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nežymios mažumos, bet ne pla
ITALIJA.
žastis, dėlei kurių liko prašalin niaus kalėjiman Minsko kalėji tai padaryti. Tuomet lietuviai,
18 SALANTU,
čios Maskolijos gyventojų aprū
Garsi byla buvusio Italijos tas iš Vilniaus vyskupas baronas mo viršininko pagelbininkas Lik- jieškodami teisybės, renka at
Telšių pav.
pintoja ir apgynėja: dagi ir to apšvietimo ministerio Naši, ap Ropp’as.
Ropp’as organizavo man.
stovus ir siunčia juos į Vyskupą
Jau daugiau 40 metų kaip ko
kios niekam netikusios durnos kaltinto išaikvojime iždo pinigų konstitutiškai
- katalikiškąją
“Okraina” rašo, kad darant Suffraganą, savo naują Rektorių, voja valstiečiai su dvarponiu
Ti
MASKOLIJA.
teisės, su to paties caro priori savo politiškiems siekiams, dėl Lietuvos ir Baltguįijos partiją. eratą pas Likmaną, rasta ned aršiausį šnipinėjimo priešininką
škevičiu
už
žemę
ir
mokestį.
_
bet
Treciojoj durnoj, kurioj dan mu, varžo Stolypin. Na, ir dagi streiko jo advokatų, vėl likosi Partijos programa i4 dalies buvo erąs liudijimas apie astuonių ir norintį įkūnyti seminarijoje
jau dabar bus jų kovai galas.
gižu yra reakcijonierių negu pa tas pats caras drysta nuo durnos atidėta neaprubežiuotam laikui, taikoma prieš vyriausybę. * Savo diasų
gimnazijos pabaigimą, vienybę ir meilę.
Galutinai komitetas nusprendė,
žangesnių gaivalų, pasisekė per reikalauti, kad jos darbai išduo
Pasiutiniai visų vardu prašo
Piniginis krizis Amerikoj sun ganytojiškoje gromątoje Ropp’ taip pat ir laiškas, kuriame klau
kad dvarponis turi sugrąžinti
varyti panaikinimą titule caro tų svarbius vaisius! Koki turi kiai atsiliepė ant viso žmonių as įdėjo sakinį, sėjantį tarp žmo siama jo, į ką reikia kreiptis, Rektoriaus sužinoti šnipus ir be
valstiečiams per keturias dešimts
- vardą neaprubežiuoto valdono. būt tie vaisiai? Ar kad durna gyveninio Italijoj. Dėl užstoju nių neįsitikėjimą vyriausybei ir norint gauti toks liudijimas.
jokio atžvilgio, ar tai butų lie
metų perimtus pinigus nuo de
Socijalistai ir lenkai visai ne pritartų įrengimui dar daugiau sių sunkių laikų Amerikoj”, 100- stačiatikiams. Pastarasis Ropp’o
Ligšiol, kaip rašo laikraščiai, tuviai, ar lenkai, ar kas kitas,
šimtinės po 30 kap. ir atiduoti
balsavo, bet visgi už panaikini kartuvių, kalėjimų, padauginimui 000 neturinčių darbo darbininkų veikimas buvo siaurai tautiškas suimta su netikrais liudijimais prašalinti juos iš Seminarijos.
kiekvienenam prigulinčią žemę. •
mą to vardo buvo beveik dusyk šnipų ir visokios veislės sudemo- pasiliko namieje, o • 300000 ita- su tikslu sulenkinti krašto lietu 52 studentu, kurių 40 suimta Ru Rektorius sutiko. Ir štai ant ry
Dabar Salantuose yra parsiųsti •
tojaus šaukia į save vėl tuos
daugiau balsų negu už jo palai- ralizuotų budelių, žmonių kan lijonų sugrįžo iš Amerikos, ka vius ir baitgudžius. Jam patar sijoje, o 12 užsienyje.
ar 6 žemiečių viršininkai ir že- 1
pačius pasiuntinius lietuvius ir
kvmą. Stolypin vienok durnai kintojų? Nieko kito dabartinė dangi ten darbo gauti negali. ta buvo atsistatydinti ir priimti
mės matininkai, kurie perkratinėapreiškė, jog iš to užgyrimo nie durna nuveikti negali, nieks ki- Yra 40000 darbininkų, negalinčių kitos vyskupystės valdymą. Ka Šįmet Kauno gubernijoj bul su jais numylėtą Kriškino auk
ja visą dvarponio su valstiečiais
ko nebus, nes Maskolijai laimę Us jai ne rupi. Ji jokiu budu gauti darbo. Tie žmonės kenčia dangi Ropp’as nenorėjo to pa vės geriausiai užderėjo Ežerėnų lėtinį lenką šnipą — Sumaną.
nuo tų 40 dešimtų metų bylą.
gali atgabenti vien caro neap- ne gali žmonių nuraminti, nė jų badą, o badas, kaip kiekvienas daryti, tuomet Viršiausiu įsaky paviete (1000 pūdų iš dešimti Ilgai ir veltui įkalbinėjo Rekto Dvarponiui priseina per tą lai
nės) ir Ukmergės paviete; ki rius susitaikinti ir priimti Su
rubežiuota valdžia; durna gi pri užganėdinti, nes ji ne žmonių, numano, neprisideda prie užlai mu liko prašalintas”.
Lietuviai ką (40 metų) sugrąžinti perim
tuose pavietuose bulvių derlius mano atsiprašymą.
valanti vien padėti valdyti, bet ne Maskolijos gyventojų durna, kymo tvarkos; valdžios bijosi
spyrės, sakydami, jogei draugų tų mokesčių valstiečiams apie 16 i •
Neseniai Vilniaus • teismo rū prastesnis negu paprastai esti.
ne gali bandyti aprubežiuoti ca- bet vien Stolypino išmislyta chi baduojančių darbininkų sukilimo.
tūkstančių rub.
muose buvo negrinėta p.lės LieVilniaus gubernijoj bulvių der esą siųsti ne taikinties, bet pra
* ro valdžią. Dūma, sulyg Stoly- mera migdinimui žmonių. Bet
Neprigulintis.
tuvninkaitės byla. P-lė Lietuv- lius šįmet visai .geras, vietomis šyti, kad Šumanas butų praša
, |ano noro, turi vien perkratinė ji ir tos užduotės atlikti negali,
PRANCŪZIJA.
ti valdžios sumanymus, pati ne nes 140 milijonų Maskolijos gy
Į parubežius prancūziškos val ninkaitė buvo kaltinama uždrau gi, ypač Sventčnų paviete, Dis- lintas, nes jis daug sykių esąs
gali kelti nė jokių savistovių su- ventojų negali amžinai miegoti. dybos šiaurinėj Afrikoj Algier stų ra.^ų slėpime. Teismo rū nos pavietę ir Vilniaus pavieto savo pasielgimu juos ne vienus
IS KRAKINAVO,
manymų. Kadangi universite- Jeigu jau ne kas kitas, tai var jau kelis kartus įsivęržė iš Mo- mai tuojaus pasaierkė p-lę dalyje, pergeras. Sventėnų pa nuskriaudęs bet visus draugus.
Panevėžio pavieto.
įtai pastojo vieta priešingai val gas priverčia juos pabusti ir ap rokko ginkluotų maurų pulkai. Lietuvninkait^ dviems sanvai- vietę prikasė po 500 — 800 pūdų Rektorius vis dėlto įsako Suma Spalių 10 d. žvejai, gaudyda- I
džioms agitacijai, tai Stolypin sidairyti aplinkui. Besidairantis Kadangi, ant rubežiaus buvo tik tems tvirtovėn, užslcaitant laiką, bulvių iš dešimtinės, paprastai gi nui viešai prieš visus atsiprašyti. mi žuvis, užtiko Nevėžyje negy- 1
pagązdino net panaikinimu uni gi, nors ir ne išsyk, visgi ant maži prancūziškos kariumenės kurį ji sėdėjo kalėjime ligi tei ten prikasdavo 400 — 700 pūdų. Vos spėjo Šumanas pasirodyti vą žmogų. Rankos jo supjaus- )
Naktį į Lapkričio 2 d. polici prieš visus, kaip sutiko jį šim
versitetų autonomijos.
1 aigi,, galo ]>amato, kas jį skriaudžia, pulkeliai, tai kaip kokioj vietoj smo. Kadangi p. Lietuvninkaitytoč, antakiai ir visas veidasr
ja
uždarė p. M. Kutkos spaus tais balsų: “Salin, šalin”! Attė
ligi
teismo
daugiaus
sėdėjo,
sulyg Stolypino. universitetai ne keno labui jis vargą kenčia. prancūzams atsiėjo trauktiesi
sižinojęs rektorius apie tai; galų baisiai sudaužytas. Ties kapi- ’
privalo būti mokslo ir idėjų .ne Maskolijoj tą žmonės gali pama prieš įsiveržėlius. Bet rubežiaus negu dvi sanvaiti, todėl po tei- tuvę.
gale sutiko visai prašalinti Su niais, netoli nuo upės, užtikta.
šiotojais, bet vien policijos įna tyti dar greičiau negu kur kitur, sargyba, gavusi pastiprinimą, ant smo tuojaus liko paliuosuota.
maną, tik prašė palaukti galo dvi balutės kraujo. Matyt, kad f
giu. kvailintojais juose mokslo nes čia kiekvienam puola į akis galo išvijo atgal įsiveržėlius;
metų. Nudžiugo lietuviai atsi užmuštasai yra auka piktadarių, •
IŠ JAŠUNU,
Nuo rugsėjo 15 tį. ligi Spalių
jieškančių. Stolypino ♦.reiški perteklius dvarponių, proteguoja mūšiuose jų žuvo apie 2000 vy
kratę Seminarijoje vieno šnipo, kurie jį, užmušę, 'nuvilko į upę.
Vilniaus gub.
mams plojo delnais reakcijonie- mų fabrikantų ir vargas ir ba rų. prancūzų gi nuotrotos ne pe 1 d. lęoym. Valstiečių banko ir
Pas velionį rasta pasportas. Pa
Valstybės bajorų banko tarybų
Spalių 5 d., kaip praneša vie- o ateityje lenkomano kunigo. Bet eina jisai iš Kėdainių valsčiaus,
riai, kairiejie vienok partijų at das darbininkų ir kaimiečių, ku reina 30 kareivių. Žinoma, pran
buvo duota paskola perkant že- tiniai laikraščiai, sudegė čia p. peranksti pasidžiaugta: nes už
stovai priėmė jo kalbą švilpimu. rių daugumas per ištisus metus cūzai negali ramiai žiūrėti į tuos
uot išvaryti, seminarijos vyriau Datnavos parapijos. Jonas Ur- *
Demokratų partijos atstovas minta vien daržovėms ir juodos užpuolimus. Jie ant rubežiaus mes Vilniaus gubernijoj — 107 Balinskio ir K-o čerpių fabriką. sybė nusiuntė jį akademijom Ką banavičius, vedęs, turįs porą vai
daugiau*
kareivių. ūkininkams, kurie pirko 616 de- Nuostoliai dideli.
kų. Kaip teko sužinoti, buvo
Rotiičev. atsakydamas Stolypinui. duonos pluta, vaikščioja apdris atsiuntė
gi tai galų gale reiškia?
šim. žemės už 42.512 rb. ir Ra
Ui
geras žmogus. Keliavo jisai į
pastatė čielą eilę apkaltinimų kę, skęsta tamsybėse. Palinks- Klausymas vien dabar, ką pran vo 25,350 rb. paskolos; Kauno
Liamda.
Paprastai
į Panevėžį, jieškodamas pavog- »
ministerių pirmininko, valdžią minimui pasiturinčių net daug cūzai toliau darys?
(Iš
gubernijoj — 3 ūkininkams, ku
IŠ KAUNO.
to savo arklio, ir čia tapo už- »
pavadino ruja Stolypino tarnų- iždo pinigų išleidžia įsteigimui panašus atsitikimai gimdo tik rie pirko 80 deš. žemės už 6,480
net
penėvisokių
įstaigų,
užtai
Santikiai
tarp
seminarijos
auras
kares.
Gal
būt
todėl,
kad
muštas.
Sugauta 2 įtariami už- ’
budelių. Išgirdęs apkaltinimus,
rb. ir gavo 3,450 rb. paskolos; klėtinių ir perdėtinių paremti ne Kaune vienais metais išdygo mušime vyrai, vietinio miestelio
kaimiečių
jimui
badą
kenčiančių
prancūzai
su
savo
kareiviais
už

Stolypin pradėjo visu kunu dre
kelios mokyklos: Adamčiko vy
Gardino gubernijoj — 186 ūki
bėti, pabalo, bet ne dryso per paskirtus pinigus suvagia augš ims įsiveržėlių apgyventus Mp- ninkams, kurie pirko 25 dešim, gerai. Ten nėra jokio vienybės rų progimnazija. Ix>sickytės mer gyventojai. Išsiaiškino, kad pik
ryšio tarp auklėtinių »r perdėti
tadariai, atėmę iš jo keletą rub- ‘
traukti Rodičevo kalbą. Jį vie tas užimanti vietas biurokratai rokko plotus.
žemės už 4,538 rb? ir gavo 2,350 nių, nėra meilės ir _ atvirumo. gaitėms progimnazija, žydų 4 lių, o bijodami, kad apie tai necaro
tarnai.
Pačiame
gi
Morokko
sultananok, gal su juom susitarę, išva
kliasė mokyMa. Valavičiaus mupaskolos.
Bet ir negali jų būti ten, kur zikalinė mokykla ir dar kitos ma dasigirstų. užmušė tą žmogų.
davo ręakcijonieriai monarchis- Tokiose sanlygose nėt gerai te tankiai būva mūšiai terp pajieToksai pat atsitikimas neseniai
tai durnos atstovai: jie visu pul durnai sunku ką nors krašto gy gų abiejų besivaržančių sostą v Spalių 28 d., nedėlioję* prie viešpatauja įdavimai, ir šnipinė žesnės.
<
jimo
tvarka.
Gal
persmarkiai,
buvo
gretimoj su musų Remygasultanų
—
Abdel
Aziso
ir
Mu

"Saulės” įsteigta 2-jų kliasų
ku puolėsi ant Rodičevo ir butų ventojų gerovei svarbaus nueinančių Kijevo gatve slaptosios peraštriai pasakiau ir perdedu,
los
parapijoje.
Piktadariai už
lai
Hafigo,
bet
mūšiai
tie
dar
gal ar užmušę, ar šonkaulius su vėikti, o kad dabartinė ką nupolicijos agentų Pulenčiko ir Le- bet man teip regis, turint o- mokykla ant Žaliojo kalno, ir to£ puolė biedną žydelį, atėmė iš jo
nė
vienam
sultanui
nesuteikė
laužę, jeigu demokratai ir kai^ų- veiktų tokio, negalima nė sapščevskio priėjo du vyru ir papra menėje visą seminarijos gyveni pat draugijos skyriaus Šančiuose 5 rub., o bijodami, kad apie jų ’
persvaros, nors juose krito jau
į jų partijų, tame ir socijalistų at nuošė sau perstatyti.
šė duoti užsirūkyti, bet pažinę, mą, nes visa tat turėjau pats tokia mokykla, kur darbininkai, darbelį kas neišgirstų, jie papioKą gali
stovai ne butų jį apsiautę ir pa dabartinė durna nuveikti, to keli šimtai kariautojų.
kad tai slaptosios policijos a- pergyventi Kauno seminarijoje. su pagelba gero noro ypatų, dar vė tą žydelį, nors pastarasis,atėmę savo globon. Jie nunešė žmonės ne geidžia, nes kartuvių
gentai. leidosi bėgti. Pulenčik Taigi, taip manyti ir rašyti turiu gi ir butą savo mokyklai baigia siklaupęs,meldė dovanoti jam gy
VOKIETIJA.
Rodičevą į kitą kambarį ir pa ir kalėjimų nieks ne trokšta. Tie
ir Leščevskis pradėjo vyties teisę. Atskleiskime Žem. Semi statyti. — Nuo Spalių 15 d. at vastį.
Prūsų
seimui
randas
padavė
statę kerčioj, stojo jo apgynime. įnagiai, per tankiai biurokrati
juos; nežinomiejie šovė kelis sy narijos gyvenimo istorijos lapus. sidengia prirengiamiejie suaugu
Žmogus be išauklėjimo ir ap
sumanymą,
kad
prūsų
kolioniPaskui jis teisinosi, kad savo jos vartojami, ne pakėlė krašto
kius iš revolverių ir sužeidė Le- Žvilkterėkime į praeitį, į Kriški- siųjų kursai taip pat “Saulės"
švietimo
bjauresnis už žvėrį.
zacijos
komisijai
butų
rupestim.
Kaunas
ne
•
juokais
daleista
žodžiais nemanė įžeisti Stolypi- gerovės ir ne pakels; durna gi,
ščevskį šonan. Vienas iš už no laikmetį, išvysime visą, kaip
Žvėris
užpuola
žmogų dažnai tik
priverstinai,
žinoma,
stengiasi
iš
tamsybių
•
išsinerti,
užmokant puolikų suindas; yra tai valstie
ną. bet atsisakė atsiimti atgal kurioj persvara yra biurokratų
veidrodyje.
bado
prispirtas,
o čia ne badas
griebias prie šviesos. savo išsitarimus prieš ministerių pasekėjų rankose nieko geresnio atsakantį atlyginimą, žemės plo tis Transeika. Leščevskis nu
Kriškinas,
pats
būdamas
lat

prispyrė
užmušti
žmogų, tiktai
Pirm poros metų, dargi ankš
pirmininką, kadangi žodžiai tie Į jšmislyti kaip neįstengė per šimt- tus atimti nuo lenkų ir juos ko- vežtas ligonbutin.
vis,
padalino
auklėtinius
į
du
girtuoklystė,
tingėjimas
dirbti.
čiau, męs lietuviai neturėjome
yra teisingi. I ž tai durna Ro mečių eilės, teip neįstengs ir da lionizuoti vokiečiais. Kadangi
priešingu
buriu
—
į
dvi
priešin

Turiu pridurti, kad musų mie
dičevą suspendavo ir jis dabar bar. Tą, be abejonės, žino ir Prūsų seime daugiau yra parėmėPolicija
suėmė
Benediktą gi partiji: lietuvių ir lenkų.. Jis tiesos Rusijos rybose viešai sa
stelyj yra keletas tokių palaidū
vo
kalba
prabilti,
šiandien
lai

jų
rando
negu
jo
priešininkų,
tai
negali dalyvauti durnos posė caras ir Stolypin; jie vienok
Michnevičių. kuris buvo padėjęs sukurė tarp jų tautybės neapinų, kurie, per kiauras dienas nie
džiuose. Tas atsitikimas rodo, stengiasi, kiek tik galima, da rando sumanymas, be abejonės, Nižegorodskoje gatvėje. Tiške kantos ugnį, ir, kad ji didžiaus kai atsimainė. Metai atgal lie
ko neveikdami, valkiojasi tiktai
tuvių
kalbai
ir
Kauno
mieste
vie

bus
priimtas.
Tas
pats
sumany

jog netvarką durnoj daro ne kai- bartines sanlygas kuo ilgiausiai
vičiaus namų kieme, bombą.
liepsnotų, putė ir pylė jon aly tos nebebuvo. Šiandien jau, iš alinės į alinę, žiūrėdami, kad
' ■ųjų partijų atstovai, bet vai- palaikyti, kadangi biurokratams mas gali kreiptiesi ir prieš lietu
vos,
visokiais budais viliodamas
kur ką nutverti, kišenę keno iš- .
Vilniaus kariškojo apskričio j save lenkus, liepdamas jiems apart lietuviškų mokyklų, lietu
džios šalininkai, o kad jų yra ir carui tos saulygos geriausiai vius žemės savininkus guvenankraustyti,
pasigerti, atimti iš ko
vių
kalba
išguldoma
yra
valdiš

daugiau negu kitokių, tai jų ma- tinka. Klausymas tik kaip ilgai čius Prūsų Lietuvoj. Austrijos karumenės vadas, pasmerktam- persekioti lietuvius,
(davinėti
kio
pakeleivio
kąsnį duonos ar
koje
vyrų
gimnazijoje;
dargi
lonei atiduotas visas krašto liki- tas bus galimu? Kiekviena val parlamente slaviški ir itališ- jam miriop (per-pakorimą) Stan juos, niekinti jų kalbą ir nesi
mėsos,
o
jeigu
diena
kartais pa
naujai
atidengtoje
Losickytės
kiejie pasiuntiniai pakėlė jau kevičiui, kaltinamai^ užpuolime
mas.
mokyti jos. Kriškino laikai se progimnazijoje tapo lietuvių kal sitaiko nelaiminga, tai vakare, už
džia gali vien teip ilgai ant ma klausymą tokio lenkų nuskriaudiant Tilmanso fabrikos valdinin minarijoje lietuviams buvo kaip
Atsakydama ant cart> nurody žumos remtiesi, kol daugumą mo Prusnose; reikalauta buvo
miestelio sugulę, laukia, kaip vil
ko Kaune ir atėmime iš jo 3000 Diokleciano krikščionims. Po ba įvesta.
mo atidarant trečiąją durną, ji nesusipranta, kol ji tamsi ir duo- pakelti protestą prieš tokį netei
Bet kas įdomiausia — tai mie kai, aukos.
K.
rb., pakeitė mirties bausmę 15 Kriškino laikų bliksterėjo lietu
carui pasiuntė adresą su išreiški- .dasi išnaudoti.
sto 4-kliasinė mokykla. Neskai
singą Prūsų valdžių pasielgimą. metų katorgos.
viams geresnės ateities spindu tant kokios 30 lietuvių, kuriems
mu atsidavimo sostui. Caras
Londono laikraščiai paduoda, Tas sumanymas gali išardyti su
IŠ GRUŽDŽIU,
vienok jį priėmė gana šaltai, ant buk Peterburgo policija vėl su visu ryšį terp Austrijos ir Vokie Vilniaus Policmeisteris įsakė lys, šypterėjo viltis malonesnio doriškai, net teisiškai, privalytų
Šiaulių pav.
rašto parašė: “tikiu atsidavimo sekė sukalbį ant caro gyvasties, tijos, kuris ir beto ne tvirtai lai pasisaugoti priemonų jieškojimui gyvenimo. Tačiaus ir prie nau išguldinėti lietuvių kalbą, be
išreiškimui; bet aš laukiu nuo buk prie sukalbto prigulėjo daug kosi, jam nepritaria Austrijos buvusiojo Vilniaus miesto val jojo inspektoriaus lietuvių būtis abejo butų naudinga išmokti lie Neretai atsitinka bylos tarp udurnos tikrai pasekmingų darbų”. užimančių augštas vietas urėči- slavai, nė italijonai, kurių Aus dybos bucbalterio, M. K. Paster- nė kiek nepagerėjo. Tebevieš tuviškai ir kitiems vyrukams, ku kininkų ir darbininkų dėlei al
patauja tautinė neapykanta, šni rie tankiausiai liekti vietiniais
gos: ūkininkas nedamoka ar sam
Teip rašo caras, bet savo prie ninkų.
trijoj yra daugiau negu vokiečių. nackio, kaltinamo pagal 4 d. 354
pinėjimas, tebeviešpatauja ir per (Lietuvos) “činauninkais”, o li
raše Jis veidmainiauja. Juk ne
dininkas dėl blogo būvio atsi
ir 362 str. įst. apie bausmę. M. sekiojimas, tik nebetaip aiškus.
Vladivastoko karės lauko tei
kę, spiria šimtus, taikstančius traukia pirm laiko. Valsčiaus
kas kitas tik caras ir Stolypin
K. Pasternackis kaltinamas yra Visai nenoriu prikišti naujamjam
mokintis rusų kalbos, kuomet teismas išriša kieno teisybė, o
fie duoda durnai nieko svarbes- smas perkratinėjo bylas 206 ju
tame, kad būdamas Vilniaus mie inspektoriui pataikavimo šnipinė
rininkų
sukilusių
prieš
dabarti

lengviau išmokti vienam žmonių kadangi tenai teisėjas yra pats
Į nio, tikrai gero nuveikti! Vien
sto valdybos buchalteriu, išaik- jimais, nes jis pats sau yra doras
nę
valdžią.
Teismas
pasmerkė
kalbos.
ūkininkas, tai galima numanyti
per laisvus rinkimus visų luo
vojo daug miesto pinigų.
žmogus ir, reikia tikėties, atva Į minėtąją mokyklą nuo pra išanksto koks bus jo sprendimas.
27 jurininkus mirtim, 34 visam
mų galėtų dumon patekti visų
IŠ VILNIAUS.
amžiui sunkiems darbams SibePanedelyj, Spalių 29 d., žydų žiavo seminarijon gerais norais džios šių mokslo metų paskirtas Darbininkas visuomet prakiš.
Maskolijos gyventojų atstovai,
rijps kasyklose, 140 kalėjimai!,
Vyriausybei paliepus, policija laikraščio “Hoffnmig” butan (Za atitaisyti tai, ką Kriškinas buvo mokytojas lietuvis; jam pavesta Neseniai buvo viena tokia byla.
kurie rūpintųsi visųi. gyventojų
o tik 5 jurininkus suvisu ištei uždarė Rommo spaustuvę už at- valna No. 35) įsiverąė policija ir iškraipęs. Pirmiejie jo žingsniai išguldyti, rodos, geometrija^gany Suderėjo darbininkas būti vaike
sluogsnių reikalais; turėdama
sino.
spaudimą brošiūros “Divide et padariusi kratą, kuri tęsėsi še tai rodė. Bet šie norai nepasise tos mokslas ir dar kas. Kaip zu už 59 rubl. ir rugių bei mie
tokius atstovus, durna butų tikra
šias valandas, suėmė visus re kė jam įvykinti: viena, nelengva tik dabar lengva įvesti lietuvių žių po pūrą. Suderėtu nuo Juo
Reikia čia paaiškinti, jog laike impera”.
krašto reikalų ir žmonių norų išdakcijos ir administracijos ben veikiai pataisyti, ką Kriškinas kalbos lekcijas, kurias jis ir ga zo (19 kovo) iki Kalėdų, 9 mė
reikštoja. Tuom tarpu caras jurininkų sukilimo Vladivostoke
Praėjusį antradienį, 11-tą vai. dradarbius ir konfiskavo visus sugadino, antra, jis yra pasida lėtų vesti.
nesius. Išbuvo tik 7 sanvaites,
miestas.
nuo pirmosios durnos susirinki buvo boml>orduotas
vęs artimiausio Kriškino draugo
Tik reikia, kad lietuvių moki išėmė per tą laiką 2 rub., rugių
rankraščiusir
knygas.
Suimtas
dieną,
popieros
sankrovos
“
Pap
”
Laike
bombardavimo
—
280
ymo nzftkino rinkimų laisvę, o pa
iždininkas ėjo Orio bankan. taip-pat Raskindo spaustuvės pr. L. įtekmei, šis prišnibždėjo nių tėvai kreiptųsi su šiuomi rei ir miežių po pūrą, teisėjui gi at
skutiniai rinkimai buvo jau tik patų tapo užmuštų.
Rankoje nešėsi suvyniotus 200 užveizda, kurioje (spaustuvėje) inspektoriui, kiek tik galėjo ir kalavimu į mokyklos perdėtinį. skaitė po 10 kap. ant dienos, ar
_ parodija, išjuokimu rinkimų: jie
2 d. gruodžio pas carą atsibuvo spaujdipaipas / minėtasis žinojo, nebūtų daiktų ant lietu- —Atsiminkime, kad musų gera- ba išviso 4 rub. ir <90 kap., taigi
Stolypino, su caro pritarimu, lankė durnos pirmininkas Cho- rb. pinigais, ant 1500 rb. per
vių.
dėjinga biurokratija nieko mums vaikėzas turėjo gražinti 5 rub.
laikraštis. ,
buvo teip sutaisyti, kad apie iš- miakov. Caras Chomjakovui pa siuntimų per Orio banką tr Bugerumu nepasiūlys, neduos: ką vieton dar gauti iš ja 3 r. 93 kp„
nuomonę
Įgavęs
tokią
prastą
nimavičiaus kontoros pinigų są
1 rinkimą tikrų žmonių atstovų sakė, jog durnoj visos- partijos skaitas. Kazimiero gatvėje už
nuo jų iškovosime, varu išgausi- taigi bernas turėjo nuostolio 8 r.
apie
lietuvius,
inspektorius
jau
Vyriausioji spaudos dalykų
negalėjo būt nė kalbos. Tokios privalo prisilaikyti pamatinių tie puolė ant jo 2 plėšiku ir viską valdyba išsiuntinėjo cenzoriams prisileidžia į save -lenkus-šnipus, me, — tą ir turėsime. V. Ž.
93 k. Ūkininkų teisme bernas
‘ (Iš “L. U”.)
rinkimų tvarkos, kokia buvo ren sų. Bet tas pamatines tiesas, atėmė iš jo. Žemaičių gatv. vie užklausimą, koki laikraščiai,kokia kurie begėdiškai skundžia vieną
teisybės neras.
kant dabartinius durnos atstovus, perkeisdamas be žmonių atstovų ną plėšiką sugavo.
Ten buvusis.
Yra tai pinigiška bausme irf už ką nu nekaltą lietuvį; įtikėjus jų me
nėra niekur ant žemės paviršiaus. pritarimo rinkimo atstovų tei Notkin, kurį apiplčštasai iždinin bausti. Cenzoriams įsakyta duo lais ir nė kiek nesPeiraudamas Iš NAUJOSIOS VILEIKOS.
(Iš -2.’)
Naujoj Vileikoj sudegė Posse. Ką gi tokia šiaudinė, ne verta ses. sulaužė juk Stolypin ir, ži kas pažino. Antrasai plėšikas ti atsakymas ant šių klausimų teisybės, kaltina šį lietuvį visų
ne vėliaus kaip už dviejų san- perdėtinių akyse. Kada auklė lio fabriką, kurioje dirbo 597 dar
vardo žmonių atstovybės, durna noma, su caro pritarimu. Rodi dingo su visu lobiu. *
*• :
IŠ SKUODO,
tiniai, ' sužinoję, pareikalavo iš bininkai. Visų tų pasilikusių
gali krašto ir jo gy ventojų ge čevą, kuris pereitos subatos die
vaičių.
j
.
Telšių pav.
duoti tų šnipų, ardančių draugų be darbo darbininkų padėjimas
rovei nuveikti? Ji yra tik val nų laike garsią kalbą išpeikda
*1
' 1 * 'b ' i*Rugsėjo
22 d. poliefstai sueml
Siomis dienomis suimta sa ne vienybę, inspektorius griežtai, labai apverktinas.
džios šaka, jos padėtoja ir didž mas Stoly^iną, caras pavadino
"Pasiteiravimo biuras” apskelir išvežė j Telšius Florijoną Jo
nė kiek nesidrovėdamas, atsisakė
turčių ir dvarponių užtarėja,taigi pasiutėliu.
‘
Vč valdišką pranešimą apie prie- tikru liudijimu ir atvežta .Vil-

POLITIŠKOS ŽINIOS

IŠ LIETUVOS

2
Icubavičių. Minėtas Jokubavičius
buvo nuėjęs į pirtį; sargybiniai
apstojo pirtį ir jį suėmė. Tuoj
po suėmimo padarė kratą ir at
rado daug šovinių (kulkų). Dėl
ko jį suėmė, dar žinios nėra:
žmonės mena, kad jis dalyvavęs
išplėšime Peterburge bankos, nes
jis *• ten buvo parvažiavęs.
Neprigulintis.
(Iš “V. 2.”)

