti :
Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00
Ant ILLINOIS COURT
ant mėnesio už .. ... $45«*
galite gauti namus už
Ant LYMAN A FARRELL ,
$1200, $1400, $1500, $1600,
mūrinis namas —Storas 2
$1800 iki .... ........ $45<x>
lubų už ..................... $4600
Ant AUBURN AVĖ. namai
SU lotu UŽ ..................... $2000 Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
rinis — 2 lubų, Storas $7000
Ant LOWE AVĖ. namai su
GRAND
WORK, ILL. na-lotu už ..................... $1400
mai su lotu arti 49 av. už $2000
Ant 35 & LOWE AVĖ. na
EAST CHICAGO, ILL. Ge
mai su lotu už............$7000
ri bizniui namai už .. $2940
Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti už $2500;
Kreipkitės pas
$2720; $3000 iki ....... $3800
Ant WALLACE ST. galite
nusipirkti už $?8oo; $3200;
$3600 ir brangiau.
3252 S. Halsted St.
Ant SO. HALSTED daug
visokių namų biznio ve
1
—

A.OIszewski

OFFICIAL PUBLICATION
ANNUAL STATĖM ENT OF THJC NA
TIONAL LUMBER INSURANCE COMPANT OP BUFFALO. IN TftE STATE OF
N. T. ON THE 31-st DAT OF DECEMBER. 19SS. MADE TO THE INSURANCE
_ 8UPERINTBNDENT OF THE STATE OF
ILLINOIS, PVRSUANT TO LAW.
CAPITAL

Išdirba visokias legališkas popietes,
kaip tai: PlenipošencijM, - Kontraktus
Bill of Bale, Testamentus, Affldavlts t>
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

iutsreut ..

J. J. Hertmanowicz
ttftspss SMM kart** Mis talerius

Ofisas

154?4S.*4

Sutartos. feee and all other ekarį ges of oAcers, clerks, agento
10144.75
and employee.................. ...................
Renta paid during t be year...............
All other taxes, licenses and In
1703.12
surance department fees...............
Amount ot all other expenditurea 19173.00

Expendlturea.

pamatys, kaip bravo ra|v * Mys pW*i^vhIU

rinu«*lmtliU pelafcj kės posmatis.

Kozminsky & Yondorf,

THE WEST SIDE TRUST &SA.VING&BANK

73 Dea 'born Street.
•

42*72 33

Šią4«a- kaliau tafartą .-*■* tavam 4r

3252 $•. Balated,
Ctr. 3314 St.
Chicago, III.

EXPENDITVRE8.

Totai

'

A. Olsxewski’o

INCOME.
Premlums recelved during the year 145743.15

Income.

TaupSiimas

(Lietuvilkas Notaras)

\

Amount of cspltal stock paid up
to cash........................................
..1900000.00

Totai

(UOfary Public

BankieriaL

■ 12ta IR HALSTED GATVIŲ

M(s ikolijame Pinigus *nt tugtenyblų ir Jei
«d rencHii turtenybp pirkti, mp su džtougsmu
prigelbėslme, paskolindami tau dalį pirkinio pi*

Iszgydau in 5 dienas RYDRIHELE

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

LEDGER ASSETS.
210525 4f

Book vaiue of bonds................
Cash on band and in bank....
Agentą* debit balances................

73393 M

savo pinigus dykai, vardan parodyti Jog ai turiu vienintelį budy su karšo pagelba ant vissrins
Jus išgydysiu ’
*.
„

23*17 9.

0FFI8A8—tampat 81-mot ir
South Halttod Gatvių ::::::

.. 3O71M.C

Totai Ledger Assets.

NON-LEDGER ASSETS.
Interest accrued.........................................

Issgydau gsluUas

CHICAGO, ILI

1990.83

■OTEmiKAI LIGAS. '

GYVENIMAS YIR8ZUI APTIEK08
Sergantieji! dusuliu, bronchitu
arba džiova Išgydomi galutinai

Grosą Ausėta..