Iš BETIGALOS,
Kauno pav.
Ik! šiam laikui pas mus mokvtoju buvo rusas Slagodo. Žmo
nės nuo seniai jį neapkęsdavo ir
reikalaudavo, kad jis butų pra
šalintas. bet vis veltui, nors du
nutarimu valsčius buvo direkcijai
pasiuntęs.
Pagalios jį iškėlė,
rodos, į Kėdainius. \ pač tas
mokytojas mums dasiėdė savo
girtuokliavimu ir nuolatiniomis
peštynėmis su savo draugais.
Dažnai ir langai ištrupėdavo nuo
jo smarkios rankos. Beto mokė
davo ir nekaltus žmones įskųsti,
kiti iš jo priežasties ir po tris
mėnesius turėjo kalėjime prasė
dėti. Dabar turime mokytoji
lietuvį, žmogų dorą ir blaivų.
Kunigėlį' taipgi turime žmogų
darbštų: bažnyčioje gerai ir grei
tai ruošiasi. Suolus (lapkos),
kur seneliai susėzdavo, retežiais
užrakino. Dabar kas nori ant
-tų suolų sėdėti, tai metams turi
mokėti “bažnyčiai” po 2 rubliu,
> kas neturtingas ir negali 2
rubliu užmokėti, tai tas tegul
kur bažnyčios pašalėje meldžia
si. Žinoma, juk yra tokių sene
lių. kuriems sveikata neleidžia
bažnyčioje per pamaldas stovė
ti. O musų kunigėlis ir labai
dargi rūpinasi bažnyčios reika
lais. Labai dažnai per šv. mi
šias, kuomet žmonės daugiausiai
meldžiasi, eįųa per bažnyčią baž
nytinis tarnas ir bliudeliu barš
kina, kad dėtų žmonės savo ska
tikus neva bažnyčios naudai. Na
ir atiduoda kitas žmogelis pa
skutinę sayo kapeiką, bet kur
ji eina, niekas nežino, nes kuni
gas tų surinktų skatikų apyskai
tos neduodą.
Bet už tai kunigėlis per pa
mokslus moka gerus laikraščius
ir sočijalistus barti,, vadinti juos
bedieviais ir tt.
Teisybė juk
neskanus valgis....
Betigalos parapijoms.
' (Iš “L. U”.)
IŠ TRAŠKUNU,
Ukmerg. pav.
Jau visi metai, kaip męs turi
me savo valsčiuje mokytoją lie
tuvį, kuris rūpestingai mokina
’ vaikus lietuviškai.
Dvare p.
Montvilo yra privatinė mokykla,
kurioje mokos drauge berniukai
ir mergaitės. Mokslas dykai.
Mokykla turi dvi mokytoji: lei>
kę ir lietuvę. Nors vaikai mo
komi yra lietuviškai, tačiaus mo
kykloje ligšiol ėmė viršų lenki
škas gaivalas; apšvietimo darbas
• buvo varomas lenkiškoje dvašioje. Kad tai tiesa, parodo šie
faktai.
Kada pernai kai-kurie vaikai
iš šlėktų buvo pradėję mokintis
lietuviškai, tada mokytoja, p. M.
K. karšta lenkė, atkalbinėjo vai
kus nuo to, nes, girdi, vaikams
pradėjus mokintis lietuviškai, su
simaišys kalbos ir nebemokės jie
nė lenkiškai, nė lietuviškai. O
kad lietuviai vaikai mokos draug
ir lenkiškai, tai čia jokio paojaus nėra, — mokytoja nebijo
susimaišymo dviejų kalbų.
Tarp išguldomųjų mokslo da
lykų mokykloje užima vietą ir
giedojimas. Bet liūdna, kad
mokytoja lietuvė mokina vaikus
lietuvius lenkiškų dainų kur kas
* daugiaus, negu lietuviškų. Taip
tai dvaro mokyklos mokytojos,
ypač p. M. K-tė varė darbą ištautinimo musų vaikų. Bet da
bar pasklido girdas, k^d jau ir
šlėktų vaikams reiks mokintis
lietuviškai. Laikas jau, seniai
laikas 1
Tau—is.
(Iš “L. U”.) .

Iš ALUNTOS,
Ukmergės pa v.
Nedėldienyje, Spalių 14 d., Aluntos kamendorius, kn. D.Kazlauskis, -pasakė labai garbingą
pamokslą apie velnius ir praga
rą.
Kad geriaus sugraudint
klausytojus, jis kreipėsi vis prie
darbininkų, nes iš turtingųjų re
tas mat pamokslų teklauso.
Kas-gi stumia žmogų praga
ran? O gi velnias. O velniams
ateipa į pagelbą bedieviai. O
šie visokiais budais galį žmogų
nuvesti į pragarą. Ypač gi žmogų gadiną knygos ir laikraščiai.

kurias išleidžia pagedusiejie žmo
nės. O kokia juosius bausmė
laukianti, paaiškino šitokiu pa
vyzdžiu. “Vienas iš šventųjų
(gaila, kad nepasakė koks?), su
grįžęs iš peklos, pasakojo, kad
jis matęs tik ką pakliuvusiu ten
du žmogų, vienas jų buvęs
žmogžudžiu, kitas laikraščio re
daktoriumi (kunigėlis nepridėjo
čia “blogo” laikraščio, o pasakė
stačiai laikraščio). Vieną ir ki
tą raganos tuojaus įmetę į akskirus katilus su smala. Po tuo
katilu, kur buvo įmestas žmogžudis, raganos sukurė iš karto
didelę ugnį; pertai jame ir keri
tėjiiĮCū buvo dideli, bet kuo to
lyn, tuo ugnis ir kentėjimai, vis
mažiuos. Po tuo gi katilu, ku
riame sėdėjo redaktorius, nors iš
karto buvo sukurta ir maža ug
nis, bet ji ir kentėjimai vis didi
nosi. Tada redaktorius, užklau
sęs raganų, kodėl jis priverstas
esąs kentėti daugiaus už žmog
žudį. Raganos atsakė, kad jis
su savo laikraščiu daugiaus blo
go padaręs, nekaip žmogžudis.
Tai, anot kunigėlio, visiems re
daktoriams prisieis, turbut, ana
me gyvenime pakliut į katilą su
smala 1 Nejaugi redaktoriui ir
“Nedėldienio Skaitymo” prisieis
sėdėt katile su smala? Nors ku
nigėlis labai iškeikė moksliškas
knygas ir laikraščius, retkarčiais
paminėdamas “blogus”, bet pas
kui vis-gi užragino mus skaityti:
jau, “girdi, nors ir šiandieną už
eikit pas mus, į kleboniją, tai
gausite gerų knygelių pasiskai
tyti. Kas, girdi, dar neatsisky
rė nuo katalikų Bažnyčios, tegu
ima knygas ir laikraščius tik nuo
mųsų, o saugok Dieve nuo nieko
kito, ne« aš su klebonu, pirma,
negu duoti kokią kam knygą, ją
peržiūrėsime ir duosime tik ge
rą !! 1”
Nebepirmas.

IŠ PAVIDAUJOS,
Eržvilko, Ras. pav.
Spalių 10 d. vakare, susitai
sius Carų sodžiaus vaikinų kuo
pa, broliai Kleopas ir Pranciš
kus Gudavičiai. Simeonas Juška
ir Kazimieras Endrijatis, nuplė
šė stogus kai-kurių gyvenančių
palei kelią grįtelninkų, kaip va:
Naudulaičio, Eudrijačio ir Aksamitauckio.' Mat ties tų grįčelninkų kelias blogas, tokiu budu
tiems vargšams atkeršija, visai
nežiūrėdami į tą, kad kitoje ke
lio pusėje Carų sodžiaus ūkinin
kų žemė prieina.
Beplėšdami Aksamitauckio klė
telę, plėšikai pajuto, kad ten kas
tai guli (pačios šeimininkės bu
tą). Tuomet jie ėmė ir užrišo
duris, o šeimininkė, nežinodama,
kas per priežastis to triukšmo,
pradėjo pro duris laužtis. Durų
butą nestiprių, tai ir išėjo su įkabais, o plėšikai per savo dar
bo godumą nė nepajuto, kad
šeimininkė laukan išsiveržė. Sei
mininkė, pažintis vaikinus pagal
kalbą- nieko nelaukdama, nubėgo
sodžiun pas tų vaikinų tėvus pa
gelbos jieškoti. Bet kur tu varg
še rasi pagelbos.... Ji nubėgo
kitan sodžiun, bet kas čia klau
sys biednos bobos ir tai dar nak
ties laiku.
Grįžta verkdama
vargše atgal, ugi pakeliui sutin
ka tuos pačius plėšikus. Tie taip
ją primušė, kad vos gyva namo
parėjo.
O štai -ir kitas atsitikimas.
Carų sodžiaus ganyklose yra
laukinė obelis, iš kurios niekas
nesinaudoja. Jos vaisius tik gy
vuliai mindžioja.
Prievakaryj, saulei leidžianties, ėjo nuo darbo su dviem
kūdikiais vargšė moteriškė. Be
eidama pro tą obelį, neiškentė
nepasirinkus kelių obuoliukų. Tą
pamatęs to paties sodžiaus ūki
ninkas, Jonas Juška, skaudžiai tą
moterį sumušė ir atėmė skarą
ir lopetaitę. Kaimynas, pamatęs tokį biaurų Juškos darbą,
pradėjo jį barti, o Juška, nieko
neatbodamas, parsinešė skarą ir
lopetaitę namo,
nesugrąžinęs
vargšei daiktų.
Visų draugas.
(Iš “L. U.”)

GAISRAL
ti, ir auheas nesitrina. Prapla šio mčn., policmeisteris darė re Lietuvių atstovų kuopą,
IŠ BEISOGALOS.
daugiaus
rūpintųsi
Durnoj
Lie

Milwauk«,
Wi». Suderi «.
Šiomis dienomis Beisogalos tino čia jas tižias sentikis Dušk viziją dviejose emigrantų kon
tuvos
reikalais,
kad
kalbas
savo
krautuvės Fisher Furniture Co
stotin (Liepojaus Romnų geli ) kin, kuris pirko Lukšėnų apylin torose ir areštavo 5 ypatas’.
geriaus prirengtų, kad laikraš Nuostolius gaisro padarytu, sk,L
(Iš *V.”)
atėjo minia apylinkės moterų, kėje gyyulius. , Dusetų policija
čiuose daugiaus rašytų apie vi to ant 150000 dol.
kurios nedavė krauti vagonuose suėmė j j.- Klausiamas, išpradžių
suomenės reikalus, kad rūpintųsi
IS
MINTAUJOS.
vežamųjų užsienin grudų. Vie pasakė, nvęs^j^oa pinigus Ry
Iš Kuršo gubernijos išrinkta klausimu mųsų girių sutvarky
Butu, Mont. IideĮ:e vi«,
tinis žandaras negalėjo priešin- goje už parduotas kiaules, bet
mo,
kad
rūpintųsi
teisingesnių
atstovais
šie:
Baronas
Felkerdurys
miestelio Cody, Wyo,
ties tnoterų miniai ir, noroms-ne- ilgainiui prisipažino, pirkęs tuos
zam,
vokietis,
dvarininkas,
momokesnių
sutvarkymu
ir
tt.
Sudegė
daug krautuvių. Nuo.
noroms, reikėjo sutikti su "mai pinigus iš nežinomo žmogaus
narchistas,
Karlsberg,
valstietis
Toliaus
reikia
pasakyti,
kad
stoliai
gaisro
padaryti labai di
Rygoje.'
t
štininkių” reikalavimu. Pageldeli.
per
šiuos
rinkimus
pas
lenkus
latvis,
Atliekuonis,
ir
Nisilovič,
boii tuojaus buvo pakviesta pa
* (Iš “V.”)
advokatas žydas, pirmeivis, žmo nebuvo vienybės.. X’ž savo kan-i Cincinnati, O.
Sudegė a*vieto policija ir atvykę sargybi
nių laisvės partijos šalininkas.
d i datą, advokatą St. Staniševskį, \V indhorn Co. krautuvės, nugs
niai, išvaikė minią. Suimta ke W IS PILVIŠKIŲ,
(Iš “V.”)
jie padavė tik 7 balsus iš II, kiti nyje pražuvo viena mergina,
letas moterų. Grudus po to su
Vilkaviškio pav.
gi 4 lenkiški kamuoliukai buvo daug tapo sužeistų. ,Nuostokrovė į vagonus ir išvežė užsie
Darbštus musų sargybiniai:
IS RYGOS.
įmesti į juodąją pusę rinkimų liūs gaisro padarytus skaito ant
nin.
per kiauras dienas ir naktis ne Lyvų žemės (Livlendijos) gu
dėžės, Anais rinkimais lenkai 250000 dol.
(Iš “V. 2.”)
nuilstančiai jie darbuojasi po vį- bernijoje išrinkti: baronas Rolaikėsi stiprioje vienybėje. . Ko
r1
są Pilviškių apygardą, gaudy zen, dvarininkas, baronas MeienIS PRIEKULĖS.
dėl ta jų vienybė iširo, galima
Kansas City, Mo. Nuo expl$
dami emigrantus (keliaujančius dorf, profesorius Braknian. Vi
Pirm dviejų metų pradėjęs
tik spėti. Rodos, kad prieš Sta zijos užsidegė čia dideli nakvy
plaukti Latvijos sūnų kraitjas ir Amerikon) arba revoliucijonie- si trįs vokiečiai monarchistai. niševskį balsavo tikriejie katali nės namai ant kertės St Louis
šiandien tebevilgo žaliuojančius rius. Ypatingu šuniškumu at Pagaliaus Sulcenberg, ūkininkas kai (du kunigu ir dar du kitu ir Santa Fe str. Ugnyje pražu
sižymi vyresnis sargybinis Pro- estas, vidutinių pažiūrų.
laukus.
lenku), nes p. St. Staniševskis vo septyni vyriškiai, o du mirti
cenko,
tas garsus- mušeika, ką
Keliaujant iš Skuodo į Prie
yra ne kuniginis.
nai apdegė.
kulę, 14-me verste, už Gramz- anais metais taip žvėriškai buvo
Abelnai, jeigu neskaityti pasi
IŠ VITEBSKO.
do liuterių bažnyčios, po kairio sumušęs J. Kačergį. Besitran
elgimo p. A. Spurgos, kiti lietu
New’ York. Ant 109 str. su
kydami
po
sodžius,
retą
dieną
sios pusės kelio yra netankus
Išrinkta šeši atstovai, visi sta viai laikėsi labai rimtai, kaip ir degė čia daugume italijonų ap
pušynas, linksmoje vietoje ža kad šį-tą nelaimėtų, bet dar to čiatikiai, atgalainiai. Jų tarpe: priguli žmonių išrinktiemsiems. gyventi namai. Ugnyje sudegė
liuojąs, kur vasarą latvių jauni kios nelaimingos dienos, kaip vienas popas, vienas tikrųjų ru Žydai (iš viso jų buvo 3), ėjo 13 ypatų, o daug sunkiai apde
mas mėgia pasivaikščioti ir laik rugsėjo 16 d., kaip “starša” (Pro- sų sąjungos, du valstiečiu^ kiti išvien su lietuviais ir ant p. Bu gė.
raščius pasiskaityti. Lig šių me cenko) sakos, visame savo gyve valdininkai. 30 rinkėjų, visi žy lotos iškarto tiko.
tų gėrėjosi tas miškelis linksmi nime neprityręs.
dai ir lenkai, atsisakė dalyvauti
Dar buvo statyti per priešrin
kmorie, N. Dak. Sudegė čia
Nuo tūlo Pilviškių šnipo “star rinkimuose.
nančiais žmonėmis. Bet dabar
kiminį susirinkimą apart Bulotos, Capitol hotelis. Nuostolius gai
rodosi, kad nebegreit į save be- ša" sužinojo kad pas Nendrinių
kandidatais: D-ras Basanavičius, sro padarytus skaito ant 150000
pritrauks linksmus balsus; jis Baltušį prisilaikąs kasžin kėkš
I>ras Staugaitis ir D-ras Gri dol.
patsai
apsisiautė,
yt gedulo tai policijos persekiojamas vai
Iš MINSKO.
nius, bet jie gavę daug mažiaus
skraiste, nes spalių mėn. pradžio kinas. Taigi, rugsėjo 16 d., mu Vist devyni atstovai stačiati už Bulotą balsų, atsisakė nuo
Houston, Tex./ Siautė čia, aat
je ir šią ligišiol nepaliestą vie sų starša, pasiėmęs dar 3 sar kiai, atgalainiai. Jų tarpe vie kandidatūrų.
Congress str., didelis gaisras, ku
telę baisus budeliai palaistė žmo gybinius, atsibaldė į vil^minėtą nas žandannų oficieris ir tikrų
Rinkėjas.
ris pridirbo nuostolių ant pusės
vietą suimti *Slapųką”. Neilgai jų rusų sąjungos žmogus, gargaus krauju.
(Iš “L. U”)
milijono doliarių.
1905 m., išsiliuosavo judėjimui trukus, musų * tvarkdariai kiau susis Smidt.
pradėjus žymiai reikšties, kiek lių tvarte, bekrėzdami, netikėtai
NELAIMĖS ANT
vienam Čion nesunku buvo kad pastebėjo, jog mėšluose kasžinGELEŽINKELIU.
SVIETAS MARGAS, O LIE
•ir vienu žodžiu prasikalsti prieš kas sukrutėjo.’• Tuoj visi jie at
IS GARDINO.
Wa*erbury, Conn. Ant West
TUVIAI DAR MARGESNI.
visagalio barono “didenybę”. Pa kišo į tą vietą šautuvų vamz Išrinkti: TiČinin, mokyklos
Amerikoje dažnai atsitinka Main str. susimušė tavorinis ge
našią nelaimę susitiko du latviu, džius ir sušuko, “vylezai 1” (iš- inspektorius, Bič, valdininkas, taip, kad kas žmogus tai tikėji ležinkelio traukinys su elektriš
abudu tikruoju broliu (tik .už lysk). Bet koks jų buvo nusi Solovej, valstietis, Gavriliuk, val mas. Pas mus gi Lietuvoje tru ku karu, kuriuom darban važia
miršau judviejų pavardę), gyve stebėjimas, kada vietoj jieškomo stietis, Voiciliuk, valstietis, Kuz- putį kitaip randasi: kas šeimyna, vo daug darbininkų. Prie to 3
nančių Priekulės apygardoj. 1905 slapuko, išlindo didelis baltas minski, popas, ir Jesman, lenkas tai dvi ar keletas tautų. Štai moterys ir du vyrai tapo užmuš
m. baudžiamiemsiems kareivių kuilys; ^’usprjpvęs, “starša” vė- katalikas tautininkas,
dvarinin Anupras Vileišis lietuvis, Anu- ti, o 5 moterįs sunkiai sužeistos.
ir kazokų būriams pradėjus ne
kas. Pirmiejie šeši rusai visi prienė-gi “Vileišienė — lenkė ir
žmoniškai po Latviją siausti, žinodami keliu, pasigavo vieną stačiatikiai, atgalainiai, vyriau
dar endekė, gązdinanti “Dzien.
juodu, keletą baisių ekzekucijų vaikiną, kuris pasirodė jiems j- sybės šalininkai.
NELAIMĖ KASYKLOSE.
\Vilensk.” lietuvius ne sužalia
iškentėjusių, kažikur pasislėpė. Į tariamu.. Iškrėtę, atrado pas jį
Monongahela,
Pa. Naomi ka
Po rinkimų popas Michailov- vusio dvyliakįo jiems neduosian
tą laiką kažikas sudegino Mažo svetimą pašportą ir No. 27 “Na skis patarė rusų-rinkėjų vardu
ti. Negana to: gerbiamoji Anu syklose atsitiko gazo expliozija,
jo Gramzdo dvaro daržinę. Dva ša Niva . Nugabenę jį į Anta- nusiųsti Carui telegrama išreik
prienė Vileišienė, norėdama pa kurios olps kasyklų likosi iš
rininkas po kelis syk su kazokais navo valsčiaus šaltąją, patįs nu štus joje nuolankiausius jausmus.
rodyti lenkų kultūros prakilnu griautos ir užbėrė apie 60 darbi
pripliekino savo kumečius ir ap ėjo aludėn išsigerti. Besilinks Tuomet vienas iš lenkų-rinkėjų,
mą, liepia išdildyti nuo pamin ninkų. Mano, kad didesnė dalis
linkinius ūkininkus. Vienas dar mindami* tenaįl, visiškai užmir dvarininkas Toločka, pasakęs,
klo, pastatyto ant jos dukters užgriuvusių jau yra negyvu
bininkas. norėdamas nuo rykščių šo apie šios dienos pagautąjį. kad ir lenkų jausmai Carui tokiekapo, lietuvišką parašą ir jo viėišsisukti, pasakė, buk tai pasi Tuo tarpu aęcštantas, išlaužęs pat esą, kaip it rusų, taigi ir jie
Drytown, Cal. Užsidegė čia
toje padėti lenkišką. (Mat ir
slėpusiųjų viršminėtu latviu dar šaltosios luba^ pabėgo. Grie geidžią draugėje kuonolankiausių
Fremont
kasyklos. Olose yra
žinę uždegusiu, žinoma, sujudo bėsi sargybiniai jieškot savo au jausmų Carui išreikšti. Po tų numirėliai norima lenkais paver n darbininkų, kuriems ugnis už
ne vien karo-lauko teisėjai, bet kos, bet veltui: islande visus Toločkos žodžių, “Vilensk. V.” sti.) Petras Vileišis didelis pa-j kirto išsigelbėjimo kelią.
trijotas-Iietnvis, nemaža užsipel
ir ( šiaip jau policija. Tačiaus krūmus, išvoliojo visus griovius, sako, visi džiaugdamiesi, delnais
nesurado. §j rudenį tuodu lat bet nieko nerado. Ryto metą ploję. Telegrama buvo sustaty nęs savo darbais Lietuvai, jo^ji
viu, nepaliaujančiu savo mote iškrėtė visą Nendrynių kaimą, ta visų gubernijos rinkėjų var duktė “Marja Wilejszys” teiprų maldavimu prikalbintu, išdrį bet vėl be naudos. Kitas sar du. Rinkimų pirmasėdžiui per pat patrijotė, bet.... lenkų-enso sugrįžti į savo kraštą, tikė gybinis, Kačinskis, net persirė skaičius telegramą, vis delnais dekų. Kas skaito lenkų laikraš
damiesi, kad jau viskas užmir dęs vaikščioja po kaimus, uoliai ploję ir tris kartus sugiedoję: čius “Kur. Litevski.” ir “Dzien.
f Wheeling, W. Va. 250 an
šta. Dar geram galui kelio lig šnipinėdamas, kur pasislėpė pa Bože Caria chrani. Taip-tat vie \Vilęnsk.M, tas negalėjo nepaste
gliakasių.
‘‘Providence Coal Co.”
bėti
eilių
su
parašu
“
Marja
Winamų beesant, pasivijo keletas bėgėlis.
ną gaidą traukė lenkai dvarininpaliovė
dirbę,
kadangi jiems al
Kaimietis.
raitų kazokų (matyt, kas nors
kai-rinkėjai su rusais rinkėjais,
gas,
vietoj
pinigų,
išmokėjo če
štai
vėl
:
panelė
Genovefa
Sap(Iš “L. U.”)
nurodė) ir minėtamjame miške
valdininkų globiamais, Ką gi... kauskaitė, visų gerbiama ir ži kiais.
lyje abudu sugrįžusiu ant vietos
vienybė.
noma gera lietuvė, iškabina lie
IŠ LIEPOJAUS.
nušovė. Giminaičiams neleista
(Iš “V.”)
f Pitisburg, Pa. Darbai, nors
tuvišką iškabą ant savo siuvyk
buvo nei į kapus palaidoti, be1
Nuo 1 ,d. sausio m. iki t rugpalengva, pradeda eiti vėl geryn.
los,
jos
gi
sesuo,
įgavusi
tą
siu

ant rytojaus toje pačioje vietoje sėjo šių mėtų per Liepojų
RINKIMAI SUVALKUOSE. vyklą, pakeičia lietuvišką para Dirbtuvėse Republic Iron and
abudu kankiniu buvo į žemes už merikon iškeliavo 42,000 žmonių.
Kaip jau yra žinoma, išrinktas
Steel Co. vėl pradėjo dirbti pil
rausiu ....
Išeivystė kas met auga didyn. atstovu į Valstybės Durną And šą lenkišku. Panašių atsitikimų
ną laiką. Pradėjo dirbti teipgi
Jetuvdje
yra
begalės,
jų
ir
ne

Kraugerių vokiečių dvarinin 1905 m. pro Liepojų iškeliavo
rius Bulota, kuris atstovavo 2 suskaitysi. Nė Prancūzijoje, nė dirbtuvės Valley Iron Works,
kų įniršimas ne vien ant latvių, 22,000, o 1906 m. — jau 52.00.
Durnoj. Už jį padavė savo bal enkų žemėje, nė kitur negirdė teipgi dirbtuvės Iron \Vorks
bet ir ant lietuvių nė per nago Galima laukti, kad ateinančiaios
sus 24 lietuviai ir 3 žydai, prieš ti tokių tautos apsireiškimų. Youngstowne.
juodymą nėra sumažėjęs, kai-ku- metuos plauks 70 arba 75 tūks
jį balsavo ii lenkų, Adomas Matyti, čia Lietuvos ir lietuvių
riuose dvaruose šią vasarą kata tančiai. Ne dyvai, kad atsirado
Spurga-gi, rinkėjas nuo žemval ypatybės esama, kuri vertėtų is
Įf Greenville, Pa. Likosi čia
likams neleido jokių švenčių švę daugybė agentų, kurie išeiviams
džių Naumiesčio pavieto, neno torikams ir šiaip-jau visuomenės tūlam laikui uždarytos dirbtuvės
sti (tik vienus sekmadienius).
parūpina pasportus, perka, šiprėjo duot savo balso už Bulotą mokslo žinovams ištirti ir paša- Carnegie Steel Co. Per tai 500
Netoli nuo Gramzdo pereitą kartes ir praveda jiems kelią ir
ir visai nebalsavo. Tai pirmu cyti, kodėl taip yra.
darbininkų neteko darbo. Teipsapvaitę buvo nušautas žemaitis, tokiu budu, žinoma, sau daugiau
čiausia reikia patėmyt ir atsi
jau
sustojo darbai ir dirbtuvėse
kurs bandė įsilaužti latvio ūki siai pelno. Priviso taipogi dau
mint visiems rinkikams, kad
Shelby
Steel Tube Co. ir 400
ninko svirnan. Lavoną mačiusie- gybė apgavikų, kurie tik pini
siųsdami savo išrinktuosius į Su
'darbininkų
atsirado be darbo.
jie spėja, kad tai buvęs Antanas gus traukia ir visaip žmones
valkus, tvirtai jiems įsakytų,
Šlečkus iš Skuodo parapijos. Jis suvadžioja. Kartais jie, iš kal
idant vienybės su kitais laikytų
f Bedford, Ind. Hoosier ak
jau seniai po Kuršą besivalkio- no paėmę pinigus už visą kelio
si. Jei kas nesutiktų eiti Su
menų skaldyklose numažino dar
jo.
nę iki New Yorko, nuveža pa- valkuose išvien su lietuviais, tą
bininkų algas nuo 15 ant 12)4 c.
Damazas Treigys.
sažierius į Londoną ir ten juos visiškai neprivalome ir į guber NUSIŠOVĖ BANKIERIUS.
už darbo valandą. Dirba čia
(Iš “V.”)
be skatiko paleidžia. Kartais nijos rinkėjus rinkti. Gerai bu
New York. 26 d. lapkričio daugiausiai svetimtaučiai darbi
ant vieno pasporto, surašę kelias tų, kad tie, kurie buvo p. Spur nusižudė atstatytas prezidentas ninkai. Darbininkai, vietoj strei
Iš ŠIAULIŲ.
svetimas ypatas, kaipo vienos gą pasiuntę į Suvalkus, per laik Borough Banko Brooklyne, ka kuoti. nutraukė į mašinų dalį ir
24 d. šio mėnesio tapo suare- tos <pačios šeimynos, išleidžia jas raščius pasigarsintų, ar jie pa dangi jis buvo apkaltintas su- sutrumpino ant 2% colio savo
štuotas Karpelis, buvusis nuo per sieną, o k&p joms prireikia giria ar papeikia savo rinkėją už klastavime dokumentų. Jis per
spatus. Ant protesto darbo ve
Šiaulių miesto rinkiku į trečiąją atgal Rusijon grįžti pa vieniai,' nesilaikymą vienybės su kitais plovė sau kaklą. Suareštuoti ta
dėjo jie atsakė: mažesnės algos,
Durną, Per paskutines dienas tada policija aVėštuoja jas, kaipo lietuviais.
po teipgi prezidentai: Jenkins trumpesni špatai.
buvo padarytos 6 kratos daugiau išėjusius ’ be pMšporto. Kartais,
Antras dalykas, kurį reikia pa Trust Co., Williamsburg Trust
sia pas žydus; rasta dalis bom paėmę 3oa(— 5® rb-. agentabap- ženklinti, tai tie įsakymai nuo Co. ir keli kiti piniguočiai. Yra
Boston, Mass.
Medvilnės
bos ir kasžin kokios atskaitos. gavikai įkiša žmogui neteisingą rinkėjų, kuriuos davė jie p. Bu ir daugiau apkaltintų piniguo- dirbtuvėse, dėl pinigų stokos bu
Ligšiol Šiauliai atsižymėjo ramu pasportą, kurį policija čia pat ant lotai :
čių.
vo atstatę pusę darbininkų nuo
mu, bet dabar, matyt, bus atbu sienos atitfia, agentas, žinoma,
1) kad durnoje jisai eitų ne su
darbo, bet dabar jau pri
lai, nes “isprauninku” tapo pa kaipo į v^andenf pražūsta, vienus valdžios šalininkais, bet su jo ANTRA vDARBININKU VA ima vėl atstatytus darbininkus
skirtas Sakin, kuris pernai rude keleivius ‘palikęs.
sios priešininkais.
DOVO BYLA.
atgal.
nį važinėjo po Šiaulių pavietą
Rygoje išeivių kontora (emi 2) -kad rūpintųsi, reikalui atė
Boise, Idaho. Prasidėjo čia
su baudžiamuoju dragūnų buriu. grantų bBirO) “‘Valdžia visai už jus, apginti teises Vilniaus gu byla antro viršininko kalnakasių
f Youngstown, Pa. Cambria
Šiaulių
“Mylėtojų Būrelis” dengė jftisektiiš ten daugybę bernijos lietuvių,
organizacijos Western Federa- dirbtuvės, kurios buvo atstačiu-__
(kas tai per būrelis? Red.) ren suktybių.
3) kad rūpintųsi Lietuvos au tion of Miners, George A. Pet- sios 1000 darbininkų, dabar pri
Išėtvis Kapotkinas,
gia du vakaru; bus pastatyta bėgdams nuo kareivijos, du bro tonomijos klausimu ir suvienysi tibone, apkaltinto užmušime gu ėmė juos vėl prie darbo.
“Kovą” ir “Nutruko1” visuome liu Reismanu ir Fridmanas išda mu Suvalkijos su Didžiąją Lie bernatoriaus Steunenbergo. Ki
nės knygyno naudai.
vė agentų suvadžiojimus Vi tuva, bet nepabloginant Suvalkų tas apkaltintas, Hayvvood, kaip
f Louisville, Ky. Streikuojan
Povylas Alkūnė.
daus Dalyk. Ministerijai. Susek gubernijos gyventojų padėjimą, skaitytojai žino, likosi teismo iš ti gatvinių karų tarnaujanti nu
4) kad prisidėtų prie tokių Du teisintas.
ta du vyresniu tokiu agentu: iš
tarė užbaigti streiką. Kompani
Vilniaus m. žydas Menkas ir rnos partijų, prie kurių išras nau
ja sutiko priimti atgal tik tuos,
IŠ LUKSĖNU,
NERAMUS TEISDARIAI.
Londone Geršenevičius; pasiro dingu, bet gali* ir visai neprisi
kurie atsišauks tiesiog į kompa
Ežerėnų pav.
Springfield, III. 27 d. lapkri niją.
dė: kad šis 1903 m. teismo nu dėti nė prie kokios partijos.
Apart tų įsakymų, p. Bulotai čio čianykščios legislaturos su
“Šaltinis” praneša, jog Lukšė- sprendimu buvo, Siberijon iš
f New Orleans, La. Pasibai
nų apylinkėje atsiradę daugybė tremtas, bet iš ten į Londoną prisiėjo išklausyti ir daugiaus sirinkime užgimė muštynės terr gus streikams uosto darbininkų,
visokių užtėmijimų ir patarimų; senatorius Hensono iš Decatur čia dabar darbai eina vidutinišnetikrų auksinių dešimtrublinių, j pabėgęs, tapo išeivių agentu.

Iš MOSĖDŽIO.
Telšių pav.
Miestelėnas K. Ramanauskis
buvo padavęs Kauno guberna
toriui prašymą, kad leistų įkurti
Mosėdyje lietuvių knygyną, bet
prašymas buvo griežtai atmes
tą^ Dabar Rygos knygininkas
Jakavičius įsteigė savo knygyne
skyrių pas tą patį Ramanauskį.
Treigys.
(Iš “V.’7
Reikia tik šlamu skurliu patrin-

IŠ DARBO LAUKO

IŠ AMERIKOS

Liepojaus m. naktį į 20 dieną kad rūpintųsi

sutverti

Dūmoj ir Chtcagos atstovo Shenahan.

kai.

M
j
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1
j

1
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7 Louisville, Ky. Policijos daugiau apie velionį žinoti, ga
ras naudai bažnyčios* naujoj
teisėjau Wheeler liepė suareštuę- li kreiptiesi antrašu: •
Po kalbai truvoukolekta. Surin
Laiškai Kudirkos, koki galėję
svetainėj Lietuviško Politiško ko knygynui* 7.42.' Laike kolekti 67 streikuojančius gatvinių ka
Joe. Januševskis,
būt Amerikos lietuvių rankose, nuo kiekvienos partijos po 2 at Lietuvos
mintis, išsireiškusi
Kliubo ant Green gatvės, o 19 tos vėla choras damavo.
stovu j “Seimo” organizacijų ^ande:
rų tarnus už kalbinimą susirin
Box 128,
keli
metai
atgal
likosi
pasiųsti
d. lapkričio bus prakalbos, jog
V. Nagorriėski išYodinėjo, kaip
komitetą. L. S. D. atsisakė d«
kime ne leisti j darbą streiklau
Westville, in.
šalin rusų caro valdžia!
atvažiuos du svetimi kunigai žmonės vargsta tik4 per savo ne vienam raštininkui, apsiėmusiam lyvauti tame organizacijos komi
žių.
kalbėtojai.
Lai gyvuoja Lietuvos autoparašyti Kudirkos biografiją ir
susipratimąo atsiradus orgatete, nėsa, sulyg jų nuomonės lomija!
ls PITTSTON, PA.
visą
istoriją
intelektuališko
lietu

Visi susirinkom 19✓ d.
lapkrinizatoriams
‘
‘
b
ei
Vadovams,
per
—
------ ”
Buffalo, N. Y. Dirbtuvės Sno\v
iki šiam laikui pas mus lietu- Į čio, tame skaičiuje buvo
daug daug jiems įtiki, pa'tys nesisteng vių judėjimo jo gyvenimo lai tai buvo bergždžias darbas (Tat
Jog tai buvo ne tuščias gani
tam»
.v.:*:..:1
----gerai liudija nuvokimą’ pobtišk las-šauksmas, tai mums parodė
Steam Pump Co. pradėjo ‘ vėl viski reikalai slenka sulyg septy- socijalistų ir laisvamanių svetaikuose. Daug jo laiškų žuvo: ra
ir
laisvamanių
svetaidirbti pilną laiką, pirma dirbo nių mielaširdingų
darbų:
__ w betvarkė viešpa- dami suprast pamatinius daly šytus draugams Maskolijoj, juos momento dvasios). Visai, pri gyvenimas.
••
- - . “alka- nėj. Svetainėj
kus.
rengiamasis darbas sugulė ant
_ J_ Ia___ ••
tik pusę laiko. Dirba jose 1000 ną papenėti, trokštantį pagirdytavo didžiausia.
Ne spėjo praeiti nė poros sangavę, turėjo sunaikinti, žuvo
Kiekvienas
turi
^avo
protą
la

kitų
partijų atstovų ir bepartydarbininkų.
ti. nuogą pridengti, kalinį išpirkAnt galo pasirodė kun. Sau
vaičių po Seimui, kaip rusų val
daug
laiškų
ir
rašytų į užrubeti ir tt.” Ypatingai pastarame rusaitis su dviem svečiais. Pir- vini, kiek tik gali, per skaitymą žius, nes ir tie, kuriems buvo ra viškų ypatų. Didelę prirengia džia teliko Lietuvoj didesniuos
mojo darbo dalį paėmė ant sa
f Kevvanee, III. Darbai čia laike yra čia daug trokštančių, ma perstatė Bridgeporto Lietu- naudingų knygų ir laikraščių, o
šyti, priversti buvo vietą gyve vęs* susiorganizavęs tuomet “Lie miestuos. Sodžiuos, bažnytkiesu visu sustojo ir tūkstančiai o jau-kaliniai, tai be Dievo ma- viškos parapijos kleboną, nese- Į tada supras reikalus ir galės panimo tankiai perkeisti ir grįž tuvos Valstiečių Sanjungos" or miuos, mesteltuos 'rusų valdžios
darbininkų vaikščioja gatvėmis lonės turi brangiai mokėti už iš- niai atvykusį iš Lietuvos, o pas- ! stot vadovu kitų. .
ti Maskolijon, o važioti laiškus ganizatorių buris (Žiūrėk to bū neliko nė ženklo: policija nu
be darbo. Geležinkelio kompani sipirkimą. Pittstono miesto vai- kui kun. Žebrį iš New Britain. Į v Vadovais gali būt tik tie, ku
ginkluota, rusai-mokytojai išva
per
rubežių buvo neparanku.
ja duoda specijališką karą darbi džia yra rankose katalikų airių,
Pirmas kalbėjo apie girtuokly- rie tirinėja per dienas ir naktis Prieš mirtį Kudirka teip buvo rio atsišaukimus tilpusius “Viln. ryti, teismai uždaryti, senoji val
Žiu.” Lapkr. m. 1905 m.), kurio
ninkams važiuoti į New Yorką. jie labai tiki į Dievą - doliarį. stę, išrodinėjo blogas jos pasek- žmonijos reikalus ir gyvenimą.
įba>gytas, kad net rašydamas į nariai, su tam-tikrais atsišauki sčiaus vyriausybė, laikiusi rusų
Toliaus
aiškino,
jog
revoliucija
Kas dieną išvažiuoja iš čia keli Bet apie Dievo prisakymus te- mes, ragino prie blaivystės. Kudrat^pis
Amerikon,
*
, pridėdavo: mais važinėdami po Lietuvą, ra pusę, atstatyta, o jos vieton iš
----šimtai darbininkų. Daugiausiai gul rūpinasi kunigai; aš noriu nigas Žebrys kalbėjo teipgi apie turi būt ne partyviška: visi dar
rinkta nauja lietuviška valdžia.
*'
ęs. gino valstiečius į “Seimą”.
važiuoja senojon tėvynėn slova pranešti apie lietuvių darbus tau- blogus vaisius girtuoklystės, pri- bininkai turi eit iš vien, nežiū sudegink I”
Bet kaip-gi tas viskas atsitiko?
Artinosi pati “Seimo" diena.,1 Jeigu
kų, važiuoja ir daug lietuvių. t_>s labui.
vedė keletą pavizdžių iš praei- rėdami partijos bei tikėjimo, tu Panašias pasargas pridėdavo
’ ’
__ ir
paklausyt p. Gr.
ii jo
ri kovoti prieš šios r--gadynės
suIš visų pusių plūdo valstiečių draugų, tai išeitų, jog tai vis bu
------------------- SUDarbai gal pasigerys po naujų ^27 d. spalių Draugystė SimanoĮ
tieS. Po Kun. Žebrio kalbėjo vėl rėdymą, kuris yra netikęs, bet ir rašydamas viešuose reikaluo minios į Lietuvos sostapilį. Pa
metų.
Daukanto apvaikščiojo
dieną Bridgeporto kunigas apie musų kovot protiškai, ne vien žudyt se į ką nors Maskolijoj. Tame, matė dabar musų “revoliucijo vo darbas vienintelių musų “regimimo savo globėjo; Draugys- tūtos kilimą; ragino laikyties "
voliucijonierių” — Lietuvos sorodosi, nieko įstabaus nėra. Juk
f New York, Nusibankrutino tė tą atminimą daro kiekvieną vienybės, saugotis ištautėjimo. ypatas; vieną nužudžius, atsiran jis dėl laike kratos užtiktų laiš nieriai” padarę klaidą, atsisaky
dami dalyvauti “Seimo organi
dirbtuvių metą, būva kalbos, dekliamacijos Aiškino, kad po Vilniaus Sei- da kits atkeršinantis visai ne
turinti
diktai
Idant pamatyti, kaip tas atsiti
kų pateko, jau seergantis, Kalva zacijos komitete. Norėdami ati
kaltiems
milijonams
žmonių.
Kapitalas ir tt. Šįmet teipgi buvo užkvie- mui tapo išvaryti svetimtaučiai
American Šilk Co.
rijos kalėjiman, ir tai, kaip pats taisyti klaidą, musų “revoliuci ko, grįžkime prie “Seimo"’.
kompanijos siekia 11 milijonų sti kalbėtojai, bet su pasarga, iš valsčių ir mokyklų, o pasta- Girdi, pereina gadynė, kurioj po sakė, ne už savo kaltę.
Vilniaus “Seime” tik susikris
jonieriai” nusprendė atidaryti
ška bombos ir brotvningai, atei
doliarių. Darbai vienok tuom kad į eiles kalbėtojų nepatektų tyti saviejie.
talizavo
politiškoji Lietuvos
Reikia
dar
pridurti,
kad
terp
tarpu dar nepasiliovė.
nė vienas bedievis. Mat DrauPaskui kalbėjo koks miesto na gadynė mokslo ir tik moks laiškų, ypač uždedant “Varpą", “Seimą" ankščiau paskirto laiko mintis, bet reikalinga dar buvo
revoliucijonišku keliu (kaip ir iš
las apkariaus svietą. Todėl vei
nuo Vilniaus Seimo viegystės akyse pasirodė didelė be- perdėtinis angliškai, bet jo kališ Varšavos, yra ir ne jo rašyti, puolė “tikriems revoliucijonie- 1nutiesti
_
•
kime
protu
;
protas
tegul
valdo
dievystės šmėkla. Kalbėtojai pri- bą aš mažai supratau. Ant
tik jo perrašyti.
Paveikslan,
buvo: Nakanskas, Kazakevičia, galo gavo balsą ten buvęs Anto- mus, o tada sulauksime gėrės jam mirus. D-ras Basanavičius riams”). Mat patsai “Seimas” ten iškeltą butų pravedusios į
Valentinavičia ir Živatkauskas; nov. Jis pagyrė musų kunigus, nių laikų! Mokslą galima įgyt pagarsino Kudirkos laišką jam buvo paskirtas lapkričio 21, 22 minią.
Tuomi vielų tinklu ir buvo čia
apie bedievystę nė vienas nekal- dėkavojo jiems už besistengimą tik skaitant geras knygas; todėl rašytą. Tuom tarpu jis bu d., e t delegatai ir šiaip svečiai
IŠ WESTVILLE, ILL.
bėjo, išskyrus Živatkaucką. Jis naikinti girtuoklystę ir pridūrė, [mums būtinai reikalingas kny vo ne Kudirkos rašytas, tik jo buvo kviečiami atvykti diena jau užsimezgusi “Lietuvos Valanksčiau, 20 d. lapkričio, idant
22 dieną, Westvil- 'sudrožė, teisingai ar neteisingai, jog įr socijalistai to reikalauja, gynas, kuriame talpintus! viso
perrašytas ir pasiųstas, kur reikė suspėti ir ant lietuvių vakaro.
.
„
------------- "S3*“
kio
turinio
knygos,
ar
tai
butų
turėjo
laimę
išgirsti,
lės lietuviai
darodyti šita faktais.
musų kunigėliams. 10 d. lapkriToliaus aiškino, jog ją galima
jo.
Red.
Taigi 20 lapkr., tuojaus pasibai - Valstiečiai — tai tasai pama
kaip pasakė anglai žinovai (The čio, kaip tūli sako, čia velnias išnaikyti naikinant gėrymus dir- dvasiškos ar svietiškos ar kokios
gus
vakarui, musų revoliucijo tinis kkfdas. ant kurio gali šian
Commercial News), deimantinį atnešė Antonovą, kuris sukėlė kančias dirbtuves, įvedus socija- ne buk įtalpom, kad galėtų kiek
nieriai
ir bandė pradėti “Seimą", dieninė Lietuva.
vienas savo norus užganėdinti.
balsą savo tautiečio, p. M. Pe didelį liarmą. Pasekmė Antono- —Ar galimas
idant
iš
syk pažaboti minią savo koksai platesnis, gilesnis perver
trausko. Koncertas buvo pa vo atsilankymo buvo, kad čia Į
K. J. Baltrušaitis.
REVOLIUCIJA LIETUVOJ IR hegemonijos (vadovavimo) briz
žodį socijalistiška tvarrengtas ne \Vestvillėj, kadangi susityėrė socijalistų kuopa įs 20 i ^Išgirdę
smas Lietuvoje be pajudinimo to
jr
kapitalistus reikia iigilu ir nujoti ant jos į revoliu klodo? Kiekvienas, Logiškai pro
MUSU REVOLIUCIJO
ten nebuvo atsakančios svetai sąnarių.
,j^a.^ar. daugelis lietu naikinti, kunigai subruzdo. Sauciją.
nės, bet Danvilleje (6 mylios nuo vių baimijasi, įpatingai vertei- Į
NIERIAI.
taujantis, atsakys: “Ne”.
Bet iš to nieko neišėjo, Mu Taigi, ar galėjo musu socijalWestvilles),
Grand
Opera gos, kad socijalistai, susiorgani rusaitis puolėsi sulaikyt Antonov, 1
I.
bet kunigo Žebrio sulaikytas, ap
House, didžiausioje ir puikiausio zavę, neužgrobtų jų turtus.
Perskaitęs p. Grigaičio straips sų “revoliucijonieriai tik ša vę demokratai. besiremiantieiie vien
VINCO KUDIRKOS (KAPSO)
rimo.
Šoko
Bridgeporto
avelių
je svetainėje, kurios nė vienas iš
nį: “Lietuviai! ar gerais keliais diskreditavo minios akyse,
ant darbininkų-proletarų luomo,
S. L. A. kuopa vos kvėpuoja,
. JUBILIEJUS.
•
ganytojas,
sulaikė
Antonovą
ir
pagarsėjusių artistų, aplankan T. M. D. kuopa, rodosi, užbaigė
einame priekyn ?”, tilpusį 39. 40. nok jie vis da nenustojo vilties sukelti revoliucija Lietuvoje?
(Antrasai atviras t laiškas j vi41 ir 42 “Lietuvos" numeriuos, užmesti “Seimui” savo hegemo
čių Danvillę, neaplenkia, Sve- savo dienas, nes apie ją nieko‘ pradėjo šaukti: pažiūrėkit socija- sumenę).
Ne, negalėjo.
' listai kas dedasi Lietuvoj: dėl
skaitau savo pareiga imtis plunk niją ; ant rytojaus, organizaci
timtaučių ne daug tebuvo ant negirdėti.
Lietuvoj,
kaipo krašte su men
jų darbo kraujas liejasi upeliais •Kaip tikėjausi, rašydamas pir snos, idant atitaisyti kai-kurias jos komitetui atidarius “Seimą", ka pramone, darbininkų-proleta
koncerto, bet ant rytojaus visi,
Gėda Pittstoniečiams, kad jie
visoj Rusijoj, moterįs su vaikais mąjį laišką į visuomenę (39 p. Gr. klaidas.
socijaldęmokratai maloniai pa rų labai mažai, o ir tie pats, ką
išgirdę atsišaukimus buvusiųjų teip sunkiai miega.
badą kenčia, moteris vyro vaikai “Lietuvos” ntfm.), nepasiliko ji
siūlė į pirmininkus savo kandi yra, susideda tankiausiai iš mie
Pirmiausiai
turiu
patėmyti,
jog
ant koncerto, ypač perskaitę vie
Yla.
tėvo
netenka.
Socijalistai sai be atbalsio.
tiniuose laikraščiuose nepaprastą
nėsu skaitęs p. Šliupo brošiūros: datą. “Seimas”, atmetęs jį, iš sto gyventojų — žydų ir lenkų,
Aidu atsiliepė jisai brolių Aeina
su
peiliais
po
kaimus
ir
“
Lietuviai! ar gerais keliais eina- rinko pirmininku vyrą beparty- Į ar sulenkėjusių lietuvių; pirmiemusų dainiaus pagyrimą, gaili Iš PHILADELPHIA, PA.
merikiečių širdyse, kurie ilgai
piauna
žmonis,
atima
jų
turtą.
lie priekyn?" ir užtatai nema
nos, kad ant koncerto nebuvo.
jie (žydei) priguli tankiausiai
Skaitydami laikraščius, matom,
nelaukdami, suskato prie darbo,
Lietuviai buvę ant koncerto, kaip kitos tautos gėrisi savo gar Žmonės, sukurstyti, sudaužė mo
nau leistis į polemiką dėlei p. nuš- prieš tautą.
prie žydų rccii ai demokratų or
nopolius, valsčių raštinės, o kraudami aukas pastatymui pa Šliupo išvadžiojimų, apie kurių
Tas, žinoma.neišpasakytai ne ganizacijos “Bundo", antriejie
visi nesvietiškai buvo užganėdin siais :
artistais ir kompozitoriais, valsčiai bausmes turi mokėti. minklo V. Kudirkai (Kapsui).
klaidingumą ar teisingumą, ne patiko musų “revoliucijonie- prie yvairių lenkų organizacijų
ti, ir laike p. Petrausko giedoji Męs lietuviai
I*
••
’
”
I
••
••
‘ •
supratime
muzikos
Ne špižo, ne marmuro pamin
mo (ypatingai laike giedojimo stovime žemiau kitų tautų. Nors Męs, girdi, susirinkom apie pa
skaitęs pačios brošiūros, nieko riams" ir jie toliai šaukė, rėkė (S. D. Kr. P. i d. ir P. P. S.).
klą męs norim statyti tam musų
lietuviškų dainų) ne iš vieno ti ir turime tautiečius, kurie sutai rapijos ir bažnyčios reikalus pa
pasakyti negaliu. Bet kadangi ir trukdė “Seimą”, kol jų “revo- Pasijieka -dar dvaro ir sodžiaus
tautos milžinui. Ne, męs no
kro patrijoto akies riedėjo pasi sė tūlą skaitlių dainų, bet vis kalbėti, o ne apie socijalizmą.
p. Gr. savo replikoj užkliudo liucijoniška" garbė ne tapo pa darbininkai—tai vienintelis kon
Bet apie parapijos ir bažnyčios rim gyvą jį sau statyti prieš akis daugybę visuomenės klausymų, kakinta tuom, kad viens soci- tingentas, iš kurio L. S. D. gali
didžiavimo ir džiaugsmo ašaros. tai tik pradžia.
— tokį koks jisai yra savo rareikalus nė žodžio ne buvo kal
\Vestvillės lietuviai, išreikšda
teip juos savotiškai argumentuo jaldemokratas tapo išrinktas pir rekrutuoti savo armiją. Bet ši
Philadelphijoj 5 metai atgal
Antonovui ne davė kalbė- štuose.
damas, ar visai neargumentuo- mininko pagelbininku.
mi dainiui savo dėkingumą —
sai gaivalas, sulyginantai, ne
neturėjome lietuviškos muzikos tį
Kada jisai rašė savo raštus, Į damas
paaukavo labai gražų pundelį bal nė baliams, dabar yra Orches
(nors p. SI. ir smarkiai
Visame Seimo bėgyje musų skaitlingas ir labai tankiai pasiĮ jie mus negalėjo pasiekti. Tuotų žiedų, surištą puikiu šilkiniu
nubara už argumentų stoką), — socijaldęmokratai pasiliko tikri duodąs organizacijai, ypač so
tras, Benas, Kanklių Kliubas.
lapkričio
I met dar siautė pas mus žiauri
kaspinu, su parašu: “ Nuo \VestV Keturi Chorai: du bažnytiniai ir jaijsty Sanjungos Lietuvių Soci- šiaurės žiema, viešpatavo tam tai aš pasistengsiu čionai išro- sau,, ir čia jie buvo “revoliuci- džiaus darbininkai (bernai), nė
dyti klaidingumą p. Gr. argu- jonieriais”, nuolat desorganizuo- sa išskirstytas ant didelio ploto,
villės Lietuvių”. P? Petrauskas
kuopa parengė
apturėjo ir kitą labai dailų, rau du tautiški: 10 kp. S.L.A. ir So- prakalbas su dainoms svetainėj si naktis, ir tik velionys nenuil mentacijos, kur ji yra ir nurody dami “Seimo” tvarką.
Nors, negali tankiai susirinkti.
donai liepsnojančių erškėčių bu cijal. partijos. Bažnytinis choras Lietuviško Politiško Kliubo, stančia ranka siūbavo “Varpą”, ti jos stoką, kur tėra vieni nuo kaip pats p. Gr. pripažįsta (40
(Pabaiga bus.)
kietą — su parašu: "Nuo Trio”. geriausias Richmondo dalyje, atsakimui. dėlko kunigas nedavė žadindamas mus giliai įmigusius. gi tvirtinimai.
"Lietuvos” num.), jų ten buvę
Ar męs pažįstame tą paslap Visa p. Gr. replika remiasi ant “apie treČdalys”, o aš tikrai ga
Gaila, kad ir pas mus daug di pietinėj dalyj bažnytinis choras kalbėti Antonovui 19 d. lapkrisilpnas, kadangi trūksta gerų dai- jjo
tingą
varpininką, ar męs matom šių pamatinių tvirtinimų: 1) Lie liu pasakyti, jog jų seime buvo
desnė dalis lietuvių tamsus ir
PINIGINIS KRIZIS AMERI
jo
dvasios
didumą?
nininkų.
Socijalistų
partijos
choPirmiausiai
choras
padainavo
nesuprantanti augštesnių pasi
tuvos socijaldemokratams pri vos dešimta dalis, bet obstrukKOJE.
Ne, męs jo nepažįstam, męs guli visos Amerikiečių deda cijonistams nedaug reik, pakan
linksminimų, jiems kelio ga ras dar jaunutis, tik pereitą va- niarselictę. Paskui P. AntonoTai
papiastas
daiktas, kad, išį.
las tai smuklė, kurioje save mą- sarą susitvėrė, bet darbuojasi vas savo kalboj užsipuolė ant' jo dvasios didumo nematom. Te mos Revoliucijai aukos, 2) soči- ka turėti gera gerkle ir daug netyčių pakilusi audra, ilgai ne
kunigų, išrodinėjo blogus jų dar- galima jį matyti dvasios darbų
terijališkai ir morališkai naikina. gana gerai.
jai demokratai — ne “cicilikai”, “civiliškos” drąsos.
užsilaiko, ir juo smarkiau siau
Pavienių
vaikinų
ir
mergaičių
bus, išvadino paleistuviais, va- dhlume. Galinga velionio stovy- 3) valstiečiai - ūkininkai —• at
Jeigu jau teip yra su smuklių
Nestebėtina, jog jau pirmoje čia, juo trumpiau laikosi. Teiplankytojais, tai ką jau besakyti imančių lekcijas ant piano, smui- giliais. Jis teipgi peržengė ry la stoja musų akyse jo raštus žagareiviai (čia autorius pats dienoje “Seimo” posėdžių musų pat atsitiko ir su neseniai paki
skaitant, kuriuosna jisai įdėjo
apie anų valdytojus! Iš 20 su ko, mandolinų ir ant pučiamų in- bas, kaip ir kunigai.
sau prieštarauja, bet apie tai pas “revoliucijonieriai" visiškai nu lusia Amerikoj nusiminimo vie
tiek
savo dvasios jiegų. Bet kad kui), 4) Lietuvos sočijaldemokra
strumentų,
yra
gana
diktai.
ChoParapijonas.
viršum lietuvių smuklininkų var
stojo seimininkų simpatijos, nes sulą, kurią sukėlė piniginė aud
matyti velionį visame jo didu tai — ne priešai lietuvystės; na
giai du atsilankė ant koncerto, ras 10 kuopos S. L. A. seniau
jau perbrutališkai, savo papro ra: iš syk nugązdino ji gyven
me, turime žiūrėti jo akimis. Tu
BALTIMORE, MD.
kiti gi netik patįs nėjo, bet ir sias ir turintis dainų vertės 150
ir ant galo pagalios p. Gr. ne čiu, visur lindo ir peraiškiai tojus, ištraukė ir pakampius
rime
surinkti kiekvieną eilutę, užmiršta apdrėbti purvais ir pa
2Ą d lapltričio> 7 vaj. vakare>
kitus savo brolius lietuvius at daliariij ir gryno pinigo $83.18.
jau
stengėsi
pažaboti
mi- i paslėpė pinigus, ^sutrukdė pra
brūkšnelį, ,čią autoriaus ypatą. (Kadangi
kalbinėjo, sakydami: geriau už dabar stovi silpniausiai. P'- lietuviškoje svetainėje ant Barre kiekvieną velionio
nią, ypač valstiečius.
monę, sunaikino gerovę tūk
tuos centus išsigerkime, o męs reitą metą susirinkiman pabuvo sU atsibuvo prakalbo,, sureng. idant jisai stotų gyvas musų a- (męs išmoksime polemizuoti, ne
stančių
vargdienių darbininkų ir
Seime nesisekė labai musų "re.. | kliudydami ypatų?!)
.
Įos vįs(^ Baltimorės draugysčių kyse.
patįs balsiau padainuosime. Na vos penkios ypatos.
išplatino
po visą šalį neužsitivoliucijonieriams”, jie tikrai ti
ir dainuoja pas mus lietuviai gar 27 d. rugsėjo susirinkiman pri- įsteigimui musų mieste LietuviPonas P. Mikolainis, 42 “Lie Aš visai ne manau ginčytis čia
kėjimą
ir
nusiminimą. Bet ta
kėjo patrauksią savo pusėn val
mergi 1 ško knygyno.
siai, — neretai buteliais skaldy Ibuvo
ivo ganėtinai vaikinų ir mergi-1
tuvos”, mums pataria užsiganė su p. Gr., kam tur tekti Ameri stiečius. Bet valstiečiai paro audra, pačiu savo smarkumu, sau
nų, 1 mokintiesi dainuoti.
... ______
dami vieni kitiems galvas ir no
nutarė
Į Svetainė k...
— ^:i
— žmonių
------ ; dinti plačia velionio bijografija kiečių dedamos Revoliucijai au
buvo
pilna
dė gan didelį politišką susipra galą padarė.
Mokyti
paėmė
Juc|:ą
Jurčukonj,
sis. Bet, męs VVestvilliečiai, tu
ir
neišleistais
dar
raštais.
Bet
kos, bet noriu tik išrodyti visą timą, jie suprato, jog socijaldeToj valandoj, kada piniginis^
visi klausė, iskiriant du girtuo
rėję laimę dalyvauti p. Pe- studentą “Combs Conservatory
kliu, kuriuos reikėjo išmesti lau toksai paminklas ar bus vertas keistumą jo darodinėjimų. Ne mokratai ne tinka jiems į vadus. šturmas pradėjo terioti visą kra
traukio koncerte, kurio balsas of Music”. Visi tikėjomės, kad kan.
V. Kudirkos, “kuris (kaip pats tik p. Gr., bet ir kiti socijaldeAtskirame posėdyje, 22 lapkričio štą. pakilo prigimtas Amerikos
gerą chorą. Bet, ant
dar ir «dabar tebskamba musų turėsime
gerbiamas
autorius pripažįsta) mokratai mėgsta pasigirti, ėsą
• . •
«
I
XPirmiausiai
imliausiai lietuviškas
ne
choras
(5 gruodžio) 1905 m. Valstie turtingumas ir dvi galybės susi
ausyse — turime viltį, jog jis ir nelaimes, atsirado terp pašali- padainavo dai
paaukavo savo gyvenimą apšvie vieninteliais Lietuvos revoliucijo
čiai, skaitliuje apie 800 (iš 1000 rėmė. Buvo tai kova dviejų ga
_ i
nių ir
ir nariu
pačių draugų biaurios ikal
ant tolesnio laiko musų neap nm
timui
savo
brolių
?
’
nieriais.
Darodyt
jie
to
nedaJ. Vasiliauckas, savo kalboje
dalyvavusių seime Valstiečių) lybių — vilties ir neužsitikėjilenks, o męs, skaitlingiau susi bos, buk mokytojas paniekinęs [darodinėjo, jog visiems lietu Toksai paminklas• tai butų rodo: mano, turbut, kad visiems
apsvarstę savo padėjimą, priėmė mo. Kova ta užkliudė daugelį
rinkę, parodysime, kad pati duo visas merginas prigulinčias prie viams, be skirtumo partijos bei tik silpnas julpJija|Q) šešėlis, o ir teip aišku..,, o, rasi, ir datam-tikrus nutarimus ir pamata žmonių: tūliems New Yorko ir
na ir rūgštis paveiksle degtinės choro. Dėl tos priežasties pasi
ne
gyva,
galinga
s^ovyla.
rodymų
taikstą.
tikėjimo, reikia eiti iš vien, griebvo savystovią organizaciją “Lie kitų miestų bankininkams, be
ir alaus musų nebeužganėdina, darė didelis liarmas tarpe vaiki
Jeigu
męs
neįstengtume
išlei_
,
tiesi mokslo, kurį galima įgyti
Jeigu, ištiesu, Lietuvos soci- tuvos Valstiečių Sanjungą”, tų abejonės atsieis kalėjimuose raebet ir męs jau reikalaujame ir nų ir merginų.
Kiti, pakilus
skaitant raštus; deltogi neatbū sti visų raštų kruvęy, tai išlei- jaldemokrataii
vieninteliai re- nutarimų įvykdymui gyvenimam tavonę atlikti.
jieškome peno, kurį apšviestesAnt baliaus draugystės Petro tinai reikalingas knygynas.
audrai,
bijodamiesi
teismo die
L.
. ...
...
. .
- • voliucijonieriai,
'
’ tai jie, "kaipo
• toČia jau musų “revoliucijonie
nės tautos jau nuo seniai renka Armino, 22 dieną lapkričio, ant
Lietuviškas choras vėl daina- č,ausia b‘|O8rafija
neatsa- ki, turėjo atlošti jei ne: visam
visam riai” galutinai turėjo persitikrin nos, pats nusižudė, patvirtinda
iš dailos.
New Academy salės, keletas vo. Antanas Galinaitis, baigęs kytų nė momentję iškilmingumui, Letuvos judėjime, tai bent svarmi žinomą musų priežodį, jog
giesmelė “Seime” at
Kun. K. Skripka.
draugių ir draugų, prisikalbinę Baltimorėje kolegiją “Loyolės”, nė jubilijato nuopelnų prieš tau- blausiam jo'momente vadovau- tu jog
"Xuodėmė nepasilieka be atyonigiedota: jie neįstengė patraukti jimo”.
pašalinius, susisėjo prie stalo. kuris už iškalbumą gavo kole tą didumui.
.
JI-*
*
jančią, svarbiausią rolę.
savon
pusėn galingiausios sei
IŠ WESTWILLE, ILL.
Merginos, išjuokimui mokytojaus gijoj porą auksinių medalių, sa Aš, vienok, ųeabejflju, jog vi Pažiūrėkim gyvehiman, ar iš. Dabar Amerika vėl atsigavo
mo
dalies
— valstiečių. Hege
19 d. lapkričio, einant j darbą, tyčia biauriais balsais pradėjo
nuo
išgąsčio, ir pamažu viskas
suomenė
nesigą^ės
patiko
patiesų teip buvo.
vo kalboj nupeikė tuos, kurie
monija (vadovavimas) išsprūdo
patiko nelaimė Ignacą Smeikauc- dainuoti.
grįžta į paprastas vėžes.
prisirifa aklai "prie jėib partijos'Į
P*”“**0.
Svarbiausiu momentu visame jiems iš rankų.
lą: pagavo jį trūkis ir.sudraskė
Auksinių ir sidabrinių pinigų
verto jo, — išleidimo visų jo ra Lietuvos judėjime, be abejonės,
tik
partijos
reikalus
gina.
Jis
Tokią tai rolę lošė Lietuvos yra dabar Amerikoje daugiau,
j šmotus.
Dabar choras vėl likosi už darodinėjo, kad išganymas žmo štų kruvoj.?
s
buvo Didysis Lietuvių “Seimas” socijaldęmokratai
Pirmamjam negu buvo prieš piniginį knai
Velionis prigulėjo į §v. Juo migdytas iki Naujų Metų. Sun
Juozas Gabrys.
gaus moksle, be kurio nega
Vilniuje
21,
22
lapkričio
(4,
5
d.
zapo D-stę. Kūną, su bažnyti ku tarp lietuvių ką gero dirbti,
są.
Milijonų doliarių vertės
lima nieko naudingo nuveikti. |
gruodžio) 1905 m., — jisai sukė
Aš šiek-tiek ilgiau apsistojau aukso atgabeno iš Europos, o
nėms apeigoms, palaidojo 21 d. nes tuojaus atsiranda priešai ar
Peikė tuos, kurie naikina tautos
P. S. Aš jau pradėjau rinkti lė augsčiausią revoliuciją Lietu-- ant “Seimo”, nes jisai, kaip ži Jungtinių Valstijų pinigų mušylapkričio ant lietuviškų kapinių. danti gerą darbą. Turbut, lietu
turtus; išnaikyti gali jeib vai- medegą V. Kudirkos (Kapso) voje.
nome, buvo pirmu aktu revoliu klos dieną ir naktį muša naujus
A. a. Ignas Šmeikauckas paė vių jau toks likimas 1
j kas padegęs ar
bombą rnezda- bijografifai, tai-gi meldžiu visus
Pažiūrėkime, kokią rolę lošė cijos Lietuvoj. Visos politiškos auksinius pinigus. Philadelphios
jo iš Kauno gubernijos, Raseinių
Dzūkelis. | mas, bet reikio vyro, kuris tą turinčius kokius nors jubilijato- tame “Seimą” ir paskui, kilus
Lietuvos srovės susikoncentravo mušykla prikrauta auksiniu "bu
pavieto, Andriejavo valsčiaus.
atbudavotų.
laiškus,
dokumentus
Ir
šeip
ži