ASSETS

DEDUCT

Traukia dantis be jokio

NOT ADMITTED.

Totai...

Totai

nori.

Darba

::

Al iėgydau kiekvieną greitai ant
visados ir dldiiauoioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES
D0VARAll

17 akmenų Railroad Laikrodėlis

KALBU LIETUVllKAI.

Padirbtas pagal musų pui-

290027.44

Assets

ovarantuoja.

KRAUJO UŽNUODYJIMUt

PRIVATliKAS vyru ligai

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

.. 18010.00
Admitted

kimf O x all no garų.

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

Depreciation from book va
lse of bonds...................... S
Agent s balances over three
50.00
months due.......................
Special deposits to secure
liabilities in Georgta.......... 10000.00

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Stmt, '£L£1 CHICAGO, ILL

LIABILITIES.
Losses in procesą ot sdjustment
or in suspence............................
72250.46
Totai unearned premlums..........

Totai

Garantuotas ant 20 metų

7*177.93

Liabilities.

.

MISCELLANEOUS.
Totai rinks taken dūrio g the year
in Illinois ........................................... . *33200.00
Totai premlums recelved during
4632 52
the year in Illinois.......................
Totai loaees ineurred during the
4954.41
year in Illinois.................... ,.. ...

MORRIS S. TREMAINE.
VVILLIAM

P.

50,000™?DYKAIp^ą
PASLAPTINES VYRU LYGOS

ii

ir daleisimc tara is ta i ant aipreeo išegzaiuinuotl
talksodiiį. Jeigu tomistai laikrodėlis nepatiks
nemokėk nė cauio. Duodame pr>« kiekvieno laik
rodėlio dvkai pulku auksuota motrrišk ar vyri
šką retėMlį. Jeigu pirksi šešis laikradėlins sykiu

IRVINO J. MILLS,

Public.

[SEAL]

LIETUVOS” AGENTAI.
Baltimore, Md.
2018 N. Washlcgton, SL
L. Gavvlis,
Jonas Želvis,
711 W. Lombard BL
26 So. Green St.
J. Luis,
621 Columbia Av.
J. Diemedis,
,Wm. J. MoraiL
S. E. cor. Sharp and Camden Str.

SAUJAUSI4S ISZRADIHASI

UrBdiškoe valandos nuo g iki $; EeriUi—ii nuoiki is.

DR. JOS. LISTER C. fiZ-

40 Dearborn Street.

La. 8 .

GHlCACOi 4LX., U. 8. /

DabarJa i kas aaudotite*,visfl

GsrbinfM The Collins New York Medical InstituUe!
PraUu priimt širdinga padekavonę (ja galit patartim) už pa<elba
sveikatai. Kad metus sirgau ir daug vmukiu daktarų perleidau bet nnpag« lbčjo ir lik labiau puoliau ant sveikaum. Po visokio gydymo, atsišaukiau
pas Jumis aprašant ligy: skaudfjima krutinės ir pečių, rankų ir kojų ir ki
tas dalis kūno, nusilpnėjimę, dirbime, — tai per Jus Išmintingą gydymą
ir gerus vaistus, kuriuos tnan prisiumčt ir suvartojau, pasilikau visai svei
kas, už tai nužemintai dfckavoju. Gaila, kad iš kart prie Jus no^fsišaukiau.
Su guodone
M. Fertanas,
110 Perk Str., Būtie, Mont,

Guedolinas Collins Institutas!
Ligoa silpnybes, kurios ilgai mane vargino ir pirmiau raiiau. o
atsiuntėt vaistus nuo: vidurių ligos, strėnų skaudėjimo ir širdies didelio
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau
džių mėnesinių su baltomsioms. jau likausi išgydyta.
Jog neturėjau vilties išgyti, non ne vieną gyd; . buvau lankius o'
nepagelbėjo, bet Jus Institutas su savo gerais vaisiais ir augštu mokslu,
padarėt meue sveika, tai siunčiu didžiausius dėkavojimu* ir niek-d Jus
neužmiršiu, kožnatn, pažystamam Jus vardą perstatys!u, kad laike ligos žiaotų kur rasti tikrą pagelbą.
,
Mrs. J. Miliauskene 416i Goodale St.. Columbus, O.