revoliucijos
audrai
Lietuvoje,
Vilniaus
miesto rūme (kurį Vil ljonu” (šmotų aukso, iš kurio
Treti metai kaip gyveno Ameri IŠ WATERBURY, CONN.
Priminė, kad senovėje lietu- nias pasiųsti laikraščio redakci musų socijaldęmokratai.
niaus
miesto
taryba buvo pavel muša pinigus); jo ten yra už
koj. Lietuvoj liko jo moteris,
17 d. lapkričio kunigas P. Sau- viai buvo narsus ir to nepapra jom
'
Pradėsiu
nuo
pradžių.
Kuo
dusi
Lietuvių
Seimui), čia bu šešiasdešįmtis milijonų doliarių;
ienas sūnūs ir dvi dukterys. rusaitis pagarsino, kad 18 diena
stojo ir jis ne išniks, kol lietu
Kiti laikraščiai teiksis atkar met buvo sumatyta sušaukti Lie vo atstovai visų Lietuvos luomų, naujos mašinos tapo pastatytos,
Kas nori, giminės ar draugai, lapkričio prasidės parapijos feviai gyvuos.
tuvių “Seimas”, buvo pakviesta čia susikristalizavo politiškoji bet jos negali suspėti atmušti
to tL
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Dar karta pasikėlė, ištruko iš draugų fr revolveriu Į baigs gyvatą “marinamamjam žmogui”,
rankoje žengė keletą žingsnių pirmyn. Kare.vta. kų valstųai, .r ar veik k.ltą v.etą jims tarp valsrijjl
tiek pinigų, kiek reikia. Tie nau
ji šaltiniai: Europos pinigai ir
vėl palenkė šautuvus. Minia išbėgiojo j visas rytuose.
.....
.,
t|Bl
naujai atmušti, padina žymiai
šalis Juras gi iš naujo keleto kulkų pataikytas,
Žmoma, per dideli buvo reikalavimai nuo 3
pinigus esančius bėgije, o dar
pargriuvo negyvas ant bruko.
milijonų gyventojų šalies, kalnuotos, rods turtinrandas iš iždo paskolino tuTuo pačiu laiku prie kareivių priėjo vienas gos švinu ir gelenm, bet ne javais..., Bet vis-gi
' liems bankams milijonus auksi
senas aiieieras, iškoliojo kareivius ir paliepė nu- Graikija daug ką sau padarė. Iš pradžių kiM
nių doliarių. Dar didesniam su
leisti kardus. Bet pribėgo anstolis ir gana šiurk- vienas kaimas ir miestas ėjo savo keliu, neatboda*-* Jurai, peržiūrėk tėvo kanceliariją 1
stiprinimui Amerikos kredito, iš
čiai užsipuolė ant jo. Pakilo ginčas. Tuotarpu mi apie savo tautos reikalus. Politikierių visBr
Juras sudrebėjo, akyse sužibo šviesa, greitai
leido penkias dešimtis milijonų
pliačiaus gilumoje rinkosi minia, augo kaip pa- buvo pilna, nesą kiekvienas Graikas mėgsta daunuėjo
paskui motinos. Ji įvedė jį kanceliarijon, ku
doliarių vertės 2 procentinių Pa
vasario vandens ir pamažu artinos prie Juro lavo- glaus šnekėti negu veikti. Bet gabaus ministras
namos kanalo bondsu, ir šimtą ri buvo apstatyta lentynomis nuo grindų ligi lu
įTrikupis mokėjo valstijos reikalus pakreipti |įnj
n°.
milijonų doliarių vertės 3 pro bų, nurodė, kur kas yra, paskui išėjo, užrakino du
kon
vienybės.
Athėnai,
sostapilė,
gražiai
subuda1
Juras gi, kulkų sudraskytas, gulėjo ant bruko Ikon
centinių rando certifikatų. Tie ris1 ir raktą ant krutinės paslėpė. Paskui per tūlą
tarj) murinančios minios ir eilėn išsitiesusių kar- vota, yra sujungta geležinkeliu su Patras į vakarus,
bondsai mėgina ištraukti iš už laiką apeidavo visas duris ir klausėsi. Po keleto
eivių. Yt kruvinas dviejų nelaimingų tautų san- o su Lanssa ir Salomki į šiaurius. Laivų pristoto
kampių paslėptus neužsitikin- valandų Juras lengvai pabarškino. Motina išleido
doros slinksnis, valdžios viena ant kitos užsiundy- yra garsi ant salos Syra, kur pirklyba ir
čių žmonių pinigus, ir varyti JI Juras laikė rankose diktoką popierių pluoštą.
tų, gulėjo veidu į dausas nusikreipęs. Akis bu- bus gyventojų urnai kįla. Athėnuose yra univer— Juk to taip neneši?
anuos į bėgį. Tokiu budu, išsi
vo stiklinės, veide ne vienas nervas nekrutėjo, sitetas, lingonbučiai, 3 muzėjai, daugybė knygų
— Paslėpsiu po marškiniais.
blaškius paskutiniems debesiams,
Ar per tą kruviną slinksnį tiedvi tauti paduosi krautuvių, ir labai daug dieninių laikraščių išeina,
Motina išėjo iš kambario, jis gi apsikrovė popraėjus piniginei audrai, ir
rankas viena kitai broliškam suspaudimui? Ant nors gyventojų nesiskaito nė į 60,000! šiądien apsugrįžus paprastiems laikams, pa pieromis. Sugrįžusi, paklausė jo:
toklausimp atsakys ateitis. -Bet tas tikra, kad švietimas tvylo prieglobstyje valstijos, ir neretai
— Jurai, ar geras tavo ginklas?
matysime Amerikoje daugiau pi
kiekviena idėja, kurią apliejo jos išpažintojų krau-1 dar užrubežyje randame Graikus besimokant sve^
— Geras? Turiu, bet ne kam tikęs.
nigų, negu kada nors jų čia bu
jas, turi gyventi, nes tam tik paėmė jų gyvastį, | timuose universitetuose. Bet ribos yra per siauros,
Duosiu tau vieną tėvo brauningų.
vo.
I idant Graikija galėtų išaugti j galingą valstiją:
kad pati gyventi galėtų.
Parodė jam dailų revolverį. Juras apžiurėjo
Praėjusią sanvaitę Amerikos
Per tavo lavoną Graikija neturi didelės ateities be fipeiro; Mąęedo*
Jurai!
Tu
neveltui
žuvai,
bankininkai turėjo Chicagoj su ir paslėpė. Trumpai atsisveikino. Pati motina iš
istorija eis naujomis vėžėmis, Varsa va neužmirš nijos, Krėtos....
sivažiavimą ir ramiau žiūrėdami leido jį per vartus, kad neatkreipti kiemsargio ati
Kuomet krutėjimas Graikijoje nemenkas ant
tavęs. Mirtinoji tavo darbo dalelė eis su tavim
į ateitį, išreiškė nuomonę, kad džios. Dar nesuspėjo užlipti ant laiptų, kaip stai
į
kapus.
Bet
ne
ta
nemirtingoji
dalelė,
ta
neužčiuoapšvietimo
dirvos ir pakilimo augštyn kaipo tauuž poros sąvaičių bankai galės ga išgirdo gatvėje skubius žingsnius ir keletą vie
piaina, kurios neįveiks šautuvų kulko,s nė Alek-|ta, tai tautiškoji idėja dar labiaus išsiplėtojusi
sugrįžti prie paprastų pinigi nas po kito šūvių. Akimirksnyje visi namai su
sandriškosios Cytadelės patrankos. Ta nemirtin-1 tarp Graikų, gyveriančių po turkiškąją valdžia,
nių operacijų, tai yra, sugrąžinti judo. Uždarė duris, pribėgo prie lango, pažvelgė.
goji
dalelė liks per neužmatomas toles ir skelbs Neseniai dar nutautinimas Graikų buvo didelis
chekius išleistus Chicago Clear- Tačiaus, neveizdint į ramumą, neveizdint į savęs
šimtui tautų, vergijos pančius draskančių, kad I rakijoje, Macedonijoje, Mažoje Azijoje. Ir kaip
ing House Association, ir išmo- valdymą, jos akįs lyg kad paraližuotos buvo.
Varšavoje buvo jaunas didvyris, Rusas, kuris gal-1 galima buvo gelbėtiesi? I urkų valdžia neleido
kinėti žmonėms pinigus ant pa Keletą, kartų5 paspaudė elektriškojo varpelio saguvą paguldė už brolybės ir sandoros idėją.
jokių draugovių! Bet kada valdžiai prireikėjo pi
reikalavimo, be 60 dienų parei tb Bet tarnas neatėjo. Išėjo ant laiptų. Varnigų, tai Graikai Konstantinopolio už pinigus nukalavimo, kas dabar reikalaujama tai buvo atviri, už vart girdėjo, kaž-keno balsai.
Kuomet žinia apie atsitikimą ant Banko plia-1 sipirko privilegiją įsteigti sau "centrališką kolle— Aleksėj! — rūsčiai sušuko..
apsaugojimui bankų. Bankinin
ciaus paplito po miestą, pulkininkas rovė plau- giją’ 1861 m., kuri vėliaus pavirto į “Hellėnišką
Iš gatvės atbėgo pusiau apsitaisęs tarnas.
kai mano, kad jau dabar gali
kus nuo galvos, nuplėšė ėpolėtus nuo pečių, kei- Philologišką Syllogos, arba Graikų Mokslo Drau— Kas ten atsitiko? — paklausė jo rusiškai.
ma butų grįžti į paprastas vė
kė savo darbą, keikė tarnavimą, keikė carą ir giją. Tasai Syllogos stojosi centru viso Graibų
Tarnas atsakė, kad nušautai kaž-koks žmogus,
žes, bet tas daryti butų neatsar
ministrus. Motina, nieko nesakydama, greitai ap-1 judėjimo, Pasidalino jis į skyrius, kaip archiologu, nes neužsitikėjimas žmonių kaip rodos, slaptosios policijos ajentas. Guli jis
sitaisč, įlipo į vežimą ir liepė važiuoti į atsitiki gišką, mokslišką, finansišką ~ir skyrių apšvietos.
ant gatvės kertės. Telefonu, šaukiama policiją
dar ne visiškai išsiblaškė.
mo vietą. Pulkininkas visą valandą siuto, paskui Išleidžia laikraštį “Praktika”. Įpatingai tėmyti reiTokia audra, kokią matėme, ir Greitąją Pagalbą. Kaltininkas pabėgo.
kitą valandą verkė kaip vaikas. Netrukus pradė-1 kia Graikų rūpestingumas apie apšvietą. Syllogos
Į keletą dienų revoliucijoniniai laikraščiai atbuvo reikalinga pastatymui ban
Vieną kartą per kiaurą naktį negalėjo sumer jo telefonas skambinti. Tarnas pranešė, kad gu- rūpinasi steigti mokyklas vaikams ir mergaitėms,
kų .ant geresnių pamatų. Tie spauzdino visą eilę slaptų aplinkraščių, demaskuo
bernatorius nor kalbėti su pulwininku.
suteikia joms rankvedžius, duoda mokytojus, net
kti
akių.
Pradėjo -filozofuoti.
sos ir tvarka tūlų banku buvo dami valdžią ir jos neva tai konstitucijinius suma
—
Pasakyk
tam
svolačui
—
suriko
puikiniukunigams seminarijas įsteigia ir kunigus po savo
Žmonės
turi
valgyti.
Ekonomiškos
teorijos
ųevisiškai tinkamos.
Randas, nymus. Tas didelį trukšmą sukėlė. Iš popierų
kas,
—
kad
aš
visai
nenoriu
su
juo
kalbėti.
įtekme laiko. Į Syllogos priguli mokyti ir nemotie turėdamas atsakančios prie taip sumaningai mokėjo pasinaudoti, kad valdžia tam tikslui, kad žmonės turėtų ką valgyti. Žmo
Tarnas
išėjo
ir
sugrįžęs
pranešė,
kad
telekyti, bėdini ir turtingi Graikai, tikinti ir netikinti,
žasties, irgi nebegalėjo kišties jokiu budu negalėjo užklupti ant valdininkų išda- nės turi vesti ir vaikus turėti. Žmonės turi turėti
fonuoja
oberpolicmeisteris,
išreikšdamas
užjautimą,
nėsa tai yra tautiška įsteiga!
į visus dalykus. Dabar, kada vybės pėdsakos. Tas atsitikimas pasėjo neištiki- Į bet-kokią visumenišką tvarką. Tam tikslui yra tei
—
Pasakyk
tam
antram
svolačui
—
suriko
Jau 1876 m. Syllogos turėjo 84.kuopas, visobaisus šturmas užgavo skaudžiai mybės grudus tarp viršininkų ir pavaldinių, tarp sės, teismai, dargi kalėjimai. Žmonės turi būti pro
visą tautą, ji nuodugniai užsiė šefų ir sekretorių. Sutaisė keletą kratų, bet jos tingi. lam tikslui yra mokyklos, universitetai ir pulkininkas — kad aš spjauju ant visų jo užjau- se Turkijos šalyse išmėtytas, šiądien vienoj Ma
tinių.
cedonijojc yra apie 20 kuopų, kaip “Auklėjimo
mė sutvarkymu visų savo reika nieko nepaaiškino. Juro tėvas vis dar buvo Peter egzaminai.
1
arnas
tačiaus
nesijudino
iš
vietos,
stovėjo
Brolija” J<O2anėj<-*, “Auklėjimo Draugovė” Dra1
ai
tokie
paprasti
ir
podraug
nepaprasti
da

burge,
Telegrafavo
į
jį,
ar
negalėtų
pasiskubinti
su-1
lų. Pirmutiniu vaisiu to bus,
lykai
!
i»sitiekęs
kaip
styga.
moję,
Nauzoje ir kitur. Deliachove tarp valupų
be abejonės, įsteigimas Centrali- grįžti atgal. Tuo tarpu perkrėtė namus nerėvo—
Ko
dar
lauki
?
Graikai
buvo suvis nutautę ir savo kalbą užmiršę,
Nes ką bepradės su savim žmogus, kuris turi
ško rando banko, ir gal būt, į- liucijonierįų, bet įvairių viršininkų ir jų pagelbi—
Jo
ekscelencija
ponas
oberpolicmeisteris,
bet
kada
ten tapo mokykla įtaisyta, Graikų dvavėlę?
Vėlė
sako:
'Taip
manėte?
p
aš
to
nenoriu.
steigimas krasos kasų, kokias jau ninkų, paskui namus geriausių jų draugų, pagalios
drauge
su
jo
ekscelencija
ponu
gubernatorių
liepė
šia
ir
kalba
atsigimė. ‘
Vėlė
sako:
taip
nutarėte?
manęs
tuomet
su
jumis
seniai yra Europoj, į kurias kiek tų draugų draugų namus ligi dešimto vandens po
pranešti,
kad
važiuoja
čion,
norėdami
išreikšti
gi-1
Taip
gi
Trakijoje Graikams darbas sekasi,
vienas be baimės galės savo pi tų santikių kisieliaus, praleizdami veltui laiką iri nebuvo. Vėlė sako: šventa viwmenė* tvarka?
lų
užjautimą.
Adrianopolyje
įsteigta tapo skaitykla, knygynas,
nigus sukrauti, ir tokiu budu sėdami nepasitikėjimą. Legališkoje spaudoje pasi spjauti man ant jūsų švento* vūnimeniškos tvar
kos.
Pulkininkas
nutilo.
Paskui
nušluostė
ašarą,
ir
draugovė
panaši
į Syllogos.. Heraklėjoje tarkiekvienas centas šelps pramonę rodė komentariai prie tų valdiškųjų aplinkraščių,
kuri
ištrisko
ir
tarė
į
tarną
:
Į
visai
tamsių
gyventojų
kuopa tapo įsteigta ir
Ir Vėlė daro revoliuciją.
lygino juos su manifestu ir kaskart laidau užpul
ir vaizbą.
—
Pasakyk,
kad
busiu
labai
dėkingas.
darbas
apšvietimo
gausius
vaisius
atnešė.
dinėjo ant administracijos, išrodant, kad ji priešinas
Išlošia. Ir kas gi? Įvyksta nauja visumeni*I arnas išpildė paliepimą. Po valandėlės paKuopos Mažoje .Azijoje prasidėjo platintiesi
valdžias nuomonėms ir norams. Tat buvo toks go ka tvarka ir aiškus dalykas, šventa tvarka. Naujos
site* pasipiktinimo ir. teisybės apsireiškimas, kad jo teisės, nauji teismai, pagerinti kalėjimai ir suma- šaukė jį pulkininkas ir nuleistomis akimis, paduo- nuo 1870 m., kada Trebizonde susirinko išeiviai iš
Argyrupolio ir sątaravosi, ka» reikia daryti, idant
kiu budu jo sustabdyti negalima buvo. Butų rei ningesni egzaminai. Vėlė kelia maištą. šalyn damas mundurą, tarė:
— Matai, \ anka, čia truputį epoletai atplyšo, savo tėviškę pakelti iš nupuolimo. Mat 16-tame
kėję uždaryti visus laikraščius, tuomet gi, žodžio su ta vėle. Tu amžinai keltum tik ręvoliuciją.
šimtmetyje Argyrupolis pražydęs buvo sidabro
laisvę pripažinus, butų pakilusi audra ne tik ant
Ir rodos, vėlei nėra pasaulyje vietos. Nėra reikia pnsiutį.
1 arnas paėmė mundurą ir nuplėštus epoletus kasyklomis ir karavaniška pirklyba su rytų šalivietos, bet ir visoje Rusijoje, kuri kas-kart balsiau vietos vėlei jokioje visumeniškoje tvarkoje, jokiose
rėkė, kad iš Lenkijos padirbdė akademiją įvai teisės sistemose. V ėlė kaip vėjas, gali aštuonis sy ir išėjo, pulkininkas gi vis neramesnis būdamas, mis, kasykloms-gi, išsisėmus, gyventojai išsiblaškė,
' [Į Nuo 30 d. spalių 1905 me- rios rųšies administracijos cariukų auklėjimui. Iš kius per dieną permainyti savo pūtimo pakraipą.
nukiutino paskui ir pridūrė.
ir likusių keli šimtai šeimynų gyveno varge, skurtų iki 1 d. lapkričio šių metų kitos vėl pusės laikraščiai pradrįso, peržengė visas
Reikia
su
tuo
siuviniu
pasiskubinti,
nes
prietaruose ir tamsybėje paskendę. Atsišaukė
Bet kalta tam visumenė, kad gimsta vėlė ir neI
Į j Konstantinopolio Mokslo Draugiją, ir, kaip beMaskolijos kariškiejie teismai biurokratų manomas galimomis ribas ir matydami, nor nusilenkti prie jos tvarkos? Vėlė skaudžia juodu turi genis arklius ir greitai važiuoja.
pasmerkė mirtim 2717 ypatų. kad už tą atsakyti nereikia, vis labiau pradėjo už visumenę. Vėlė nelaiminga ir kitiems nelaimes
matant, iš duosnios rankos Syllogo išdygo mokyk
3268 ypatų pasmerkta 29523 me puldinėti. Taip vadinamiejie nelegališkiejie laik neša.
los, o su jomis vėl pražydo pramonė, graikiškoji
tams kalėjiman, 605 ypatos sun- raščiai neturėjo ką sakyti, nes tą pat sakė legališka gatvės į Bagno gatvę, sutiko stebėtiną de- Į dvasia
Vėle, kas bus su tavim?
‘kiems darbams Siberijos kasyk kiejie ir daug greičiau ir plačiau platindamiesi už
monstraciją.
Minia
ėjo
plikomis
galvomis
ir
Mokslo Draugijos platinasi po kitas skrytis MaTaip galvojo visą naktį Juras ir ryto metą
lose; 11186 ypatos pasmerktos revoliucijoninius. Varšava per trumpą laiką iš tarė sau:
nešė du ženklu, vienas, išskėsta raudona vėliava, žosios Azijos.
13162 metams kalėjiman. Kariš konspiratyvinės pasidarė drąsiai atvira. Iškilo be
kitas — augštai viršui gaivų iškeltas, krauju varf
‘ ‘ manyti, *kad __
3
Nereikia
seni■ Graikų
klioštoriai
— Matomai vėlė yra tam, kad padarytų revokiejie teismai nubaudė 1114 laik galės pajuokos laikraščių, atvirų laiškų, vaikėsai
vąs
paltas.
Kaž
kas
jai
pasidarė.
I
uo
pačiu
karĮ
(vienuolynai)
nieko
nedarė
tautos
atgyjimui.
. Po
liuciją. o paskui eitų sau....
raščių redaktorių. Uždaryta 978 balsiai šaukė gatvėse: “Konstitucijos apraudoji
tu
iš
minios
kaž-kas
pamojo
ant
jos.
\
ežėjas,
Į
p
a
i
>
pai.
gyvenantiejie
ant
kalno
Athos,
turi
savo
knyPaskui pakreipė tą mintį stačiai į save:
negalėdamas toliau važiuoti, turėjo sustoti, Kaž gynus, įtaisė ne tik žemesnes, bet ir augštesnes
laikraščiai, o kiti užmokėjo bau mas. ... Labai dailus laiškelis.... Keturesdešimtį
— Vėle mano! Ar tik kartais nesuskambino koks vaikinas įšoko į vežimą.
smėms 240000 markių. Pradžioj skatikų" — “Kazokų konstitucija ant Teatro Pliamokyklas. Taip-gi ant salos Nisyros, archimantrečią kartą varpelis?....
tau
lapkričio mėnesio vien Peterbur- ciaus" — “Kurjer Codzienny”. Lenkų socijalistų
— Kur Juras? — paklausė pulkininkienė.
I d ritas K i rylas netik baudei esti bankieriumi, bet '
įgo kalėjimuose sėdėjo 6000 poli partijos organas, — “didelis valdžios barimas”. Tat
— Nuvežė jį ant Dzika gatvės — o ten — I įrengė miestelyje Mandraki mokyklas vaikams ir Bet revoliucijos ratas vėl apsisuko ir išspaudė minių viršuje
tiškųjų prasižengėlių. Na, argi toks buvo staigus laisvės apsireiškimas, kad valdžia
jo paltas
naujas kovos ženk-1 mergaitėms ir jas užlaiko vienuolyno lėšomis, net
dar reikia aiškinti, kad caro val visiškai neteko galvos ir tūlą laiką į niekį nesikišo. naują ir kruviną vėžę. Ginkluotas sukilimas, kur
'
daktarą
daktarą beturčiams
beturčiams žmonėms
žmonėms apmoka
apmoka!! Ant
Ant sasadžia su krašto ukėsais elgiasi Tas tačiaus turėjo ryšį su atsitikimais, kurie apsi sai vis labiau valstijos pakraščiuose platinos ir
Pulkininkienė visai ramiaiišlipo išvežėjo ir |os Tėlos, kur Graikai gyvena beveik susibarbapuikiai, rūpinasi žmonių gerove! reikšdavo visoje valstijoje. Revoliucijonieriškai Ru jau žengė į tikrąsias rusų gubernijas, privertė val nuėjo pirmyn, tardama:
tinę, zokoninkai įrengė mokyklą, užlaiko mokytodžią griebtis atkakliausių priemonių. Vėl miesto
Duokit pabučiuoti.
jr jaunoji gentkartė į trumpą laiką išbrido iš
M
sijai prabilus, Varšava atšaukė ištrėmimo nutari
| Prūsų seimui rando paduo mus, kurie tuo laiku buvo išduoti. Užgautas-vir- gatvės apsiliejo žmonių krauju. Nervinga VaršaMinia prasiskyrė. Šnabždėjopatylomis:
bjaurių prietarų ir nesumonės, o pastojo žmonė1
tas sumanymas daleisti kolio- šiausias įgaliotinis pasiuntė Peterburgan telegramą, va, ant kiekvieno šauksmo atsiliepiant, pirmutinė
Motina, motina.
mis Tėlos yra toli nuo civilizuotų centrų, mažai
M
nizacijos komisijai rytinėse Pru- aštriais žodžiais išmėtinėdamas, ant to gavo šif pradėjo rengti manifestacijas. Vieną dieną susi
Ji g* drąsiai priėjo, apkabino sunaus paltą, ten. gyventojų, o šiądien ir ten Syllogo įtekmė
i
' sų provincijoje priverstinai iš ruotą telegramą, kuri pranešė, kad valdžia tyčia rinko didele minia Novo-Senatorskoj gatvėje. Aiš paslėpė jame veidą •— bet tuo pačiu laiku ūkai | pradėjo būti atjaučiama r matoma.
pirkti žemę nuo lenkų savinin taip daro, norėdama, kad revoliucijonieriai apsireik ku, kad Juras su savo draugais ėjo prišakyje. Iš apsupo jai galvą ir nusviro ant kelioliko rankų,
Sala Samos per 50 metų turėjo savo savisto
kų ir ją padalinti vien vokie- štų, nesuprazdami laiko, nes paskui bus lengviau kėlė raudoną vėliavą. O nes minioje daug jau- kurios išvisų pusių tiesės prie jos.
vumą, šiądien-gi duosnį moka sultanui 25.000 gy- ■
čiams. Ar tokiam kvailam ir juos visus išgaudyti. Įgaliotinis atsakė paprasta numenės buvo, revoliuerjinės dainos skardžiau, ne
Vertė K. P.
ventojų, kurie turi savo įstatymus ir savo vietinę
gu visuomet, skambėjo. Neveizdint į tą, kad jau
tikrai neteisingam sumanymui
valdžią, susidedančią iš 4 ypatų. Išdirbo vieške
telegrama, kad tie paaiškinimai pilnai jį pakakina.
■pritars Prūsų žmonių atstovai O revoliucija? Ta, ant nelaimės, patyrė — pervė- tiek demonstracijų buvo, su kuriomis kiekvienas
lius, pasitaisė uostus, ir pražydo ten pirklyba. ‘
susigyveno, minia buvo tikro karščio apimta. Taseime, ne žinia. Tokio biauraus lai.
Ne gana to. Samiotai įsisteigė Pythagorišką uni
čiaus tasai karštis nepasiekė anų dienų augštybės.
darbo ir laike didžiausio perse
versitetą! Piemens tos salos į trumpą laiką ap
Staiga pasirodė policija, kariumenės buriu vedina.
kiojimo nedryso griebtiesi nė
sišvietę, pralobo ir stovi kaipo paveizda visam
Juras vėl pražuvo. Šnabždėjo draugai tarp sa Pakilo sumišimas. Jaunumėnė stačiai pasistatė.
Maskolijos valdžia Lietuvoj ir
svietui.
Lenkijoj; gal vėliau pradės ir vęs, kad jis agituoja tarp kareivių. Pasitikėjimas, Policija kaž-ką sugriebė, norėjo atestuoti. Viena
Netolymais-gi randasi sala Chios. Koks čia
Maskoliją mėgždžioti ir tame kad kariumenė pristos prie revoliucijonierių, nuola akimirksniu įvyko vienas tų- revoliucijos paroksizsnudumas, koks vargas tarp Graikų! Rods čion
Prusus. Išpirkimui žemės nuo tos augo. Naktimis prieidavo prie sargybų socija- mų, kuris ligi nepažįstant periceičia žmones.
tankus žemės drebėjimas gązdina žmones, naiki
RANČIUS
RASTŲ,
PARAŠYTŲ
D-RO
J.
ŠLIUPO.
lenkų randas nuo seimo reika listai. Ant sargybos stovįs kareivis dairėsi nera- “Streikas, streikas”, pasigirdo iš visų pusių. Pra-i
na
jų turtą ir gyvatą.... Bet labdariška ranka
miai, paskui klauzdavo:
\
dėjo sulaikyti tramvajus, nukinkyti arklius, liep
lauja 87 milijonų doliarių.
Syllogo
veikiai atneš ir čion palaimą, platindama
— Ar tiesa, kad žmonės visur pradeda judė- snojančios akįs, veidai susinaukė»>ir sužibo juose
apšvietimą,
steigdama mokyklas, knygynus, skai
(Tąsa).
|| Stolypin, susirinkime trečio ti? ->
atkakli maišto kibirkštis. Kpriutnenės būrys vi
tyklas
I
<— Teisybė — skambėdavo atsakymas.
sai šaltai atsinešė į tą ir dažgi, ilfcai negalėdamas,
sios durnos, apreiškė, jog Ma-GRAIKAI IR LIETUVIAI.
—
Ar tiesa, kad kariumenė vienur-kitur pri užsidėjo šautuvus ant pečiųęir nwejo. °Ura, kar
skolijoj tik caro neaprubežiuoIII.
Galėčiau ilgiaus, mintyse paskendęs, rymoti —
ta valdžia gali laimę atgabenti; stoja prie žmonių?
eiviai I” šaukė iš visų pusių. • nJųs su mumis” —
ant
veikalų, atliekamų Graikų draugijų, jeigu
(Kalba,
laikyta
Scrantone,
Pa.,
27.
X.
1895
m
-)
— Teisybė — skambėdavo atsakymas.
šaukė į juos. Bet policija dar tampėsi su revojog durna neprivalo kelH naujų
man
nerūpėtų pravesti parallėlę tarp jų pastangų
— Tai duok atsišaukimus, tiktai greit,—tarda liucijonieriais. Bet miniai prispyrus, turėjo atsi
Graikų žemė, taip garsinga senovės gadynėje,
sumanymų, teisių, bet perkrati
nėti vien ministerių jai paduo vo kareivis ir slėpdavo visą pluoštą atsišaukimų traukti. Kaž-koksai nuovados anstolis, bėgda viduriniuose amžiuose įėmė ne kaž-žin-kaip prakil ir darbų su triūsais musų tautos.... Kaip darosi
mas į Pliac Bankovy pusę, išsitraukė revolverį ir nią vietą istorijoje; garsingu vienok buvo metas liūdna ant širdies, matant gerų darbų gausą sve
tus rando sumanymus. Pagaz- rankovėje.
y
dino jis ir panaikinimu universi
Juras susipažino su Bundu ir su socijališkaja pradėjo šaudyti. “Mirtis jam”—suužė minia. Visi įėmimo Konstantinopolio per Turkus, 1452 — nes tur, o tarp saviškių nieko apart nelabystės, prieta
tetų autonomijas. Jo aiškinimus demokratija; tuodvi partiji atsižymėjo sumaningu- pradėjo vytis. Minios prišakyje bėgo jaunumenė, tuomet Graikų mokslinčiai pabėgo į vakarus Eu rų, dvasiško jungo ir skurdo! Lietuvių diduma
dešiniejie priėmė rankų plojimais, niu agituoti tarp kariumenės. Ypač rusų žydės raudoną vėliavą nešė gimnazistė. Juras bėgo ša ropos su savo mokslu ir knygomis ir davė pradžią yra lyg akmens be žodžio; musų 65 procentai ne
o kairiejie švilpimu.
imponuodavo Jurui inteligentiškumu ir drąsa. Ne le draugų apstotas. Kitoje pusėje Pliačiaus ties Humanizmui, o namie likusiejie Graikai pateko moka nė skaityti nė rašyti. Iš to jų nemokslo
paprastas apsireiškimas, jog tos moters, neveizdint Banku stovėjo kareivių būrys. Bėgąs anstolis Turkams vergijon. Vergija Graikų tautos traukėsi naudojasi tigeriai, pavidale musų kunigų ir mas
I l| Barcelonoj, Ispanijoj, grei į blogą žodžių ištarimą, prie pirmo prakalbėjimo pamojo ranka. Kareiviaį palenkė šautuvus, pasi iki 1829 m., kada, kilus maištui, Graikai, — su koliškojo carizmo. Ar matė kuomet svietas dide
tasis trūkis iš Valencijos, su “bhatia saldaty“, nesukeldavo kareiviuose mažiau girdo tylokas dundėjimas ir kulkos skrydo į minią. pagelba kitų europiečių, — išsiliuosavo nuo Tur snį tautų nupuolimą, kaip kad Lietuvių! Ar matė
daugeliu pasažierių, nupuolė nuo sio antisemitizmo apsireiškimo. Visiškai atžaga Pasigirdo keletas dejavimų. “Jurai, kas tau?” — kų priespaudos. Iš pradžių dėta daug vilčių ant kas, kad kokia kita tauta išjuoktų savo šalies
tilto į upę. Prigėrė 12 ypatų, o riai, antisemitizmas dingo, visai. Revoliucija nu Vaikinas pasilenkė veidu žemyn, susigriebė už Graikų tautos, poetai dainavo apie Graikų pastan ženklą? Tarp musų ar seniai tas laikas praslin
22 tapo stiukui sužeistos.
malšino jį. Kuomet vieną kartą Juras užėjo pas krutinės, parklupo ant kelio. Draugai apstojo jį. gas, o politikos vyrai laukė, ar veik Graikija pri- ko pro šalį? Kuomet mes neseniai kėlėme pro-

A. Niemojevvski

Revoliucijos žmones

H-

-

i E^r d-v a

tūlą Varšavos sankrovininką Sukas revoliucijos rei
kalams rinkdamas, tasai išėmė dešimtį rublių auksu ir tarė:
...
— Pons reyoliucijonierižu! Aš labai mielai
duodu tą dešimtį rublių ir tai auksu, nors šiandien
nieks aukso iš rankų neleidžia. Duosiu mielai ir
kitą kartą, jeigu reikės,*nes eSu labai ponais revoliucijonieriais ir jų veikimu1 “pakakintas. Kuomet
seniau eidavau miestu, tai by koks pasileidėlis ma
ne stumdydavo, turėdavau pasitritukti iš kelio į
gatvės vidurį ir dar šaukė iš užpakalio: tu paršivas
žyde.... Dabar gi, kuomet aš, senas žydas, einu
sau, tai visi pasileidėliai pasitraukia iš kelio* Da
bar aš labai mėgstu vaikščibti po Varšavą. Nes
man gali atsitikti tik tas, kas visiems. O tai yra
didelis ponų revoliucijonierių nuopelnas ir tą aš
moku apkainoti”.
Juras išklausė rimtai, dargi nenusišypsojo, nors
labai tą padaryti norėjo. Nors tasai etiškas minių
pasikėlimas nepaprastai jj džiugino, diena iš dienos
tapdavo rūstesnių. Popieras suspėjo per vieną iš
tikimiausių draugų dar prieš tėvui sugrįšiant su
grąžinti motinai. Tėvą Peterburge sutiko kaž-koks
nemalonumas, taigi sugrįžęs, neatkreipė atidžios
į mažą netvarką, kuri pasidarė jo kabinete. Motinagi, norėdama visiškai užtrinti pėdsakas, sumanė
atnaujinti kanceliariją, o tokiuose atsitikimuose ne
tvarka lengvai išaiškinama. Tokiu budu dingo vi
sos revoliucijonierių atsilankymo raudonsiulių kan
celiarijoje pėdsakos. Juras visiškai ramus buvo —
motinai niekas negrumojo.
Bet atėjo laikai, kuriais partija nereikalavo
stropaus “bojuvkbs" darbo. “Einame tolyn”, buvo
kalbama. Ką turėjo reikštį tas “tolyn”, tuo laiku
nebuvo tvirtai apibrėžta. Galų-gale Juras neturėjo
darbo, O tas kankino ir baugino jį tuo, kad ateis
laikai ne jam, ramių laimėjimų laikai, parlamentariškų kovų, teisių išvogimai, kaip jis sakydavo
‘ austrijietiški laikai”, kuriais jo, konstitucijinio
žandaro sunaus, gyvenimas butų daug prakeiktesnis. Juras nejautė savyje jėgų gyventi.... Tokiais
laimingais laikais.
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KOKS PRIVALO BŪTI VAIKŲ AUGINI
. MAS IR AUKLĖJIMAS?
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|| Vokietijoj* paftamentui pa|| Pereitos sanvaitės panedė- vaistu yra Trinerio Amerikoniš Raseinių pav.; jie yra persikėlę H
testą prieš 100 metinį jungą, uždėtą ant musų ką tėvai atiduoda tolesniam auklėjimui į mokyk
c
uotas
rando
sumanymas
_apsunlas
—
tai
liaudines,
tai
gymnazijas.
lyj
Odesoj pakorė 13 revoliuci- kasis Eliksyras Karčiojo Vyno, Burbiškiu kaimo, Gaurės par^ į
šalies, ar ne musų kunigų laikraščiai tyčiojosi iš
cinimų
susiriųkimų
rr
kuriuose
ne
jonierių.
Žmonių mokyklose, roils pasisklaib 1 >
protestuojančių. *), kuomet regis visi blaivus žmo
padarytas iš gryno Kalifornijos \ ainutės parap., Lazdienų kaimą,
nės turėtų vienu balsu prieš terionybes nevydonų mažne po visus valsčius maskoliskosios Lietuvos, vokiškai kalbama. Sulyg naujo
Vyno, ir importuotų žolių. Jis ir Antano Bružio iš Žaltriškių.
|| šiuose metuose Švedijos aka turi dvigubą veikmę: žolės gy Jie patys ar kas kitas teiksis duo
tautos sukilti! Kuomet Graikai kįla augštyn per vaikai taip yra mokinami, jog jie nieko neišmok sumanymo, svsirinl^pnanis, ku
^mokyklų steigimą, tai Lietuvių tautos nevidonai, sta, o dar apkursta ant mokslo. O juk kas neži riuose ne vokiškai ^albama, rei demija už moksliškus darbus pri do užsivietrijusias gleivines plė ti žinią adresu:
,
fypatose musų kunigpalaikių, rengia klioštorius, no, jog vaikeliui jautrus ant aplinkos: jų sma- kia išprašyti p^icijoą leidimą, ku pažino dovaną iš Nebelio užJ ves skilvio ir žarnų, o vynas
Jurgis Petraitis,
ri vienok, trukdant, policijos u- rašo fizikos profesoriui Chicago
kalbina nekaltas merginas į zokonus, neva po genyse atsispindi visi atsitikimai gamtos ir drau
sustiprina tuosius organus ir pa
2825 Marvin Avė.,
rėdninko
suprantančio
kalbą
universiteto
Michelsonui.
Jis
gijos,
jeigu
tik
augintojas
moka
juos
lydėti
ūgy
f priedanga mokymo lietuviškos jaumimenės! Jeidaro juos tinkamai atlikti jų dar
Scranton, Pa.
gali
neleisti.
$itas
val gimęs Poznaniaus provincijoj,
sgu tūli Lietuviai protestuoja, jiems tie "ponai jc. šiądien-gi augintojai žmonių mokyklose vai
bą. Tu nusistebėsi , iš pasek
džių sumanymas . .kreipiasi y- Amerikon atkako dar mažas ir
mės; žmogus pradeda valgyti ir
Barba baudponiai lazdas siūlo. Ar matyta kur ant kus nemokina viską pastebėti, atjausti, nujusti,
{rėdytas ruimas, garu šildomas,
pač prieš lenkus ir liętuvius, ku čia baigė mokslus, o paskui lan
gromuliuot reguliariškai; jo ner prieinamai, 3252 S. Halsted gat
f svieto, idant kunigai dargavotų suėjimus, kur žmo- atydžiai išnardyti, miklinti savo protiškas pajie
riems policija visada gali nelei kė Berlyno ir Paryžiaus uni
vai ir raumenys stojasi stiprus, 3-čios lubos, gyvenimas F.
| nes susirenka apsvarstyti tautiškus reikalus? Po- gas ir minkštinti savo žvėriškumą, bet bukina
sti laikyti susirinkimų; kuriuose versitetus ir garsią Paryžiaus
jo kraujas tyras, jo protas aiš
I pai Graikų dfrba Graikams, katalikiskiejie Lie- vaikų protus gramatikomis (kalbamoksliais), mo
kalbama prigimta kalba.
Politechnišką mokyklą.
kus ir tu pamatysi priešais sa Paj ieškau Anupro Dambraucko,
I. tuvių popai dirba carui ir Romos krokodiliams. kinimusi iš galvos, silla-bizuotinais skaitymais,
labiausiai
ankstybais
ir
biauriai
nežmoniškais
mo

ve naują žmogų, su ambicija, e- pirm metų laiko gyveno Chicago,
Jie renka petragrašius, dovanoja šimtus tūkstan
|Į Berlyne, gyvenime miesto
I|
Pereituose
metuose
į
Argen

kymais
svetimų
kalbų.
Mat,
jie
neatmena,
ar
vi

nergija ir pilną atsidavimo gy III. Jis pats ar kas kitas teiksis
čių rublių siaubūnams, išžiodinusients savo žio
atstovo Kerfieno policija rado
tis musų, tautos praryjimui! Taip, broliai Lie siškai to nežino, kad prigimtoji kalba reikia nio- ginklų ir amunicijos krautuvę tiną, pie*#ėj Amerikoj, atkako venimui. Vartok šitą vaistą vi douti žinią adresu:
iš viso Ateivių 336309, kuriame
J. Matusevičia,
tuviai, carizmas su savo idėjomis knuto ir prievar kintiesi drauge su pastebimais daiktais, o jau maskoliškųjų
revoliucijonierių, tais kaitliuje buvo 162276 vy sokiam negromuliojimui. Gau
vai

' kalboje
Box 7,
namas aptiekose. Juoz. Triner,
_
MI teipgi drabužius su dvigubu pa
tos, atsikraustė net į šitą pusę Atlančio (į Ameri tuomet, kada savo .prigimtoje
Silver Creek, Pa.
ką), ir rado tarp lietuviškosios kunigijos savo kai turi išteklių taip įgytų žodžių ir žinių, juos mušalu pakavojimui uždraustos riškiai ir 48147 moterys; ki 799 So. Ashland avė., Chicago,
buvo
vaikai.
Daugiau Illinois.
draugą.... Girdime ir skaitome jau neišmanančių galima pratinti tuos pačius daigtus vadinti svetim iteraturos, važiuojant per rube- ti
siai atkako ateivių romaniš
mus brolių balsus “Garse , kad net į Afriką, į taučių kalboje. Toki tai mokymai, sąkau, užmu žių.
Pajieškau Petro Mišelio, Žinekos kilmės: italijonų 127348, išTransvaalių, žmonės kviečia dykaduonius, idant šą vaikų taip dairų ir švaistų protą, atšipina jų
nų kaimo, Radviliškio parapijos,
panijonų 79517, ateivių iš Mas
jų vilnelę kirptų ir, žinoma, terionams musų išti bent kiek švelnesnius jausmus, ant galo sužadina
Šiaulių pav„ Kauno gub. Jis
|| Netoli Maghina, šiaurinėj kolijos 17424 (daugiausiai lenkų,
juose švankų nenorą mokintiesi ir prie to dar su Afrikoj, 10000 Bent Hassan ara
kimais tarnais užlaikytų!....
pats ar kas kitas teiksis duoti
žinią adresu:
Graikų yra suvirs 2 milijonu, Lietuvių-gi skai gadina kūnišką sveikatą per nuolatinę sėdėęeną. bų giminės užpuolė ant prancū lietuvių ir žydų), syrijonų 7177,
austrijokų 4277, vengrų {43, pran
Veronika Kraneuskiut,ė
tosi iki 5 milijonų! Jeigu Graikų maža tauta O juk vaikai taip narus, eiglus ir pajudus! Jų ziškos kariumenės stovyklų, bet
CHICAGO, ILL.
cūzų 3698.
prigimtis
to
reikalauja,
ir
nelaimingi
tie
vargšai,
132 Jackson str.,
įstengia pajudinti mintis europiečių, patraukia prie
Čia lietuviai turi gerus užmany
mūšyje nužudę T200 vyrų, turė
kurie,
šiaušdamiesi
prieš
prigimtį,
slopina
tą
vai