teriškos Iigos, sugedimo gumbo,
Į
vidurių, didtio strėnų
sprando
skaudė j i m o
ir nervų su
kliūri mo. Džiaugiasi
ir laiminga.

r
Painiu 537
C27 COllHloVIM,
Cbllinsvill. /XV.
Av. •““Ybimo vyrybės, blogosėmurknybė.^rąsuatminties, sunaikinto
JuozRainis,

br. R. Miuihm, Modiool Diroodor.

AtlIlBnluuitiomt I Instthrie oėitų [leipui praimtoj, llotarvtlkol kal
kei forismsta Vitkų fšroikttl) visada rasit lošti tote Direktorių [Vadovų]
įkalini*, rodąs Ir pageltų sveikatai, kasdien: nuo 10 ryto
ivoirtadleniai* šuo 10 ryto iki 1 po pietų.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

K. WILKEWICH

112 BRAHD ST., BAOOKLTN, H. T,

Dr.A.LGraiczunas A. J. Zimontu (1 i e tuvys)
3202 St. Hdrtri St,

Chicato, III. 3252 So. Hiisted 1U OUx*w*kio name.

TAUTIEČIAI reikalaujanti viri minėtų daiktu, visados kreipkitės pas

PrtaeųmhL

d-^z^iui.

Dr. Marija Dowiatt-sass Dr. P. G. Wiegner
W.
(H Rygos)

Atidarė ofisą ant aptiakoe J. Leesczynsk^

3313 S«. Neitas St,

CUcafe, UI.

So. Boston, Mase.

N. Gendrolius,
Į

.

...

Dabar tik išėjo i* po spaudos labai
gražus tautiški paveikslai (abrosdai).
L Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy
tautas.

3. Didis, Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis.

Lietuvys advokatas, baigia mokai}
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias proru, civiliškas ir krimtos1 iškas, visuose teismuose (soduose).
Gyv. >112 8. HahM Bt, arti Blsiet ųstvta

, , . .

,

Jyt visus vargui

Gvarantuojams kiek-

Kožnaliga išgydoma

Atsmaukite į musų Misa RadCr.M Pbarmacy
4592 So. AshlanC Are, o busite, sveiki

Dr. Ka±imier{is Butkeviczia

prieinamas nuo 3 valau ro plekų iki 8 tai. Vakaro.

t tukimuose iii.ūkiame ls smufų pralesnrlos*n> <

W«stvlile, III.
V. 8. Kreivėnas.

r

minta matai, kad laikradibs lygus
aufcalniui laikrodėliui tai užmokėk ei pi

A. OLSZEW8K«,

So. HaletsM 8L,

Chlcsgo, IIL

..Kovarnkas

*Arasi. „Koks Movsrsko ealluno
sdrosatr* Msgi, ėteijo koeėiskf:

Jos. J. Kovarskas
Kampas 25-tos gatves.

Tclepbona* Ganai 2330

Dr. J. KULIS

i

ir chtHKgM

PINIGŲ PREKE.

Iki 500 rublių, rublis 90....UH
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..51
Virt 1000 rublių, rublis po u....51%
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir

Vaisiaiatauginimui p)»ukHCT*r*BtuotL R«<*Btel • 825£ 80. Halated St.,
Chicago, III. gerai suvnikičtotų Ir niekur nežūtų.
w veša tą
, M » vJ .
Oydo .kokiu Ilgas moterų, vulku Ir UI siųskite per “Lietuvos” -redakcijų,
kės prieinamos. Aptiek* atdara diena Ir naktį.

7 Millrov

Red Cross Pharmaėy -T7ru- Te”»1 l“H <n<k'1'

Worcester, Mass.
4552
įšntanas Bernotas,
12 Harlem SL '

H-t

,h:

3

ir adresuodami teip:.
gydo peoekmingal visokias limpančias

S. Aahi&od Avė, . Chicago ’ užstsenejusfcs ir paslaptingas vyru
Teieohona Yarde UQ8 fM- Daro operacijų pasatanIngai

U-

A. OLSZEWSKI

užmokėk

L B. FRETER & CO.

52 Dearborn Street,

CHICAGO, ILL

Lietuviška Aparatų Dirbtuve'
y

_

HĮpyJ
gŠrniM

Godotinoms tautiškoms ir bažnytinėms
Draugystėms išdirba: Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas, šarpss, Juostas, Kokardas,
Ženklelius, Kepures, ir Maršalkams pare^U5’ te*P°^ visus bažnytinius aprėdaius. ■■
Norėdamos godotinos Dr-siės arba godotini

kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiaiat
liktas paveskite jį tikrai lietu vai te i.

Oflsaa -Jfroaklyn, 2f8 York St.
V ak. Telepbono W78 L Mala.

j
W

Prisiųsdamaa staigus adresuok: •

• XI*____ _______

138 S. Main St.

Gprlnųfield, III.
Klembauskas,

Nusipirk po stena Alų paveikslų,
galėsi gražiai pagnstak savo ruimą-

nJONAL KO VERKIT"

Neklausk maass to, mano gal
va pilna vmok ų gorų ir blogų
mlsTių. .JKaU k ar dabosaisi?*’

i bnnių viršų Gvarantuotas 30 metų.
-------•
■— •
-•u laikrodininku
int bito viena ad-

izau

TsloDhoso 1030 Jshs

M. C. FAUEl, OST W, 2» Kurion lt. CMcap, IR.

,»
Wsterbury, Conn. f .
=
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SL

J.

Chicago, IIL

LAIKRODĖLIS

Gražiausias. tetoingiaualas laikrodėlis kada non pa
siūlyta* ui tuos pinigus, speeijaliAkai patrinktai* ruby akmeniais, mikrometro reguliatorius. greitai su
su-
taisomas, galvoke užsukamas Ir nustatomas. Tikru

CHICAGO, ILL.

, ko ar moteriško laikrodėlio nori. Adresuok

,

224 Athens st.

. . .
- Shenandoah, Pa.

t ’Andrius Mačis,

3321 Auburn Avc.,

□STATYTAS RAILROAD

F. P. Bradchulis

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.

Petras Szlakis,

1514 KOSS AVA Ttoira)afkrod«n ant 30 metu, paminėk, ar vyri*.
• .

CHICAUO, ILLINOIS.

tire Special* im- 23 akmeniais

R. Louis Lapetina

tai IB.75 ir Jis bes temintos

M. J. DAMIJONAITIS,
3SS0 SU. HALSTSD ST.,

ATTORNEY & COUNSELOK at LAW

st.

1K14 Rnaa Ava

•\>Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adressas:

Seno Krajaus Gydytojas

3. Didis Ltetueos Kunigaikštis
puikią sale vestuvėms, mitingams ir pa girdas.
klauso kiekvieno, o ypač už vertėjąsuai4. Didis LletMOe ■untgalkštls Ge
,-----” — kalbėti angliškai. Ateikit* pas mane, o
.x..
..
,
....
-- aš jums patarnausiu už dyka vhokiuoee deminas.
I^nkllkai-ltetuviėkas advokatas Sp.ol.I1stas emigracijos ėslykuom. Kokktnoja platone
Į Šitas puikus laikrodėlis $3.75 reikaluose ir proyore. AtvažlavąJš kitų Paveikslų mlene 22JU8 colių.
Nnvvark. N. J.
vteoes
S n v^ Valsu PubMkkas Notaras, ('bartos
nanL
Pirm pirkim? Isikradeliopri . miestų gali gauti garinusią nakvynę,
Llndavrics, tuikas tperkaibotojasj.
,V. AmbrezevičiĄ
178 Ferry SL
siusk mums savo verda, pulto m.
ofise ir expreso ofiso adresus, o
«-»<»ts*o« mztiishivi
Oflsaa — New Tork, do.96 Wall St.