Newark, N. J.
savęs širdis poetų, tai kuomi Lietuviai gali užsi
mus, laikyti prelekcijas, ant ku
jo pasitraukti. Prancūzai turėjo
|| Samarkandoj, vidurinėj Azi rių lietuviai Chicagos gali prisi
pelnyti kitų paguodą? Kur musų galybė? Yra kų eiglumą! Ant galo, kas nežino pačius moky tik 8 užmuštus kareivius.
joj, 40 ginkluotų vyrų apsiautė klausyti daug moksliškų dalykų.
Pajieškau savo pažįstamų: Pe
pajiega, bet ar Lietuviai naudojasi iš jos? Yra tojus — Maskolius esant girtuokliais, rykštaplageležinkelio staciją, suraišiojo Dabas yra rengiamos prelekcijos tro 1 amulionio ir Juozapo Jasiukiais,
despotais
vaikų....
Širdis
žmogui
kūne
“Lietuvių Mokslo Draugystė" — bet ar Lietuviai
|| Dienoje 60 metinių viešpa
ją prilaiko ir šelpia, ar jos kuopos auga ir ar nau kuisnoja bemanant, kaip tai vis ats&epia jaunoje tavimo sukaktuvių, Austrijos cie- sargus, išardė kasą, kurioje rado Jaunų Lietuvių Pasilinksminimo no, abu Kauno gub., Panevėžio
10000 dol., su pinigais prasišali
jos dygsta? Nyku ir skurdu ant lietuviškų pa vaikų dvasioje!....!
Kliubo, salėje University of Chi pav., Pumpėnų parap., Barklaicorius išleido manifestą, kuriuo no.
Augščiaus einant, reikia priminti apie gym atleidžia visiems pabėgėliams iš
dangių. Nuo kiek jau metų dirbame, išsimušacago Setlement, po nr. 4630 Gross nių sod.; girdėjau, kad atvyko
iš Lietuvos, turiu svarbų reikalą.
me iš pajiegų ir iš turtų, idant sujudinti miegan nazijas. Pamatas mokymo musų šiądienykštėse kariumenės. Toki gali dabar
avė., netoli 47 ui.
1 Jaunas Prancūzas iš Pary Pirmą prelekcija “Kaip maistas Jie patys ar kas kitas teiksis duo
čius brolius, bet jų širdys užšalusios, ausys kur gymnazijose yra netikras, pragaištingas ir ken grįžti namon, dėl pabėgimo ne
žiaus, Edward Belin, išrado bū
čios, liežiuvis nebylis! Kur Lietuviai ras tokį Her kiantis vaikams ir pačiai draugijai •— nės neiš bus baudžiami.
». dą telegrafu siuntinėti fotogra- persidirba į kraują". Laikis dak ti žinią adresu:
Jurgis Skukauskis,
kulį Basiadį ar Trikupį, kurie suvienytų juos kai mintingas ir priešingas žmogiškam pr gimimui.
taras Rutkauskas, nedėlioj 8 d.
fiškus
paveikslus.
<
2930 W st.,
po Lietuvius, lygius ir laisvus, ir kurie suvienytus Pačia mat atrama gimnazijos mokymo yra Lo
gruodžio, 1907 m., 3:30 vai. po
|| Neapoliu), pietinėj Italijoj,
So. Omaha, Neb.
tautiečius mokėtų vesti keliu apšvietos į gerovę, tynų bei Graikų kolbos ir rašliava Romėnų bei banditai iš namų igabeno itali
pietų.
[ Prancūziškoj valdyboj Al Antra prelekcija, “Kokias kaleiGraikų. Tas kalbas mokinant, priimta pradėti nuo šką aristokratą, markyzą Guisepšviesą ir laimę-? I
gier, šiaurinėj Afrikoj, arabai nas pereina užnuodintas kraujas
Reikalauja lietuvio turinčia
gramatikų, pilnų regulų ir visatinų sąprotavimų. pe Cito.
užsilaiko ne ramiai. Neseniai
įtekmę
terp savo viengenčių. At
Jeigu
jau
vaikai
regulas
savos
kalbos
neįstengia
ir
tuomi
prašalina
mirtį
kūno".
•) Slg. “Garso” N. 37, 38 ir 30, ir “Lietuvos”
2000 ginkluotų arabų įsiveržė į j Laikis daktaras Rutkauskas, ne sišaukite pas E. S. Worthingsuprasti,
tai
kas
bešnekėti
apie
gramatikas
anų
|| T talijos randas padavė par
N 43,
m.
išnaikino dėlioj 22 d. gruodžio, 1907 m., ton, Room 414,- 175 Dearborn
mirusiųjų kalbų! O juk ko vaikai nesupranta, lamentui sumanymą, kad duon- Alenorain distriktą,
sodus,
šieną
sudegino,
gyvento
 3:30 vai. po pietų, toje pačioje St., Chicago, III.
tas jiems nė galvoje nė širdyje; o jeigu męs ver cepiams butų uždraustas nakti
APIE ĮSTEIGIMĄ LIETUVIŠKUJU
jų
bandas
išskerdė.
čiame juos atminti daiktus nuobodžius ir ilgius, nis darbas.
MOKYKLŲ.
Pajieškau savo brolio Jokūbo
tamsius jų protui, tai kankiname Jų kūną ir drąsą,
.. _r .
Trečia prelekcija, “Istorija Tie(“Aušra", 1884 m.)
|
praneša
prancūziškos
|Į
Kaip
prancu«ik<»
l
!lžinvstes
F
G
Mlsbnis
Palubinsko,
Karklupėnų kaimo.
užmušime pamylėjimą mokslų, o įkvepiame jiems
|| Vokietijoj, iš Ruhro apskri
kariumenės
Morokkoj
viršininęaaiiuiiiviics
muiuKKuj
viršininL^kslącivis
ant
advokato,
nedėJis
pats
ar
kas
kitas teiksis duo
Meilingi Lietuviai!
neapkentimą skelbėjų mokslo.... Už tai gym- čio, valdžios išvijo šimtą kroatų
kas,
Jeneroias
Drude,
netol.
RaL
{
d
MHsio
m
va)
ti
žinią
adresu:
Užduotimi auginimo vaikų yra — ant to su nazijų mokslas: 1) adverniškas ir atbulainas, nes darbininkų, paeinančių iš Austri
bat buvo smarkus mus.s terp
aukšėiaus minėtoje saA. J. Palubinskas,
tiks kiekvienas žmogus — juos prirengti gyve pastebėtinus daiktus aplenkia, o nesuprantamus jos.
paj.egtj
besivaržančių
sosų
sulL
je
visus ko
311 E. Superior St.,
nimui suteikiančiam jiems patiems laimę ir viduti kimšte kemša vaikams j galvas; 2) per nuobodumą
tanų
—• Abdel ........................
Aziso ir Mulai
.
. .atsilankyti
. ,
, ant
.. šių.
Chicago, I1L
nį ramumą, o draugijai ir tautai, kuri juos augino, panaikina vaikų prietrauką ir paslanką; 3) stato
__
I
skaitlingiausiai
|| 28 d. lapkričio į prancūziš
Hafigo.
Is
pradžių
Abdel
Aziso
.
.
••
~
.
...
.
•
.
__
sketerą prieš prigimtinį ūgį proto, kurs nuo pra ką valdybą Algier įsiveržė pul .
r , * ..
p re lekcijų, o busite visi uzganenaudą ir pelną.
kareiviai sumusė pajiegas Mu- j,Pajieškau savo tetėno Juoza
2mogus-gi auga trejaip: didyn eina jo kūnas, stų daiktų ir išgalių tepereina į supratimą sukrau- kas ginkluotų maurų iš Moro- lai Hafigo, bet paskui Zaida
po
Ulnisko, Seredžiaus pam pistemsta protas ir stamantrėja doriškas jausmas. tinių ir visatinų; per tai kraipo ir gaišina vaikų kko. Mažas prancūzų sargybos maurų giminė perėjo į Mulai
jos,
Damantų kaimo ir draugo
Todėl ir auginimas turi palytėti: t) kūniškąją protiškas pajiegas ir užtvenka joms ūgį; 4) terle- pulkelis, nužudę? ti užmuštų ir Hafigo pusę ir Abdel Aziso je
Jono
Marcinkevičiaus, Veliuodailą, beje kūno sumatumą, sveikatą ir stiprybę; tina nereikalingus dalykus šiądykštėje ukėje, nes 15 pašautų kareivių, turėjo pa neroias Bagdanl turėjo pasi .... SUSIRINKIMAS..........
nos
parap.,
Kauno gub. ir pav.;
Akcijinė bendryba The Bell,
2) ištaisymą ir išplėtojimą proto, taip jog vaikas, gramatika ir mokymas senoviškų kalbų nepriren sitraukti. Vėliau vienok atėjo trauktu
turiu
labai
svarbų reikalą. Jie
turės savo netikėtą susirinkimą
sulvg subręstąs, išmoktų viską saviškai (savaran gia vaikų nė gyvenimui, kadangi ten nėra mini pagelbon daugiaus kareivių ir
patys
ar
kas
kitas teiksis duoti
8 d. gruodžio šių metų 3-čią
kiškai) ir laisvai sąprotauti ir stigavoti; ir 3) mi reikalai šių dienų, o už tai vaikai, pasitraukę jiems pasisekė išvyti per rubeĮ| Maskoliškoji durna, 264 bal
žinią
ant
adreso:
patobulinimą širdies ir sutvirtinimą valios, taip jog iš gymnazijų, mėčiojasi šian ir ten, nesuprasdami žių įsiveržėlius.
sais prieš 112, už gyrė išbraukti vai. po pietų šv. Traicės salėje
Kaz. Masaitis,
Noble gatvės. Bus apšnekageidimas darbo ir pats darbas visados turėtų pado savo padėjimo draugijoje, nė-gi suteikia paragini
iš caro titulo vardą “somoder- ant
1812 Merriman AU. SS.
mą protiškam plėtojimuisi ir doros išsikėrėjimui;
|| Prancūziškasis lekiantis prieš
svarbųs dalykai. Visi sąnarią pagrindą.
zec”, taigi autokrato, Kairiejie mi
Pittsburg, Pa.
5)’ gymnazija neduoda visatino apšvietimo, ka vėją oriai vys “Patric", bandant
butinai turi pribūti.
ir lenkai ne balsavo, Persvėrė riat
Taigi auginime visados turi būti sątinkmė trijų
dangi jos mokintiniai negali atsiekti sątaikmės pripildyti balioną garu, išsprūdo
Valdyba.
balsai demokratų.
minčių, nes tada tiktai tėra pasiekiama sątaika žmogiškose pajiegose; 6) o prie to viso, dėl taip
Pajieškau Petro Zubavičiaus
iš jį laikančių žmonių rankų,
žmogaus prigimime, be ko nėra laimės. Kitaip
ir Marės Zubavičiutės, Vilniaus
mažai naudingų mokslų kaip pačiam žmogui, taip pakilo urnai į orą ir nulėkė va
DIDELIS BALIUS. ..
H 26 d. lapkričio, ant Juodųjų
gub., Trakų pav., Jėzno vol., Ge— jeigu prigimime užaugįs dailiai kūną, o pasilpnįs
ir draugijai, susigaišina aštuonetas sulyg dešim karų link. Nedėlios dieną ties
Georgetosvn,
Wash. D. L. K.
jūrių siautė smarkios vėtros, lai
išplėtojimą proto ir doros, tai jis taps vėjavaikiu,
ležunų kaimo. Jie patys ar kas
čiai metų. Žinoma, jeigu žmogus gyventų bent Belfastu, Airijoj, lėkė orlaivys,
ke kurių paskendo keli laivai. Gedimino dr-stė parengė balių kitas teiksis duoti žinią adresui
nežinančiu kur ir kaip einąs ir ką dėlko dirbąs;
ilgus amžius, tai bujų leistinas daiktas vaikams kuris, kaip mano, buvo “Patrie",
Mažosios Azijos pakrantėse pa 26 d. gruodžio 1907 m. Bertoldi
P. J. Bunevičius,
jeigu-gi jis taptų labai ant proto išaugintas, sube reikalo nugaišti keletą metų, bet šiądien ar lėkė jis jūrių link. •
skendo garlaivy? “Kaplan"; pri- salėje, 611 Railroad Avė., prasi
824 Bank Str.,
mernint kunui ir dorai, tai jo žinia neprivers pra
męs pasijuntame jau ėsą pražilę ir beeiną į kapą
dės 4 vai. vakare ir trauksis iki
gyrė
prie
to
110
ypatų;
visų
gi
VVaterbųry, Cbnn,
dėti veikalą, o ir pradėjus, nebus žmoniškos pa] Dėl Prūsų rado sumanymo
Tiktai tikriejie, gamtos ir draugijos mokslai
vėlybai nakčiai įėjimas vyrams
vėtprigėrusių
skaitlius
laike
tų
grindos, paremtos ant meilės artimo, taip-gi už
visiems reikalavimams tesi. Žmogus mat pir priverstinai rytinėse Prūsų pro
50
moterims ir merginoms
pereina 200. *
auginus dorą žmoguje, o nutremus protą ir kūną,
Pajieškau saliuno geroj vietoj,
vincijose atimti nuo lenkų že
miausiai
gyvena
sau,
paskui
savo
šeimynai,
ga

dykai.
So.
Seattle
karai
priveža
žmogus norės išlieti savo prakaitą, paskleisti savo
lietuvių apgyventoje. Norinčia
mės plotus, Lenkai Galicijoj
baus
tautai.
Už
tai
pirmiausiai
reikia
užauginti
prie
Georgetovvno.
Balius
atsi

‘ turtą labui artimo, bet nemokės tuos darbus priparduoti meldžiu atsišaukti adlaikė susirinkimus, kėlė protes
bus su prakalbomis muzika bus resu:
takinti prie tikrųjų reikalų, teip jog jis flenutil- žmogų kaipo žmogų, toliaus jį išmokinti būti ge tus ir ant galo sudegino paveik
gera. Taigi užkviečiame visus
S. Balinski,
dys nė savęs negi draugija ne pažįs pelno ‘iš rti* tėvu ar motina, ant galo —» geru ukėsu ir tė- slus Vokietijos kunclerio Buelovinainiu.
Auginant
žmogų,
reikia
atminti
pri

aplinkinius lietuvius ir lietuvai
1349 N. Main st.,
Užtai kiekvienas auginimas
tokio žmogaus.
gimtinę sątaikmę jo pajiegų. Tai-gi, kad kū wo ir ciecoriatfš~\Vilhelmo. Au
tes atsilankyti.
Scranton, Pa.
turi žmogaus esybę taikiai ir sątikiai
Pritruko Kantrybės. Apysaka
strijos parlamente buvo teipgi
niškai
gerai
auginti,
augintojai
ir
augintiniai
turi
Komitetas.
taisyti ir išlavinti, nes tuomet tiktai žmogus mopakeltas, reikalaujant , slavų ir iŠ rusų valstiečių gyvenimo. Ver
Pajieškau savo draugo Myka*'
kAs gyventi, ras sav laimę ir pasitenkinimą, o taip žinoti phyziologiją ir hygieną (mokslą apie svei italijonų atstovams, klausymas tė Pranas. Perspauzdinta iš “L.
Mockaus teatrų kompanija vaikatos užlaikymą). Protą žmogaus geriausiai iš
!o
Jonaičio, Kauno gub., Šiau
gi bus naudingu draugijai ir tautai.
Ūkininko", Vilnius. 1907 m. 131 dens teatrus šiose vietose: Subaplėtoja, ir gyvenime naudą atneša — mokslai ma Prūsų pasielgimo su lenkais.
lių
pav., Linkavos parap., PuKūdikėlį auginti tarp Lietuvių pratę tėvai,
pust
toj, 7 d- gruodžio Spring Vallcy, piškių sod., 8 metai kaip Ameri
thėmatiski, geometrija,, mechanika, astronomija,
arba jų vietą astovį parinkti augintojai. KadanĮ Maskolijos kelių ministeris
III., Renkes Opera House. Nephyzika, chemija, gėologija, biologija ir sociolo
užimančiai parašytas dėlioję 8 gruodžio Oglesby, III., koje, pirm 5 metų gyveno Piedgi tėvai ir augintojai tankiausiai yra patys tamsus
Yra
tai
Schaufus
užtikrina,
jog
didesnė
gija. Dorišką pusę žmogaus geriausiai lavina
vaizdelis iš paskutinio valstiečių Sadauskio salėje. Ketverge. 12 mont, W. Va. Jis pats ar kas
ir nemokyti, ar mažai t’esti apšviesti, ir nesu
dailos: muzika, tepliorystė, skulptūra, architektū dalis kariumenės vidurinėj Azi
sukilimo Maskolijoj. Valstiečiai gruodžio Eitone, Ilį*, Opera House. kitas teiksis duoti žinią adresui
pranta siekio auginimo, nė-gi žino buklus, mokslo
ra, poėzija. Norint prisirengti prie geros tėvys joj eina iš vien su revoliucijoJul.. Viliončikas,
Maskolijoj buvo pirma, ponų, pri
atsiektus tam dalykui, tai ir jų vaikų kūniškas,
tės, reikia nuodugniai suprasti psychologija. Ga nieriais. Čia buvo jau surengtas spausti, o dabar valdžios tarnų, Prasidės 8 vai. vakare. įžanga
108 Pain str.,
dvasiškas ir doriškas išauginimas visai 'yra men
baus ukėsui ir tėvynainiui būtinai reikalingi — kariumenės ir žmonių sukilimas, stojančių teipgi už ponų reika 25c. ypatai. Širdingai užprašo vi
Springfield, III,
kas, ir tas pats kenkia kaip vaikams, taip tėvams
istorija, polytiškoji ekonomija ir mokslas finansų, bet per greitai apie tai valdžia lus. Bet ir spausti žmonių be sus atsilankyti.
ir draugijai savo džiusriu resultatu, savo trušnia
Mockus and Co.
gamtos istorija (mineralogija, zoologija, botanika). suuodė.
Pajieškau savo pusbrolio Mar
galo, negalima, net tamsiausias,
išeiga. O kaip kūdikių auginimas yra svarbus
T iejie-gi paminėti dalykai darosi aiškus vaikų pro
celio
Kolesinsko, Kauno gub. ir
ir čaklus! Atminkime, kad kūdikis taip daug
Į Lenkės merginos vakarinių jeigu per ilgai buvo slegiamas,
tui, tiktai žinoviškai juos išguldant, o labiausiai
pav.,
Krakių
parap., Mačionių aant galo pamato, kas jį skriaudė
daug pasigauna žinių, kaip retai koks augęs žmoparodant jiems prietaisus, rinkliavas, radinius ir Prūsų, Poznaaiaus ir Slezijos ir bando atkeršyti savo skriau
kalicos, pirmiau gyveno Chicagus tam teprilygsta: kūdikis mokinasi garsus kalkitus daiktus, ir leidžiant, kad patys vaikai tai vis provincijose pradėjo boykotuoti dėjams. Teip buvo visur, terp
goje, ir Miko. Hanuševškio, teip
bos, dainos ir rifuzikos; jis perpranta pavidalą ir
išmėgintų. Ką vaikai matys, ką patys dirbs, tą ir lenkus užimančius . kokius nors turėjo atsitikti ir atsitiko ir Ma
gi Kauno gub., Krakių parap.
įtalpą daigtų, tą mokslą jam suteikia akys ir kū žinos, ir turės paslanką dar daugiaus žinoti, o taip urėdus: urėdnjnkai. .negali gaut
Pajieškau vietos uždėjimui sa- 5 metai Amerikoje, gyveno An«
no palytėtinės pajautos; ir taip tai jis sužino da išsiplėtojant protui, geryn eis ir jų širdis per pa moterių lenkių,.nes, merginos ne skolijoj.. Šitoje knygelėj apra
sonia, Conn. ir Domininko Kašytas toks žmonių sukilimas ir liūno ar kito kokio biznio,
žą, pavidalą, įtalpą, skaitlių (viena - ar daugeskai- čius darbus, lyginai kaip išsidirbs ir kūno mik nori už jų telflėti.
valiauskio,
Kauno gub., iš mies
atkeršyjimas skriaudėjams; apra randami kur gera vieta terp lietlį), medegą, iš kurios daiktai padirbti, likimą lumas. Tai-gi tiktai tam tikri, gamtos ir šiaip
telio
Keidainių.
Jie pat^s ar kas
šytas užimančiai.
tuvių, tai meldžiu man apie ją
daiktų, jų kiltį, ir vardą. Ant galo, per meilę ir naudingiejie mokslai tegali laimingai išauklėti žmo|| Ufoj, rytrfcėj Maskolijoj, po
kitas
teiksis
duoti
žinią adresui
pranešti, už ką apsiimu gražiai
išsitikėjimą tėvams, kūdikis mokosi mylėti artimą,
licija gavo žinią, buk anarchistai
Ant.
Kolesky,
atlyginti.
pripranta prie tikėjimo tėvų.... O įspūdžiai kū
pasirengę
išmesti
į
pidanges
trū

938
Gregory
St.,
Šiądienykščiai draugijos prietarai ir senoviš
Joe. Glamba, Ir *
dikystės — ar jie bus tikri ir geri, ar klaidus ir kas įsiniekiavimas į prakilnumą bei vyresniškumą kį, kuriuom jPetęrburgan, pa
Rockford, III.
Box 173,
Ąikti — juo jie esti stipresni, juo jie ilgiaus pro luomų ir lyčių, neprileidžia mergysčių jau ir prie sveikinti carą, .važuoja Amerikos
Christopher, III.
te ir širdyje užsilaiko. Už tai-gi, kaip varginga
Pajieškau savo švogerio Petro
taip mažai naudingų gymnazijos mokslų; visati- karės ministeris Taft. Ant sta
MEILE GYVENIMO. .
yra vaikus auginti ant gero, jeigu jie savo kūdi
cijos,
prieš
atbėgimą
trūkio/
su

Bobinos,
pirmiaus gyveno M»
nai yra sakoma, kad mergysčia neprivalo tiek ži
Paj ieškau savo pusbrolio Jono
Męs visi mylime gyventi,
kystėje jau yra pastūmėti ant pikto. Dėlto tai noti, kiek vyriškis. Patyrimas ir tojo palydovos traukė kareiviu sargybą.
nersvillėje, Pa. Jis pats ar kas
džiaugtis gyvenimu.
Nedaug Gimbučio, Kauno gub., Vilkmer
nelengvu žinoti, katras dalykas yra apgailėtinesmokslas parodė priešingai. Kada merga pasto
gės pav., Vižanų parap., Luknių kitas teiksis duoti žinią adresui
nis: ar tėvai, kurie augina vaikus beprotiškai, ja motina, jai reikalingas gausus apšvietimas užĮ Staiga pasimirė Odesos je- yra tokių žmonių, ką yra nužu
Ant. Deltuva,
spitriai ir šukėtai, ar vaikai, kurių gyvata per tą auginimui vaikų; o tam reikalingą apšvietimą ne neral gubernatorius Novickyj, dę tą meilę ir kurie šalinasi drau kaimo. Pereitą savaitę atvažiuo
114 Gelesby St.,
dami į Chicagą persiskyrėme ant
j tėvų darbą yra amžinai apipenėta nuodais, kadan- įstengia duoti juk nė šiądienykščių gymnazijų pagarsėjęs parengimu Odesoj žy gijos ir vjsokio smagumo, kurie
Pittston, Pa.
yra nusiminę ir aržus. Toki dypo. Jis pats ar kas kitas teik
’ gi paaugėjusius draugija gainioja ir persekioja už buktai ir mokymo dalykai. O neištekėjusias už dų .skerdynių.
»
Pajieškau Klemenso Sario, kužmonės yra serganti ir jų negali sis duoti žinią adresu:
Į nelabus darbus! Bene priderėtų tėvus pagainiovyro mergaites kova už būvį verčia turėti dailą
Ant. Czipienas,
rio
įrankiai yra pas mane,
||
Indijose,
Punjahe
distrikte,
ma
kaltinti.
Jų
kraujas
nėra
i ti, kad jie mokintųsi auginti vaikus, kad jie nesi rankoje, šviesą galvoje, ir dorą širdyje, kitaip jos
724 W. 2ist st.,
pats ar kas kitas teiksis duoti
pasimirė
puse
milijono
mahome

grynas,
bėgimas
kraujo
palenggailėtų skatiko įrengimui mokyklų, kurios išau pasisekimas gyvenime bus krypuojantis, netvar
Chicago, III.
žinią adresu:
tonų savo maro apimtuose kai vas, nervai silpjni. Jiems reikia
klėtų tėvams gerus vaikus, tėvynei-gerus ukėsus, kos. O juk ir pati gamta parodė, kad žmogus,
Martin Bfock,
gero, augmeninio vaisto sutaimuose,
kadangi
jų
negalima
bu

o artimui — gailistingus labdarius!
Pajieškau savo giminaičių Jo
turintis lygią esybę (pajiegas), turi būti ir lygiu vo prikalbėti apleisti kaimus ir syti gromuliojimų organus, kad
% G. W. Mėli,
Taip tai nežiuringose rankose ugterėjusį vai
Bengal, Minn.
jie vėl veiktų kaip veikė. Tokiu no ir Vinco Šimkų, Kaihlo gub.,
persikelti į sveikesnes vietas.
(Toliaus bus.)

Draugysčių reikalai.
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Viršininkai Centro Komiteto
"Aušros” Dr-stčs,
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė,
I Church Str.» Plymouth, Pa.
Sekr. susinės. — J. šernas, 3252
S. Halsted Str., Chicago, III.
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
Justine str., Chicago, III. ,
Kasierius — Dr. J. šliupas, 1419
N. Main Avė.. Scranton, Pa.
Pajieškau savo brolių, Jono,
Vinco ir Juozapo Kazlauckų.
Apie pora metų atgal gyvenome
sykiu Rossiter, Indiana Co. Pa.;
tyriu prie jų labai svarbų reikalą.
Jie patys ar kas kitas teiksis
duoti žinią adresu:
Ant. Kazlauckaš, ‘
851 Bank Str., ‘
\Vaterbury, Conn.

Pajieškau savo draugo, Jono
Žibarto, Kauno gub., Raseinių
pav., Vaiguvos parapijos, Adošišės dvaro, dveji metai kaip Amerikoje. Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti žinią adresu:
V. Paplauskas,
26 \Vashington St.,
Nashua, N. H.

Reikalauja angliakasių į Illinois
valstiją. Atsišaukti pas A. H.
Olsen, 172 E. Van Buren st., Chi
Už $2800 pirksi įptą su dviem cago, III .
namais ant Wallace Street Chi
cago • Heights.
Rendos atneša
$31.00 ant mėnesio. Pati renda
AUKOS REVOLIUCIJAI:
gali tas propertes išmokėti. Atsi
Brier H iii, Pa. An. Daniuniešauk pas A. Olszcu'ski, 3252 So.
nė, J. Daniunas, M. Klivak po
Halsted St., Chicago. Męs turi
$1.00, viso $3.00, skiria socijalistų
me daugybę gerų namų ant par
partijai.
davimo visose miesto dalyse.
Torrington, Conn. Rastų pi
nigų
' ant piknyko $4 00; Jurgis
Parsiduoda . labai pigiai geras
Juzapaitis,
P. Mūkimas po 50c.
sali tinas su visais tavorais ir ra
Pranas
Gailiunas,
Jokūbas Radžekandais šešiems ruimams, Parsiduoda dėlto, kad savininkas tu vich, Jonas Zubrickas, Jonas Gurri kitą užsiėmimą. Pasiskubinki- skas ir P. M. po 25c. Viso la-f
bo $6.25. Skiria revoliucijai.
te atsišaukti adresu:
J. J. Kveder
125 So. Jenessee st.
VVaukegan, III.