Jo*. Petrikis,

Vienatine lietuvių prekyste Amerikoje, kurį iisianIčia visokius daiktus apmeluojant per laiškus, į visus

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

C, Bsntsen, P. H. 8ex 655, Chicago, IIL

mes prlslunsitbe expresu sodaleidimu įiegzaminavimo puiku
teikredėllfr rntėžėli C. O. O.
už83-7*. Dvigubiniai "bunt^^^^■ing77 lukštai gražiai graviruoti,
BH^^Mgalvukė užšokamas ir nustatoinas, gera mat i nerija ir gvaran
luotas teisingai laika radas, su
ilgu moterių retažėliu ar papras
V tu vyrišku retežėliu. Jai n te

LIETUVISZKAS KATALIOCAS DOVANAI!

oda mokytis ta kalbą
iMšavinti.
Ir kurie
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
terši vielas. Kliasos atdaros dienomis
r vakarei*.
Atsišauk, ar rašyk klausdamas plate
snių informaeijų. Kataliogas dykai.

Bhlllcr Bl<-, 103 Randoiph Street,

st

*

sveika

140 Wert 34 th Street, New Y.rk, N. Y.

Mokina, stenogranjos, spaudinamos ma
šinėlės spaudini m o, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo,

Ratilai kur tu begi?

_
„
Gcranton, Pa.

1

The Collins New York Medical Institute,

gimtai silkių paveikslu ir U kuria Matysit Jog mano tavoras plnsoa "
kltaso*. prekes platesnes kaip kilus, itornykam. A gestem ir Perlonam J

mo, skaudėjimo strėnose, ahelno. nesveikumo ir
tt, kurie rašė man taipgi rtstgydš, kaip ir aš pats.
Gilberton, Pa.
ŽinodBmaa,, kaip sunku išsigydyti Utoje šalyje,
18tkSL
CHICAGO, ILL
BOX 4. aš užsimaniau pagelbėti Mtiemt ir kožuam reiks 723
J. Ambrazevičius.
. laujanėiam tokio vaisto paraėMtem pas mane, ai 1
! paaitjila nuoraėf lito recepto tr reikaliagus pata
Kenosha, Wis.
rimus ušpeėatrtame laiike d, kaL Receptu galį
M. Petrauskas, 322 Caledonia st. satpisytl (etoje apttoko> ui mažus pi algos. Klau
syk>and rados Ir pamėgink, o pamatysi, kad tai'
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas Ir
^L,
Nogi pas Petre
Montello, Mass.
laimingas. Al už savo patarnavimą reikalauju
<6
S z laki, nes labai iš*
B. P. Miškinis, 775 Montello st. 50c tau pasveikus. Niekuomet U nereikalauju
daugiau nš litą mažą sumą ir tereikalanju Jos koi
ta visiškai sepasltaisysi, idant paikai gerina ga
MlnersvilU, P*.
lėtam branginti mano patarnavimą tau. Al ne
Juozas Ramanauskas.
siunčia nieko apmokestin ir neturiu Jokio suminio ,
dtiąiuaką oči Sceną
Išgauti pinigus ar parduoti vaistą, kurio ta nerei
arielka, cigarus nei
ML Carmel, Pa.
kalauji, o Jei tu rasi n>*n« neteisingu, tai tiesiog
ji Havanos, oišaigė
Bes
gali
mane
apskelbti
per
litą
laikraštį.
Jonas Banls,
rus gauni žmogus
Rašyk šiądien, kadangtiitaitniagalneataikartosdaugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus pulkų užkandį kiėkvionB
tBi JSU
New BriUin, Conn.
patarimus dykai ir tu nereikalauji man stipti Mo negaliu ilgiau SU tamista kalbėti. Lik
U
cheponis,
21 Pleasant
koi ne pas veiksi. Adresas:
sveikas, turiu skubintis. Prie tO jis turi

f
Plttsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare 8.8.

a

W
9

Šiai Ir grsltal
Užlaikau kitokia

( nuo persidlrMmo, Jaunystės paklydimų. prMiėsn' girnų ar perdėjimų, kalp-nervilkumo, naobėgį.