,

AUKOS TAUTIŠKAM PRIE
GLAUDOS NAMUI:
Cle Elum, Wash. M. Krugla,
J. Kurtinaitis, Alioize Buff po
$1.00; M. Kurtinaitienė, A. Avi
nėlis, B, Avinėlis, Pr. Avinėlis,
G. Kniglienė, Pr. Kurtinaitis, Pr.
Buff, R. Buff, V. Pečkevičius, K.
Kurtinaitienė, D. J. Puišis, E. Puišienė, Aid. Alb, Puišiukė po 50c.
Viso $10.00. $9.00 yra skiriama
prieglaudos namui, $1.00 skiria
ma moksląeiviams.

Dėlei išvažiavimo tėvynėn par
siduoda labai pigiai tryliką metų
laikoma kriaučių šapa su 18 ma
šinų, kas pirks, tas džiaugsis,
laimė tik vienam; atneša gryno
pelno per metus 2000.00. Kas
pirmas pasisuks, gaus už $450.00.
Jei nori pirkti, parduoti, ar iš
mainyti kokią kokią biznio vie
tą, storą, namą, lotą, ar kitą
nuosavybę, tai kreipkis į mano
ofisą. Pas mane vis randasi no
rinčių pirkti ir parduoti.
Chas. Z. Urnich, (Real Estate)
PASARGOS SKAITYTOJAMS.
Room 8,
45 La Šalie St..
1) Kada reikalauji permainyti ad
Chicago, III. resą, dėl slutlnėjimo laikraščio, visa

Pajieškau savo švogerio My
kolo Jonušatickio, Kauno gub.,
Raseinių pav., Rietavos parap.,
trys metai • atgal jis gyveno
VVestvillėje, Iii. Jis pats ar kas
FARM A PARDAVIMUI.
kitas teiksis duoti žinią adresu:
80
akrų farma, 40 akrų miško,
Jonas Beinoras,
20
akrų
išdirbtos žemės, kluo
Box 11,
nas, tvartas, klėtisf ir arklidė iš
Ellsworth, Pa.
lentų, grinčia kryžiava su skliaPaj ieškau savo pusbrolio Pe pu, prie kryžkelio terp dviejų
tro Karoso, Kauno gub., Panevė geležinkelių, 1 mylia nuo mokyk
žio pavieto, Biržių vai.; turiu los, 5 mylios nuo Thorp, kaina
pas jį sverbų reikalą. Jis pats $2900.00; pusę reikia įmokėti, li
ar kas kitas teiksis duoti žinią kusią dalį išmokesčiais; savinin
kas turi dvi farmas, todėl vieną
adresu:
parduoda. Atsišaukite par Fr.
Mike Caros,
Mikolainį, Thorp, Wis.
19 Washington str..
Gal tave kas skriaudžia? Aš
• Hadcon, Mass,
galiu pagelbėti. Ateik pas mane
o gausi teisingą rodą. — Išjieškau
ir iškolektuoju skolas ir išA.
A.
provoju
nuostolius už sužeidimą.
Chelteham, Pa. Pasimirė čia
Chas. Z. Urnich,
neseniai musų tautietis Stanis
(Real
Sstate)
45 LaSalle st.
lovas Paltarokas, iš Sykštonių,
Chicago,
III.
Room
8.
ar Narušonių, ar Meškalaukių
Telephone
Main
1769.
—nežnia tikrai, — Linkavos val
sčiaus, Jėniškėlio parap., Panevė
žio parap., Kauno gub. Garbios
atminties velionis buvo geras
tautietis, skaitė lietuviškus raš1 tus ir priklausė prie kelių drau
gysčių — prie šv. Juozapo Drstės, prie 10 kuopos L. S. A. ir
kitų. Jokių giminių nepaliko.
Iškilmingai tapo palaidotas 21
d. lapkričio mėn. šių metų. Kas
atsirastų žinantis jo tikrą gimti
nę vietą, malonės man praneš
ti adresu:
Steponas Urbas
Chelteham, Mont. Co. Pa.

Reikalavimai
Reikalauja gerų vyrų tuojau pri
sidėti prie lietuviškos kolionijos
gražiausioje Texas valst. apygar
doj, golfo pakraštyj. Darbas ant
visada ir gera mokestis geriems
darbininkams, kurie gali įmokėti
kelis šimtus dolerių ir būti sąna
riais.
Didelis pelnas, pinigai pasidvejos ir bus apsaugoti. Rašyk arba
atsišauk ypatiškai. Reikalaujame
agentų. Lithuanian Colony, Rootn
8, 45 La Šalie st., Chicago.

da paduok ir senąjį savo adresą. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resą duok kitam, geriau mokanijam.
parašyti.
2) Pinigus geriausiai siųsti pe>
Money Orderi arba
registruotame
laiške. Nedėk j laišką smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes Jie
kelionėje kopertą praplėė, išpuls ir
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, jdėk pačtlnlų markių už tą sumą.
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė už
>1.00. Jei suma siekia 81.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
tp pinigus arba Money Orderj. Jeigu
suma bus 81-25, tai galima dėti 81 00
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos,
nesu! Įpustos viena su kita, nė prie
laiško neprfliplntoa, telp kad męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškams.
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų šiaurinės Amerikos, jokių kitų
viešpatysčių markių nepriimame.
3) Jeigu Išpirksi Money Orderį,
tai nelaikykie j| pas save, bet prislųsk redakcijai, nes be “Orderio**
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną
prisiųsk prastame laiške, registruoti
nereikia.
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius tavoms, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve:
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką
kitą, kas su užsakytais tavomis nesi
riša. nes pas mus ta vorų (knygų)
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente
ir kiekvienas
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos
popieroe surašysite keletą reikalų,
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame

g Didelis Specialiszkas Iszpardavimas
VVartelskio Departamentiniame Krame
U/nrfalnl/in
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3641-43-45 So. Halsted gatves
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S1N33

VVartelskio dvigubos vaizbomos stompos
šią subatą ir panedėlį, gruodžio 7 ir 9.
fcfm į*
S1N30

25 viršaus vaizbomų stempų be dvigubi- $ A A j"
nių prie žėdnos moteriškos skrybėles po
^fcavv

SINIO

UIH

50 viršaus stempų prie žėdnos moterų A A AP
skrybėlės po
$ViVV
1500 Puikių moteriškų skrybėlių, vertės 6—7 — ®
— 10 dolerių, dviejų gatunkų pasirinkimui po $2.95
ir $3.95.

Puiku? rinkinys gražių
moteriškų jekių
nuo 98 centų iki $4.50.

100 viršaus vaizbomų stempų
prie zėdno moteriško žipono be dvigubinių
Puikus rinkinys moteriškų gražių išeiginių žiponų, su viršium 100 madų pasirin CENT5
Hiun
kimui, nuo $9.95 iki $25.00.

jin

CE.NT5

VVARTELSKIO

Ant Pardavimo.

Męs užlaikome didžiau
sią rinkinį moterų dra
bužių ir šilkinių sijonų
pietinėj daly. 50 įvairių

JlteS 12.00

CLNTS

crn

Nedžflgio išeis iš spaudos
3
'.“LIETUVOS”
£
Of
Ui

dvigubos vaizbos stempos

_in_ Ketverge ir Petnyczioj
siULnl

CENTS

KALENDORIUS
• • 1908 metams
Šute.
JI

Prekft 25 centų

Įtalpa:
Kalendoriškoji daile: Prie kiekvieno mėnesio padėtas laikas
saulės Ir mėnesio užtekėjimo Ir nusileidimo Šime vietose: Baltimore, Boston, Chicago, Clncinnatt, Denver, San Franciaco, St.
Louis, New Orleaną, New York ir Phlladelphla. Apart to pridėta
gale kiekviena mėnesio amerikoniškos šventės ir lietuviškos pami
nėjimo dienos. Laikas Suvienytose Valstijose; Saulės ir mėnesio
užtemimai 190$ metuose; Pradžia ir ilgis keturių metų laikų 1908
m.; Rytinės žvaigždės; Vakarinės žvaigždės; Planetų didžiausia
šviesa; Velykos nuo 1909 m. iki 1931 m., ir kiti.

SklrtuAtsitikimų meU’.;
Atsitikimai;
- Statistiškoji dalis:
ir
karalių;
Surašąs
Lietuvos
didžiųjų
kunigaikščių
mai laike;
Gyventojų skaitlius Suv. Valst. 1901,
Didžiausi miestai sviete;
Tolumai iki
Tolumai
tarpe Amerikos miestų;
1902 ir 1903 m.;
didžiųjų portų nuo New Yorko; Statistika Amerikos miestų 1904
m.; * Algos jSuv.
Algos europiškų
;Suv. Valst. viršininkų per metus;
monarchų; Metriški (francuzlėkl) mastai, saikai ir svarai; Ame
rikoj vartojami svarsčiai, aalkal ir mastai; Palyginamoji lenta visų
trijų termometrų: Reaumur, Celclus Ir Fahrenhelt;' Palyginamoji
lenta metriškos sistemos su amerikoniškąja;
Lenta nuošimčių
(procentų); Pini' * kitų šalių palyginime su amerikoniškais; Len
ta suradimui blle vienos sąvaltėe dienos nuo 1801 iki 1952 metų;
Didumas žemės ir daugumas jo* gyventojų;
žemės gyventojai
pagal kontinentus; E itllus (vairių tikėjimų pasekėjų, ir kltoe.

žinioe apie Ameriką:
Sutrumpinimai valstijų; Suv. Valst.
kapitelius; įsteigimas Amerikos valstijų; Amerika pirm 100 metų
(miestai Ir jų jrvventojal, kur ir“ kaip tada žmonės gyveno, kaip
tuomet žmonės
avo, laikraštija, pačtaa ir telegrafija); Valdžia
Suv. Valstijų Amerikos; Suv. Valst. pačto reguliacijos;
Laikraš
tija Suv. Valstijose ir kitose šalyse svieto; Negrų vergystė Suv.
ValsL;
Įstatai naturallzavimo (gavimo piliečio popierų);
Klau
symai ir atsakymai kokius gali užduoti išsiimant Suv. Valat. pilie
tiškas popieraec Patarimai norintiems važiuoti Amerikon, Ir kitos.
Moksliškai
dalis:
Knygos;
Tolimos saulės
erdmėje;
Aukštumos ir gilumos; žmogaus kūnas; Kodėl išnyko prlešistoriškiejie m|lž1xų^?; Rodos ir pagelba atsitikus nelaimei.

Beletristikoj! dalie: Atolė (parašė Joseph Luitpold); Maros
(parašė Mauru# Jokai); Karalaitis žmogus (pasaka); Atsiminimai
nušauto (tikrai atsitikimas iš laikų rusiškos revoliucijos, parašė
Aleksandras Amiflteatrov).
Maldytoji Balis:

Išsitarimai; Juokai; PaaibovyjimaiIrtL

a
lt
AugščiauuPAduotoJi įtalpa aiškiai parodo, kokio* vertės tas
kalendorinu
Ikišiol darydavo kalendorius vien Europoje, todėl ir
žinios kaJendodgoae būdavo vien tokios, kurios tinka Europoj gyve
venantleots žmęmims; šitame gi kalendoriuje telpa visokios (vairios
žinios apšp šitą kraštą, apie Ameriką. r Bet kalendorius nedarytas
vieniems metams, ne. jame telpa tokios žinios Ir informacijos,
kurios ntėkada pepasęs. kurios visada bus geros. Aitas kalendorius
bus gerianaia Informacijos knyga apie visokius reikalus; jla reika
lingas lygiai vertelgai kaip ir darbininkui, amatininkui ir pirkliui.

Pasarga perkupčiams ir knygų krautuvėms.
Perkupčiai ir šeip knygų prekėj ai ir krautuvės malonės
mums laiku pranešti kokį skaitlių kalendorių tikisi paimti, nes
tokiu budu žinotume maž daug kiek jų atspausti.

“Lietuvos” Skaitytojai

kalendorių dykai!
Užtai norinti gauti* abu kalendorių dyka* užsirašykite "LIHII14”.
Prenumerata metams $2.00, pusei mątų $1.00.

departamente kol tas jj apdirbs Ir
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol
šis jj apdirbs ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė | laiką at
sakyti. nė gerai atlikti; nes pas pir
mąjį departamentą likus laiškui, ant
ram nelieka davadų. Geriausiai yra
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros
popteros, tada kiekvienas reikalas
bus perduotas tam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim
laiku liks atlikti greitai ir gerai.
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyrėme laiške nuo
užsakymo.
Visada dėk pinigus ar
Money Orderi | tą pat| laišką kuNes jeigu
rtame tavoms užsakai.
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad
pinigų nėra, o jei ateis pinigai be
užsakymo, męs nežinosime ką su
nėra užsakymo.
6) Visada ant savo laiškų paslrašykits savo pravardę ir
». Nors
ir tukatantj kartų Su *
d a reikia paslrašyfl į
*r adresą klekvie&ame Hlaiške, nes
__
_
T_
męs
radę laišką $rp 16o ar 200 laiškų
be parašo ir adreso/ nežinosime keno
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
tL
Su visokiąis rūkalais rašydami
pas mus visąją adresuokite telp:
3252 8. Halsted
Chicago, III.
. .
. sl.t - • 3 r ■ ~
—-v
• ‘ »a.
NAUJOS KflYGQ#, GAUNAMOS

“LIETUVOS” IREDYSTEJE.
rn VT
Aritmetlkoa ^iždayjnynaa. Vadovė
lio aritmetikos, pradžiai; antroji da
lia. •
šita knygutė ry, antroji ir paskuti
nė dalia ušdavluyno, paskirto arit
metikos kursui; .čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c

5tą ir 6tą dieną gruodžio

J. Petrouski
3312 So. Halsted St

Kromas valgomu daiktu irmesos
Ateik, o pamatysi kokius gražius daiktus duo.
dame už VVARTELSKIO VAIZBOS STEMPAS
185 Žmogus nepliuškis. Vertė iš
švediško Nėris. Labai graži spmkėlė.’kalp turtingo prekėjo sūnūs apsivedė su varginga mergina ir laimio,
glau gyveno už kitus, apsivedusias su
turtingoms.
Šita apysakėlė sžlmą
Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popie kiekvieną jauną vaikiną ar merginą fr
žių Pijų IX.
Parašė Victor Hugo, mokina žmogiškos doros. Chicagą m
antra laida. Prekė ................. ..10c 1899, pual. 23.................. „..........
Kaip žmonės su
Sodiečių pukllimal
amžiuje. Parašė A.
Prekė ..........

ponais kovojo?
Upanijoj, XIV
J-tls. Pusi. 34.
10c

134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydą
Užsiprašydami virš minėtų knyge
lė Nazareto. Apysaka iš laikų kaukilių. adresuokite;
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė
J. Laukia. Chięago, III. 1906, pusi. 169.
A. OL5ZEW8KI8
(šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
i 3252 So. Halsted St.
Chicago, HL
draudė lietuviams skaityti).............jg.

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orisson Svett-Marden. Lietuviškon kalbos
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato.
Chicago. RL
1907 ................................................ $1.50
Apdaryta......................................... .$2XX)

200 Akis už akį, dantis už dant|.
Juokai viename akte. Perdirbta Ii vokliko. Chicago, III. 1907, pucl 29..10$
210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K.
B-a ir M. P-ia. Chicago, 11L 1902, p»
šlapių 62 .................
20ą

225 Geriau# vėliaus negu niekad.
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B-a ir M. P-ia. Chlcsgo, IIL 1902, publ. 48......................... 15c

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti
257 Kun. Uramuloe Raštinyėioje. Ko
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal medija viename akte. Parašė kun. Fr.
tas, Gatvės vaikai, Paporčlo žiedas, Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
! Miško sargas. Signalas. Keleivis, Bū kanti perstatymui. Chicago, IIL 1906,
pusi. 14....................................
1Oo
vio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusla
pių 99 .............................................. 15c
262 Mlndaugis Lietuvos Karalius.
Istoriškas
paveikslas 5-se aktuose.
43 Iš gevinimo lietuviškų Vėlių bei
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. Lenkiškai parašė Julius SloveckL Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ri
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa
di rta). Chicago, III. 1900, pual. 86. 25c
keli šimtai gražių paraku, apie rojų
dangų, čyščlų, peklą; apie giltinę, ma
331 Žilė galvon — velnias vuodegon.
rą, chollerą; apie dvasias (dūšias)
Komedija vienam akte. Pagal lenki
velnius, jų valdlnimąsi ir tt Pasakos
šką sutaisė M. P-ia. Chicago, IU. 1902,
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
pusi. 31.....................
10c
vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar
mę panėvėžlečfų, Šiauliuose — pagal
471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu kurtų žmonės nuolatos žiuri, bet jų
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tL kiškai parašė Promyk. Pirmą sykj Iš
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Pople- versta j lietuvišką. Labai naudinga
roe apdaruose ............................... $1.50 knygelė tiems, kurte nori sužinoti ii
I Audimo apdaruose ...................... $2.00 ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie
63 Karės laukuose. (Kareivio at- laikosi ir tL Chicago, IIL 1894, pu
Įatminimai). Parašė Vsevotod Garšin. slapių 79 ..............................................30c

Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago, III. 1906, pusi. 81 ... ............. 20c
67 Lietuviškos Pasakos Yvairtoa.
Į Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
L čia telpa 141 labai gražių, juoklnIklngų. išmintingų ir žingeidžių pašaką. Chicago. III. 1903, pusi. 280 $1.25
; Drūtai apdaryta.................*.... $1^0
68 Lietuviškos Pasakos Y va i rlos.
'Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
Iii. Tia telpa 205 labcl gražių ir juo

kingų pasakų, beryjančių kiekvieną
skaitytoji ir klausytoji ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25
mas | lietuviškąją visuomenę D-ro
Drūtai apdaryta ............................ $1-50
Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų.
laikytų Waterbary, Conn., 25 gruo26
76 Max,m Gor^'J- PaaakoJlmaL Iš
džio 1906, Union City Conn
rusų kalbos vertė A. L-is. Turinys:
gruodžio 1906, Edwardsville, Pa.,
p j Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Magruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
15c karas čadra, Rudenyj, Dvidešimts šeši
ryje 1307 m. Pusi. 47, prekė
ir viena. Chicago, IIL 1906, puslapių
Labai gražios Dainos.
Surinktos 1103 .......................
250
K. Stiklelio; čia patilpusios 32 dainos
‘ •
užrašytos nuo žmonių Liepalotų kai-1 M Olitlpa. Graži apysaka iš laikų
savitarpinės karės šiaurinės Amerikos
me, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų |Ddijonų. Vertė A. Olševrskis. Antra
gub. Pusi. 39, prekė ................. 15c pagyta laida.
Chicago, IIL 1906,
W
Į pusi. 95...............
.25c
nikitą. Pagal
Išleido L.V.S.
69 Lietuviškos Pasakos Yvairtoa.
Labai gražus užimantis pasakojimas!
ĮSuriuko Dr. J. Basanavičius. Dalis
apie carą, kaip jis žmonėms įgriso ir
Čia telpa 202 dar gražesnės ir
kaip apie j|n žmonės kalba. Puslapių
x-uBi«piy 1 jUOkjngosnė8 pasakos. Chicago, IIL
15c —
46, prekė .............................................
16c 1904, pusi. 333 .............................................................. $1.25

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių Vojeikov'ą sutaisė Šernas. Aprašo iš ko
susitveria ore žaibai ir griaustiniai,
nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių
kitų {vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta
kaip galima sužinoti oro permainas Ir
daug kitų {domių dalykų, Kiekvienas
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
parodomas ant paveikslo, Norintiems
arčiau susipažinti su oro ypatybėms,
verta perskaityti. Chicago, III. 1907.
pusi. 238 ...........
75c
Apdaryta.......................................... $1.00

473 Apie žemę Ir kitus svietus, Jų
buvj ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą ir kitus, sutaisė Šernas. Aprašo
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos Ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Bu 30 astronomiškų paveikslų.
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago,
III. 1896, pusi. 225............................ 75c
Ta pati apdaryta.............. ............ 81-00

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus dalytus. Pagal prof. Nusbaumą,
sutaisė šernas. Mokslas kokiu būda
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
w
v
.
. Drūtai apdaryta.......... $1.50 žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
Ratelių spėjimai. T ra linksmiausia
slėliais. ‘ Chicago, III. 190L pusiąžaislas (žabova) šeimyniškuose susi
70 Lietuviškos Pasakos Y va irios. plų 147. ............................................ .40o
rinkimuose.
Parašė Di Spėjikas.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
Puslapių 16, prekė ...................... 10c
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. Šio
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert,
je knygoje telp kaip Ir pirmesnėse da vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su
Tikri Ir netikri šventlejie. Paveik lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo
slėliai iš gyvenimo kankintlnly ir pasėkų, telpa keli šimtai užlmanččių
kankintojų. Išleista Susi v. Lietuvių lr juokingų pasakų. Kiekvienas nusl* nių, medžių ir akmenų paveikslėlių;
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c pirkęs iš paminėtų 4 knygų I. II, III
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus,
A_ ...
, ,
..
Ia>r rv dali- turės per visą savo am
žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų žių neišsemiamą pasakų turtą .. $1.25 ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai
kalbos Aermukšnė. Aprašo apie du Drūtai apdaryta.............................. $1.50 nesupranta. Chicago, IIL 1903, pu
slapių 238 .......................
50c
broliu Grakchu, 130 metų prieš Christaus gimimą, iš Rymo laikų ir kaip
100 Pasaka apie kantrią Aleną. Duk
tr.om laiku žmonės buvo pavergti ir
508 Gamtos psjiegos Ir kaip Iš jų
terį turky ciecortaus Antouiaus, kurt
visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c
naudotis. Pagal Bltnerj sutaisė šer
per 22 metu vaikščiodama po svietą,
nas. Svarbios moksliškos vertėc kny
daugybę bėdų ir vargy Iškentė; o. An
ga, su daugybė paveikslų yvairių ma
- Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek
tra laida. Iš lenkiško verte A. Olšewšinerijų ir kitokių prietaisų ant Išnau
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
skls. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..2Oc
dojimo gamtos pajiegų. Chicago, IIL
lių iš embryologijos. Pusi. 12. Pre
kė.............................................................
1904, pusi. 2s$ ..vma
•••... 50©
114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L.
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems suslpa
Lekcijos prof. Blochman’o, eutalsė
518 Iš kur atsirado musų naminiai
šernas. Su daug paveikslėlių. Pusi. tinti su buvlu Ir aanlygoms maskolių gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal
kaimiečių
gyvenimo;
ji
verčia
skaity

138.
Prekė ................................. <oe
Lunkovyčlų sutaisė Šernas. Su pa
toją drauge jausti su vargo prislėgtais
veikslėliais. Chicago, III. 1901. pusla
žmonėmis.
Chicago,
m.
1904,
pusla

Tautiškos
Politikos
knygynėlis.
pių 73 ................................. -................20«
Telpa čia Rusijos policijos viešpata pių 60 ............... .... ......................15o

vimas. persekiojimas ypatoa laisvės,
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa draugijų Ir susirinkimų, laisvės žo
rašė K. Stiklelis, telpa 14 gražių tė džio ir dąžtnės, ir kame išganymas?
vyniškų dainelių.
Puslapių 16 pre- Pusi. 47. Prekė ...... J10c
kš ............................
10c
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
Brkman-Aatrtaną, sutaisė 8. M. Pa
Lletuvlail ar garais keliais ♦—ųla- veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų
ms priekyn?
Nuoširdus
•pi- kariavimą. Pual. 44. Prekė.... 15c

120 Po priedanga šventlnybėa. Isto
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal
riška apysaka Iš Rymo laikų. Parašė Lunkovyčių Ir kitus sutaisė Šernas.
H. Posteri. Vertė K. J. Odesoje, 1905, Su paveikslėliais. Yra tai sorašymaa
pusi. 100 ............................................. ..
apie yvairius musų žemės augalus, jų
sudėjimą Ir atmainas, gyvj Ir plėtoji
- .124 Robinsonas Kruziua Graži mo mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai didžiausių ir tobuliausių. Chicago. UI.
da. Chicago, IIL 1903, pusi. 83 ...,25c J 901, pusi. 129.................................... 35c

koa kalbos pačiam per save be pagel
BERIJA L
tos mokytojo. Chicago, III. 1906, pu- Susideda Ii 12 Stareoskoplškų paveik
įlaptų 307 ••••••». • • • •••••«, • .$1.25
slėlių pundelyje. Prekė 60c. ui
Apdaryta ,........ J. ......................... 11.50
pundely.
štai ką juose galt pamatyti:
1326 Žodynas lietuviukai - angį likos 1 Stebėtini griovai YeUow-8toue Par
ko.
-1
•
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Laitą. čia
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy 2 Kvietklnė paroda, mieste Baratogoe, N. T.
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin
tas kursyvoms litaroms prie kokio 8 Bovrery gatvė New Yorke.
4 Didysis vandens puolimas, Yellourgramatikos skyriaus jis priguli. Kny
stone Parke.
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly
sojsfn 89upqvpĮ8 'puvpds omipnv ou 5 Typiška tabako ferma. Kuboje.
ant nugaros. Chlcago, III. 1902. pu 6 Budo butas mieste Honolulu, ant sa
los Hawall.
slapių 382 ......................................... $2.00
7 Žuvų rinką, mieste Manllės, ant Fi
lipinų salų.
1327 Žodynas lietuviškai • angliškos
8 San Jose gatvė, mieste San Juan,
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis.
Porto Rlco.
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
9 Puikiausia pilis mieste Rbelnsteln,
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
Prūsuose.
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
10 Puikiausias Žurandells Salone de
kaip žodžius . angliškai tarti, teipgi
Jenets, mieste Vienoje.
kiekvienas žodis paženklintas kuršy 11 Švento Mykolo palocius, Peterbur
voms litaroms prie kokio gramatikos
ge, Roaijoje.
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 18 švento Petro bažnyčia ir pilsčius
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais,
Ryme.
nugara ir kampai drūtos, gražios moroko skuros, šonai audimo, ant nugaros
♦ —
parašas aukso litaroms, lapų kraštai
SERIJA II.
marmuruotl...................................... $4.00
l'a pati knyga popieros apdaruose $3.00 Susideda Iš 26 Stereeekopiškų paveik*
įdėlių bakaelyje. Prekė 75c. ui
bakselj.
132* Žodynas lletuvlškal-angilškoa Ir
štai ką juose gali pamatyti:
angliškai-lietuviškos kalbų. (Abi dalys
— I ir II, L y. No. 1326 ir No. 1327) 1 Gražiausias vandens puolimas, Ha
vana Glen, N. Y.
t Ienoje knygoje. . Yra tai reikalingiau
sia knyga norintiems gerai pažinti an 2 Grandžių sodas, Floridoje.
glišką kalbą. Formatas Ir apdarai to
kie pat kaip Na 1327 .................. H-00

1329 Žodynas. Tas pats kaip No.
1328, tik pilnai apdarytas brangia, gra
žia moroko skūra, (čia audimo nėra
nė biskio) ..............................• •• -*7-00

3 Didžiausias pačto budinkas, New
Yorke.
4 Stebėtinas vandens puolimas, Ntagara Falls. Nevr York.
5 Puikiausia svetainė United States
Hotelyje, mieste Baratogos. N. Y.
6 Kupčiška gatvė, Oblspo, mieste Ha
vanos, Kuboje.
7 Ūkininko namai, Kaboje.
8 (plukdymas galvijų mieste Manllės,
ant Filipinų salų.
9 Geležinkelis ant salos Hawall.