Phlladelphia, Pa.
M. A. Ignotas,
1028 So. l*nd St

gęs plaučių
sloga, skau
smu ir gėli*
1 m u galvos,
rheumatiz| mu, ir vibiAka nupuo
limu ant pajiegų.

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

verte. Strtolba. K lėkU ik t ule Ldampukiu. Bebtaie Literų. Adre-

Gydo visokiu ligų be skirtumo: VyElizabeth, N. J.
riikas Moteriukes Ir Vsilm|. Priėmi
211 First 9L bel Žudymus te matomo pagerėjimo.' Teipgl ii- mo valandos kasdien ir nedaliomis. Noo
Wb. Bočkus,
. nau, kad daugelis kitų, sirgusių ta arba kita liga vai. 8 ryte Iki 9 vai. vakaro.

New York, N. Y.
a kesnievskis,
144 E. Houston

Jobas Trebecku
Box 196, Tercio,
Colo.
lnkiriai
sir

ligydyU nuo
sunkios mo

Brangintinas Receptas

ravausi atlankydamas senųjų 4*U. Al ii a. u ii
1 patyrimo kad vaistas padirbtas pagal litų receptų
1 yvnltųdlsn geriausiu silpniems, nėrvilktoms ir
, besvtikaėtams vyrams. Al žinau dėlto, kad jis
man sugrųžino sveikatų po ilgo sirgimo nusilpoė• jimu, nerritkumu ir ateina nesveikata if tt Ai
Į pirma to U mėginau specialistus ir įvairius vaistus

E. 8L Louls, III.

Ii daugelio padėka vonių, parai linkėjimą tų, kurie buvo
varginami liroms, o pasiliko pilnai iigĄdĄti, čia patalpiname
pripažinimus:

koaoeetialu, Kltagatate, Tris bu Ir daugybe vi tekiu

J M-BRUNDZA Uo .Chemist
New York Ar Brooklyn. U-ėŠ.-A..

73 Grand SL Silpniems Ir Nervldklsms Vyrams
E. Froomes, v
A. Diriulaltia,
T155 Metropolitan Av. 1
7<ar.nrt
A»»“rtutevon^»avxH>Wptųbrangtetin*m
Btan. Rinkevičius,’
torana ou vaistui, prirašomam garsaus daktaru, kurioal tei

Vietinis agentas, Chicagoje.
Juozas Slikas,

RODĄ DYKAI*

nna.o tari retus plaukas, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima sutelkti pa
gelbą; plaukai nėra grybai —viena diena neišalga. Atsišaukiau tiems nusiųsime dyka in
formacijas su plečiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrp savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pus mus. Adresas

PRISIUNČIAMAS DYKAI

Brooklyn, N. Y.

jRH»sg

DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

IHugytė odos ligų paeina nuo
ne*».raus užbaiki tb<> ir i.z.isretino teipgi ir nuo vidurini)) ilgią.
Daugumas gauna pulkus, pleis. fasone, silnkUuą plauką. piUrlma
per apsileidimą. Gydosi pas neatsakanėiul
daktarus ar agentus, kurie tik pinigas išvi
lioja. o paskui rašote mums, kad ėmėte daugy*
begrduolią iš įvairią apgaviko ir pagelbos
negavote.ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės
negelbės. (Taigi meldžiame mums darodyti,
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgau
tas!. Turime tukstanėiua originališkų pėdėkavontų tr tą galime ant indo prisiekti. Tegnl

Rodijama vlaiemt, karte varainami yra ligoms bei ne
sveikumais o nieks juos nejstenge išgydfti, kad kreiptųsi j
šita Institutą, tai apturės teisinaus grynus gorus vaistus
ir pagalba sveikatai; su vaistais drauge reikalingus pa
mokinimus per laiška lietuviškoj kalboj, kaip reikia apsi
eit, teipat išaiškinimus apie ligą.

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

L B ntcm ė C*.. 52 Bseršen Itmt, Chtaagu. III

SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME THIS 2-nd DAY OP FEBRUARY, 1907.

Tas iMtltutss kasdien apturi didelę dau£(be nuo iigyditų padekavonių ii visų kraštų
morikos.

340 Ohiobtr., Johnstonrn, Pa

duosime vieną laikrodėlį DYKAI!

President.
MAINĖS,
Secretsry.

Notary

Laikrodėlis galvoke užsu
kamas ir nustatom* s. moteriško ar vyriško dtdumr>. Ypatingai tinkantis ta musijantiems ant
geležinkeliu, reikalaujantiems tikro taiko.
Burbdami psrfodyti, kad mes užtikriname gerumą
laikrodėlio ir kad užsilikime ta mis lai, prisiusime
SČSSir' C.O.D.
35.75 įftffifes

THE COLLINS NEWYORK MEDICAL IN
STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam
daktarų specijalistų patyrimai turi didelę praktiką
ir pažinimą gydyme visokių ligų, kokio jos skyriai .s
ar vardo nebūtų, o ypatingai su geriausia pasek
me ir pasišventlmd išgydo užaendintas ligas bei ne
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.

w

3
W

T. Andruszevicz & Co.
11S W. DMalon SL

Chicago, III.

VlMitlaš Lietuviška Sankrova
ir Sgentur* lite£tuV5s sat "North B4de" Ch ioagojčion galima gnu U asoksUlky, svietUky Ir dvasiiktį knygy, reAsuė!^, iksplierių. sbresėliy, viso
kių laikraėėių. Amerikos ir Europos ir popterų
granatoms. Teipgl užtaikau visokio tavora: juo
dy lo, pelkelių, piaSfcsnų.drukuojamųmaėlnukių,
brltvų, itereoakopų u daugelio kitų daiktų. Jiaužrairikits atsilankyti, o busite užganėdinti
:os Bažnyčios).

Mare Lauklene
Atsakanti Akušerka
3246 S. Htteted St
ChiciCB,Ul.

$35.00 Laikrodėlis ant Kredito
Uz^Į. mėnesyj «

^MBM0^

% ^(Zrlausisprag^kikd^iacvpeKeL. šltto laikrodėliai turi
"GoldfiUed" hunting iukėtata. puikiai graviruoti paskiatisuose
styliuose. Oearantuetl a irt tB metu, bet lai kr. ant vt«o ,mšiauš Gali patinuku bito 'tona ILGI N, W AL T HAM, HAIV.PDEM, ar TAVANNAg tuarinrnia. Kilto iru grriau.i kokiu, t.k
gulimu gauti ir
arrėjitu*. ..U jie gerai l:.i. n r<4<> !<■.,. zinotuas Jog nerv ik u. daugiau alMt.ntl. 1'ai.k u. r.iu
te ti>.kuk»raa» ir nustatonto.
Ant a oru t ari uoto ii.ko
daine niuo, ceriu.,HU» abaeliutitkai tik rus iS5iv\<TIKTAI st 7 50. Mes n. rC1ka'aujame p.r
kalno, niM rri.liinsimc ji <-xpreni |Jr
pasidabuja laikrndėiis Ir toiga i*r- ■ . - ■ i ..-d’>■ d < c* t >* »• >a r
pigumas Sitam, amžiuj., • / •
' r-- .•i-ent- »7bO
<-xnre»o kaltus, o jis stkluns laikrodėli t in i.tai
b. .ii'i.i <l;>i.
810.00 gali tamlsta urm ikėtl ka> įnėtu-i- to> U (V. Mr» uSSltiklmetamletsl nereikia kaucijos - paakalymo a.it r-T'^r- .
reikalaujam* apto tamlUa klausti pa. draucus »r k-»
Vien reikalaujame tamistos ralyto už«Hkvm<> lalkradėl«' Ir I £'
uoslnto speeijailška oferta VIA75 vertės.

Excelsior Wateh Co., 900 Central BankBuilding., Chicago, III.