1420 Tikyba ar mokslas? Tikėjimiški, moksliški ir draugiškai • politiški
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo.
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
mas. Chlcago, III. 1901, pusi. 211 50c 10 Gatvė miesto Manllės, ant salos Fi
lipinų.
11 Kapelija "Seusa* ant Paryžiaus pa
1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su
rodos, Prancūzijoje.
rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų
18 Paimu daržas mieste Frankfort,
ir sutaisytas pagal tikrą persiškai-egipPrūsuose.
tlšką sapnininką, su 310 abroselių. su 13 Merginos parduoda kvietkaa mie
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias
ste Kopenhagen. Danijoj.
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
14 Puikiausias kvtetkų darželis, mie
ateities. Geriausiai išguldo visokius
ste Monte Carla
sapnus, kokie tik žmogui pr įsi sapnuot 15 Rustoenval vandens puolimas, Nor
gali. Chlcago, 111. 1895, pusi. 205..50c
vegijoj.
Tas pats drūtai apdarytas.............. 65c 16 Opera avenue gatvė, Paryžiuje
Francuzljoj.
1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku 17 Moterų duelės su kardaislas arba knyga burtų, monų ir visokių 18 Moterys prie arbatos.
paslapčių ir praktiška C. C. St. Ger
19 Motina kudikj prausia.
insiu Delnažinystė, su paveikslėliais.
80
Kai: labai dideli tie mažlukaL
Surinko fr Išguldė iš svetimų kalbų J.
21
Vakaro diskusijos.
Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
Ir keturi kitokį paveikslėliai.
škiausia monų knyga, burtų ir delną-

žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo.
Chlcago, IIL
SERIJA III.
1904, pusi. . ........................................$3.00 Susideda Iš 25 Stereoakopiškų paveik
Drutuese apdaruose ...» •••• ..$3-50
slėlių Iš Kristaus gyvenimą Pre
kė $1.00 už bakselj su 22 paveik
1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
slėnu.
‘
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus
štai ką juose gali pamatyti :
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai
1 Kristaus užgimimas Betlejaus Stališaiškinimas monų darymo. Šioje kny
nėlėje.
goje atrasite visas monų ir bartų pa
8 Trys Karaliai atlanko gimus} Kri
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
stų Ir dovanas jam kloja.
rašytos ir paveikslais parėdytos visos
3
Kristus,
dar kūdikiu būdamas, mo
slaptybės ir budai jų darymo. Chicakina daktarus Jeruzoliaus bažny
go, IIL 1903, pusi. 262 .................... 50c
čioje.
4 Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
1525 Rankvedis gromatų rašymui.
lėjaus. Permaino vandeni | vyną.
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gro5
Kristus
ant kalno kalba priešais
matas j firmas, pažystamus, gimines,
prietelius, mylimus ir mi Urnas prieš 6 Judošlus savo pabučiavimu išduoda
Kristų žydams.
apaivedimą. j ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomo* ypatas. 7 Simonas pagelbsti Kristui kryžių
nešti.
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje
varduvių, gimimo, Ir kituose atsitiki 8 šventa Veronika ' a pž Įuosto veidą
muose. Chlcago, III. 1895, psl. 115 40c
Irtatul.
8 <Mxus ramina moteris, kad jo no
1632 Gyvenimas Šv. Tėvo, Popie
verktų.
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta 10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukrylišką sostą Rymo nuo 1033 iki 1044
žiavojimo vietos.
metų ..................................................... 25c 11 Žalnieriai Ir šv. Petras prie kalno
Golgotos.
1635 Lietuviškas Lementorius dėl 12 Kristus paveda savo motiną Jonui
mažų vaikelių. Su poteriais, kaukia 13 Skaito Kristui myrio dekretą ant
mais ir minstranturu. Vilniuje 1863,
kalno Golgotos.
pusi. 52..........................
15c
14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
—
■ -u.
šiauš.
Pteigve prMąeMt per Money Orderi) 16 Kristaus kaną ima nuo kryžlaoa.
ąr regtattavotoje gromatoje adresuoda17 Kristus keliasi iš grabo.
damas:
18 Kristus žengia j dangų.
19 Regykla štądieninio Betlejaus.
20 Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku
3252 S. Halsted St., Chlcago, III.
kurioje Kristus gimė.
21 Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos,
22 Bažnyčia būdavote ant grabo šv.
P. Marijos.
23 Ksip šiądien išrodo Kristaus gra
bes.
24 Kaip šląden išrodo Kalvarija, kur
Kristus mirė.
25 Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo
gus’*.

A. Olszevvski

Stereoskopal arba Teleskopai.

8ERIJA IV.
Susideda Iš 100 Stereoakopiškų paveik
•lėlių bakaelyje. Prekė $2.00 u*
bakselj.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek paveiklėllų ką pirmutinėse serijose. Ir
štai ką juose galite pamatyti:
101 Besiartinanti audra ant ežero Erie.
102 Nevr York. Tavorų krovimas | di
deli oceanihl laivą.
103 Nevr York. Pilies daržas (Caattie
Garden).
104 Boston." Ežeras viešame darže.
105 Atlantic City, Nevr Jersey. Pama,

ryj.
Btereosaopas arba Teleskopas yra tai
prieuisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
ant rbrosėlio, abrozėlis pavirsta į na
tūrai. ką paveikslą, kuriame matai Sie
las grupas žmonių, triobų, visą mie
stą, plačius laukus, miškus, darius ir
teip toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei Ir viską savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia į natų
raiišką ėsybę, padidina j( ats kirsto
žmogų nno žmogaus ir Išrodo jau ne
paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoekopiškus paveikslui.
kaip matote žemiau surašytus.

106 Niagara. Patkavtnls vandenskritys nuo orinės salos.
(Horse
Shoe Falls from Goat Island).
107 Chlcago. Auditorium viešbutis Ir
Michlgan Avenue.
108 Kaskados ir pokyli nė svetainė L
- P. Parodos 1904m.
109 Moki indijonas namieje.
110 Moki indijonų gyvenimas.
111 81o«x indijonų vadas, He-No-FraM.
113 Vartininkai (The Bentinels) 8,048
pėdų augščio, Yosemlte, CaL
H3 Motina girių, 63 pėdas apėmio. Tosemlte Klonyj, Cal.
U4
K^eąija, Oxford, Ang

RAISTAS
(THE JUNGLE)
Toji, labai pagarsėjusi ir pageidaujama knyga spaudoje,
ir netrukus bus užbaigta. Knyga parašyta vieno geriausių
Amerikos raštininkų, p. Upton Sinclair ir išversto lietuvišk0) “RAISTAS” jau išversta į 18 visokilkalta ir taa pa
rodo kaip ji visoj pašau 16j yra pageidaujan*. / JT sajudino
Amerikos visuomenę. Lietuviams tuom žingeidesnė ta kny
ga, jogei aprašyta lietuvių gyvenimas su visoms smulkme
noms, kaip veidrody permatomi vienų vargai, kitų linksmybės.
Toj knygoj aprašyta Amerikoje mėsos trustas, Chicagos skerdinyčia kaip nuodina visuomenę ir kaip prie mėsos
kobiauriausius dalykus nrimaišo, kad tik daugiau uždirbti.»
Knyga faktiškai parodo visų suktybių ir skriaudimų
sistemą, ir į ką ji paverčia žmones, kuriems iš savo rankų
darbo reikia užsilaikyti. Ji parodo, ką nukenčia'moterįs pjovinyčioj, kaip jos tampa sužagiamos ir Šeimynų gyvenimai bū
na suardyti ir kad paleistuvystė ir kiti nelaimingi apsireiški
mai tai tik pasekmė nelemtų sanlygų.
“RAISTAS” naudinga perskaityt visiems, jis labai
naudinga kalbėtojams.
r
“RAISTAS” tai stora knyga, ir bus tikras papuoši
mas lietuviškoj literatūroje, netrukus bus užbaigta, kaštuos
kaip ir angliškas originalas $1.50, bet kurie dabar prisius
tik $1.00 apturės tą svarbų veikalą pirmiau ir pigiau. Vie
tiniai gali uisimokėti “Vienybės” redakcijoj.« Rašant reikia
adresuoti ant išleistojaus vardo teip:

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

120-124 Grand Street

Ir Didžiausias Ofisas
115 Airija. Klllarney, pilis Ross.
116 (ėjimas į Muckross Klioštorlų, Al
<jcj117 šiaurinis miestas, Gibraltar.
118 Berlynas. Bondler lovio ir Kate
dra.
119 Vokiedja. Griuvėsiai viduramžinis
pilies.
80 Vokietija. Laivas apleldiiantiš Koblenc’ą, ant Rheino upės.
131 Švedija. Btockholmas nuo vandens
pusės.
122 Btockhoimas. Karališkas palocius.
123 Švedija. Ant kelio | Odde.
134 Švedija. Lejoao pilis, Geteborgo.
125 Šveicarija. Mount Blano žiūrint
—
nuo Chamontx.
126 Thun, Šveicarijoj.
turtą.
127 Žluvinla kiemas, Alhambra, Grana 176 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
da. Išpanijoj.
nos šėtroj. Yokohama.
128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa 176 Japoniškas žvejys prieplaukoj. Yoryžiuj. Francuzljoj.
kohama.
129 Tuilertnų daržas, Paryžiuje, Fran- 177 Japooiečių būdas‘siti pailsiu.
cijoj.
178 Trepsi | Kigomiaų iinyčią, Kyo130 Palocial tautų ant upės Selna'oa,
to, Japonijoj. ,iV
Paryžiaus Paroda. 1900m.
179 Kyoto, Japonijoj, Kigomizų žlny131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
FranclJoJ.
180 Auksinis psvlilonas ant ežero Kin132 dės Champs Elysees, Paryžiuje.
kakuji. arti KySto. Japonijoj.
Franctjoj.
181 Senoviška žlnyčia Fujiyama, ML
133 Didžiosios operos palocius, Pa
Fuji, Japonijoj. ryžiuje, Franctjoj.
183 Teatro gatvė. Ilgio vieną mlllą,
184 Tvirtynė Šv. Jono Ir Katedra,MarOsaka, Japonijoj.
eeillea, Francijoj.
183 Nare, Japonijoj. Tu katautis žibin
135 Laivų užplauką ir ežeras, VUlefrančių prie Ka s uga No-Mjria Mayche, Francijoj.
Mos,
M
136 Carniche kelias Ir ežerėlis VlUo- 84 Nlkko, Japonijoj. Senovės aknftnlfranche, Francijoj.
nia šuo. aerglastta Nlkko žinyčią
137 Pajūrinis kraštas Casino, Monte
šuo Piktojo.
Csrlo.
185 Havraiiškl mokyklos kūdikiai.
138 Vatikano daržas ir Šv. Petro k> 186 Paimu daržas ant kranto Monetos
todra, Rrna Italijoj.
upės, Honolulu. H a arai.
139 Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe 187 Daktilinių paimu kelias. Honolulu.
tro katedros.
• Hawal.

140 Didžioji galerija Colona palocluje. 188 Havrallžka moteris, gaudanti PeeRyme, Italijoj.
heai, mažiukę kriaukllną žiuval141 Skliautas SetUnlo Severo, Ryme,
teItalijoj.
189 Chiniečlal renkanti ryžius. Hawal.
143 Koloseumas, Ryme, Italijoj.
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af
143 Neseniai atkastas palocius, Pom
rikoj.
»
pėja Italijoj.
191 (plauks ir plaukit ntl laivų taisymo
144 Senatas ir Kanalas Milano, ItaBdirbuvė Valparalso, Chile.
jo)192 Jamalcoa Brookline gatvė. Port
146 Keliai Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
ntonia
lijoj.
193 Sun Frsnciseo gatvė, Mezico City.
146 šėrimai karvelių ant pleciaus San
194 Didysis pHacfok, Mezico City.
Marco, Venecijoj.
195 “Jojimas šėnfmis”.
147 Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj,
196 Mano apginėjas.
Italijoj.
197 Kalėdų rytas.
148 Mahometonų bažnyčia Omare.
198 “Tėve musų, kuris esi danguose“.
149 Oceaninis pakrastis, parodantis ko
199 Pagalvėlių karė.
lto užuolanką, Algiere.
200
ftėrtmaa kačiukų.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
Kaire. Egipte.
Teleskopas ir 100 virš paminėtą pa
181 Besimeldžianti dervišai kieme m a- veikslėlių kaštuoja ............ "... ..$3.00
hometonų bažnyčios Gamos EI
100 tą pačių paveikslą bakaelyje _
Ala.
be teleskopo.....................83.00
113 Mahometonų bažnyčia Šaitano Ka
25 paveikslai M Jėzaus gyveni
sau. žiūrint, nuo Ciadeilo sieną.
mo ...........
$1.00
Kairo, Egipte.
'tots vienas teleskopas be paveiksią
153 Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte. kaštuoja $1.00.
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame
upės take.
BERIJA V.
155 (ėjimas | paloclų, BIngapore, Indi
Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa
joj.
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.
už pund«l|.
167 Tautiškasis greitasis trūkis, Binga- šitoje serijoje, kiekviename punde
pore, Indijoj.
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
158 Policijos stacija Hong Konge, Chlyra maišyti iš vUoklų gatunkų. Juose
nijoj.
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
159 Žibinčius Hong Konge, Chlnijoj.
kitų begotų trioVesių paveikslai, taip
160 Chlnlečlų vienbuorinial laivai | gi ir komiški paveikslėliai, ši serija
plaukoj Hong Konge, Chlnijoj.
yra gera tiems, kuria nori pinigus už161 Gražusis kelias Bhanghal, Chlnijoj. Čėdyti, nes ji kaštuoją tiktai 35 o, o
102 Žvilgis ant viešoa turgavietės. joje galima tiek dauįj pamatyti kaip
Bhanghal, Chlnijoj.
ir serijoje L
m
*63 Tautiškas priešpiečių namas ant
salos Java.
8ER1JAVI.
104 Tokya Japonijoj. Iriso gražybės
12 telo oat maišyto gStbnko paveiksią
laukai
!lų pundelyje Papkė 75c. už pun
165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglptiškų lotus kvletkų pilname žy
deli,.J be a
šitoje serijoje gražiausi- paveiksią
dėjime.
166 Junitų žtnyčia Honmoku, Yokoha llal. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. ( Juos
ma, Japonijoj.
167 Yokohama, Japonijoj. Šiaudus dir Marint matai vf&ą l^tp aiškiai kaip
kad prieš akis tfėbut^) Jokio paveiksią
bantis lytines kurpes.
168 Yokohama, Japonijoj. Krtaukilnių Ho, bet tikrai gyva regykla.
Atminkite, krtf1 vi A parodytos pre
tuvių pardavlnėtojaus stotis.
169 Paroda ugnagesinlų atletų, Yotoa kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
hamn, Japonijoj.
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja $1.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvtetkų dar- Vieno Teleskopor užtenka ant visą ir
visokių paveikslėHų turėti, tai vienas
71 Yokohama, Japonijoj. Altoriau M- Teleskopas užtenka jiems visiems.
šamas jaunų gerbėjų Matsuri
Vienas teleskopas užtenka visokiems
procesijoj.
paveikslam. Kada turi teieekopą, tai
173 Japoniški vaikai, nešanti pokyliu}- gali imti paveikslus kokius tik nori ir
Matsuri altorių, Yokohamoj.
visi tiks | tą pat| teleskopą.
173 Matsuri pokylis, muzikos pastolas
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
ir šokėjai. Yokohama, Japonijoj. ant kitokių reikalų visada adresuokite:
v **
174 Yokohama, Japonijoj.
Daržovių
A. OL8ZEW8KI.
__
pardavinėtojas, rodantis aąyą 8262 8o. Halsted ių
Chlcago, IIL

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas..
Banka.

.
j
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname
laike. Už sudėtus pinigus ši banka moka 3% ant meti}.
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.
,'
c-.......

i

i

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.

Šifkortes.

*

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEVVSKI
3252 So. Halsted St.,

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

Chicago, III./

lias prekes, parodymui, kad kož
nas gali sau pigiai namus nusi
pirkti:
Ant ILLINOIS COURT
galite gauti namus už
$1200, $1400, $1500, $1600,
$1800 iki ;................... $45°°
Ant AUBURN AVĖ. namai
SU lotu UŽ . . *.................. $2000
Ant LOWE AVĖ. namai su
lotu už ..................... $14°°
Ant 35 * LOWE AVĖ. na
mai su lotu už.............. $7000
Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti už $2500;
$2720; $3000 iki ...... $3800
Ant WALLACE ST. galite
nusipirkti už $2800; $3200;
$3600 ir brangiau.
JKnt SO. HALSTED daug
visokių namų biznio ve

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

A. Olszevvski
3252 6. Halsted S*
T

■.;

r■ -.

0FF1C1AL PUBLICAT10N Kozminsky & Yondorf,
73 Deartiom Street.
BankieriaL

ANNUAL STATĖM ENT OF THE NA
TIONAL LUMBER INSURANCE COMFAMp skolljame Pinigu* unt turtenyblų ir jei
NY OF BL’FFALO. IN THE STATE OF
tu rengiesi turtenybų pirkti, mus su džiaugsme
N. T. ON THE 31-at DAY OF DECEMprigalbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pr
BER. 1906. MADE TO THE INSURANCE
nigų. Greita* veikimas. Lengvos lllygo*. Agen
STPERINTENDENT OF THE STATE of
tai apmokami dosniai.
ILLINOIS, PVR8UANT TO LAW.
CAPITAL.
Amount of Capital stock pald up •
In caah......................................... - .. ..1200000.00

TNCOMB.
Premlums received dūrins the year 145743.15
. ...........................................................

THE WEST SIDE TRUST & SAVHIGf BARK
Išduota peržiūrėtoją u s publiškų taupojimo institutų valstijoje
Illinois, sutinkamai su tiesoms

EKPENDITURES.
Loeses pald during the year....
CommiMion or brokerage ...........
Salarlee. feea and *11 other cbsrges of offlcerz, cterks, ag*® ta
and employe*........ ....
Renta pald during the year..........
Ali other taše*. Hcensea and In
surance department feea.........
Amount of *11 other ezpendlturee

Totai Expenditurea.

4287X33
23481.62

(Sutrauka)

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

TURTAS

SKOLOS

Puksls ir nueshslta 11,034,356.55
ViržpIsIglalUial (evsrdrafts)
1.00
31,450.00
Abllųai ir hipotekos
Bar kinis namas
42,623.72
Grynų Ir baakoss
326,UI 90
ViM~Ši,4«4,60l.i7

<8200.000.00
įmokėtas kapitalas
35,609.11
Nedalinamas pelnos
Atidėta nuolimčlaon Ir
6A00.00
mokesčiams
1,242,392.06
DEPOZITAI
Vite 81,4*4,601.ii

Atidaryta vedimui biznio 5 d. rugsėjo, 1905 m.

Depozitai 19 d. lapkr. 1906 m. - 8955,458.26
Depozitai 19 d. lapkr. 1907 m. *1,242,392.06

0FFI8A8—Kampa* 81-mot Ir
South Haltttd Gatvių tilt:t

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

27*3 12
19179.30

GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Traukia

dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

Darba gvarantuoja. ::

210625 40
73298.26
23317.97

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

1800.83

Iš daugelio padėkavonių, pag*l linkėjimų tų, kurie buvo
varginami ligoms, o pasiliko pilnai išgydyti, čia patalpiname
pripažinimus:

TAUTIEČIAI reikalaujanti virt minė t į daiktų, visados kreipkite* paa
^*L J. DaasIJonaltį prisjųsdaml Saro adresu ir u* 8 centas mark f dal paėto
Kaltų,o Katsuoua No.7gausite dovaaai, U kurio busite aprūpinti
Z1*R*raia* t*l*i®8*is daiktai*.
U d&flįffira H
v,en*t,n4 lietuvių prekystė Amerikoje, kurį lisiun-

MS
ŽŪK

»-

V

Brangintinas Receptas
307136.63

LIETUVISZKA8 KATALIOGA8 DOVANAI!

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Totai Ledger Assets.

daktarų specijalistų patyrimai turi didelę praktiką
ir pažinimą gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus
ar vardo nebūtų, o ypatingai su geriausia pasek
me ir pasišventimu išgydo užsendintas ligas bei ne
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.
Tas Institutas kasdien apturi didelę dau£<be nuo išgyditų padekavonių ii visų kraštų
merikos.

CHICAGO, I L I
101*4.75
IM M

.. 99684 3;

LEDGER ASSETS.
Book value of bonds................
Cash on hand and in bank....
Agentą' debit balances...............

THE COLLINS NEWY0RK MEDICAL IN
STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam

Atskaita biznio Iki 19 lapkričio, 1907 m.

154740.54

Totai Income.

.

OFICIALISZKA ATSKAITAI

PRISIUNČIAMAS DYKAI

Garbinga* The Collins New York Medical Institutas!
Prašau priimt širdinga padekavonę (ja galit pagarsint) už pagelba
sveikini.
.tai. Kad metus
metu*sirgau
sirgau ir daug visokių daktarų parieidaubet
perleidau bet nepagelnepagel
bėjo ir lik labiau puoliai! ant sveikatos. Po visokio gydymo, atsišaukiau
pa* Jumis aprašant liga: skaudėjimą kratinės ir pečių, rankų ir kojų ir ki
ta* dali* kūno, nusilpnėjimu, dirbimų, •—tai per Jus išmintingu gydymą
Ir geru* vaistu*, kuriuo* man prisiuntėt Ir suvartojau, pasilikau visai svei
kas, už tai nužemintai dėkavoju. Gaila, kad iš kart prie Ju» nettaišaukiau.
Su guodone
M. Fertunaa,
lįOPark Blr , Butte, Mont.

** visokiu8 daiktus apsteluojant per laiškus, | visus
Amerikos Ir Canados miestus Ir kai mėli ua. Adressaa:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 SO. HALITID ST.,’

CHICAGO, ILLINOIS.

Silpniem* ir Nerviškiems Vyrams

Ai turiu tavon«oMvybi> reeeptf brangini i ua m
vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio aJ tei
ravausi atlankydamas seiifjy lal|. Ai iiuau ii
DEDUCT ASSETS NOT ADMTTTElt
patyrimo kad vaistas padirbtas pagal litf receptu
Depreciation from book va
ytaUfdiea geriausiu silpniems, nerviikiem* ir
lue of bonds..................... I 8860.00
besveikačiam* vyrams. Ai tinau (Hito, kad Jla
Agent'a balancea over three
man sugražino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnė
months due.....................
50.00
jimu, nerviAkumu ir ateina nesveikata ir tt. Al
Special depoeits tosecure
pirma to iimėginau specialistu* ir įvairiu* vaistu*
liabilitie* in Georgla.10000.00
bei gydymus te matomo pagertjlmo. Teipgi ti
nau, kad daugeli* kitų, sirgusių ta arba kita liga
.. 1S910.00
Totai..
nuo persidlrblmo, jaunystės paklydimų, prasiiengimų ar perdėjimų, kaip nerviikurno, nuobėgį,
Total Admitted Assets
sunykimo vyrybės, blogo* atmintie*, sunaikinto
guvumo, stokos ambicijos, imurknybės. nedrysuLIAB1LITIES.
mc, skaudėjimo *trtnoee, atelno nesveikumo Ir
Losscs in procesą of adjustment
tt., kurie raėė man. teipgi liaigydė, kaip ir ai pato.
or in suspence.......................... 5927.48
Žinodamas,, kaip sunku iislgy<htl Utoje ialyje,
72250.45 ai užsimaniau pagelbėti kitiem* ir koiuam relka
Totai unearned premiums...............
laujanCiam tokio vaisto parakusiam paa mane, ai
. 71177.93 pasiųsiu nuoralf lito recepto ir reikalingu* pata
Totai Llabilities.
rimu* uiperttvtame laiike d. kak Receptų gali
sutaisyti geroje aptiek oje ui malu* pinigu*. Kiau
MISCELLANEOUS.
šy k mano rodą* ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kario basi sveikas, tvirtas ir
Totai rtaks taken during the year
283200.00 laimingas Al ui savo patarnavimų reikalauja
ta Illinois ....................................
Mc tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
Totai premiums received during
65»l.a2 daugiau ai litų mažų sumų ir tereikalaaju jos kol
the year in Illinois.........................
tu visilkai aepasitaisysl, idant paskui geriau ga
Totai losaes tacurred during the
4956.41 lėtam branginti m s no patarnavimų tau. Ai ne
year ta Illinois............ . ................ ..
siunti* nieko apmokėsite ir astarte jokio smailio
Hgsutl pinigu* ar parduoti vaistų, kurto tu uereF
MORRIS S. TREMAINE,
kalauji, o jei tu rusi mane neteisingu, tai liesto*
PresidenL
H Ii l:
gali mane apskelbti per litų laikraitį.
WILUAM P. HAINES.
Rąžyk iiųdicn, kadangi ii ta Stela gal neatsikar
Secretary.
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visu*
patarimu* dykai ir ta nereikalauji man siųsti AOo
SUBSCRIBED AND SW0RN TO BE- kol nepasveiksl. Adresas:
FORE ME THIS 2-nd DAY OF FEBRUC. Bentson, P. H. Box 655, Chicaųo, UI.
ARY, 1907/

Guodotina* Collins Institutą*!
Ligos silpnybės, kurio* ilgai mane vargino ir pirmiau rašiau, o
atsiuntėt vaistu* nuo: vidurių liiro*, strėnų skaudėjimo ir širdies didelio
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnariu* ir skau
džių mėnesinių su balu>m*t<^ns. jau likausi išgydyta.
Jog neturėjau viltie* išgyti, nors ne vienj gydytoja buvau lankiu* o
nepagelbėjo, bet Ju* lustituta* su savo gerai* vaistai*'ir augštu mokslu,
padarėt mane sveika, tai siunčiu didžiausiu* dėka veji mus ir niek »d Jus
neužmiršiu, kožnarn, pažystamam J u* vard; pentatyslu, kad laike ligos ži
notų kur rasti tikr) pageltu.
Mr*. J. Miii*'uSk*o* 416| Goodale St.. Columbus, O.

308937.46

Grosą Assets..

IRVINO J. MILLS,
Notary

Dr. J. KULIS

[SEAL]

PER
puta
PASLAPTINES VYRU LYGOS

50,000™i DYKAI

RODĄ DYKAI*

Licydyta nuo
sunkios moteriškos IiTįL
gos, sugedi- Mb
W
mo gumbo,
Į ir’
vidurių, di- <
džio strėnų
ir sprando
skaudė j i m o
ir nervų sukliarimo. Džiaugiasi sveika
ir laiminga.
Agneika Gacnikene

Uršdiškos valandos nuo 9 iki s; nedaliomis nuo 9 iki i».

DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street.

La. 8

CHICAGO, ILL., U. 8. A

Jonas Trebeckts
Bok

2-tO Obio Btr., Johuslourn, Pa.

196, Tercio, Colo.

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 mevyras ar moteris, vedęs ar ne ir tą viską kas,
mislini, kenkia ir vargina, liga bei nesveikumai,
viską aprašant atidžiai ir teisingai.

Dabar.laikas Mošokitev’isi!
škripk* kescertiata, Kltaratat*. Trlabu Ir dsagjte vi»okia
auziksllUu is»tr«**eat*. C-r« DzMsorėliisuuk.teiata, vteokta
žiedu, Leociagėlte, gers Brtlva. AlbMta44*fotografija. Bevokvvrta, Sinelbu. Elektrikiaia Liaaipakto. Robiute Lltaru. A d ro

t Užlaikau kitokiu Udarbiu maėinuktekehu gatuaku ir daugyfp nei
dingu visokie daiktu. Kas aor apturėt kauAoga tegul pri.iunčia uFl

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas
3255 80. Halsted 8L,
Chicago, IIL EATUDOOa DYKAI) Kurtame yra įimtais
> visokias ligas moterų, vaiku Ir •imtai aiikie <pav»ik»l<ir 11 kuri*
LIETUVOS” AGENTAI.
Telpti turi dldolg praktikų ir
parduodu visokius tavoms
gydo pesėkmingai visokia* limpančia*
Baltimore, Md.
užslsenejurlas ir paslaptinga* vyra Il K. WILKEWICH
2018 N. Washiugton, St gas.
L. Gawll«,
Daro operacijas pasekmingai.
Jonas Želvis,
711 W. Lombard 8L
IIP
• ____
26 So. Green St
J. Luis,
521 Columbia Av.
X Diemedis,
3202 Sš. Halsted St, Chicafo, 111.
Wm. J. Moran,
S. E. cor. Sharp and Camden Str.
NAUJI ŽAISLAI iš LIETUVOS
Gydo visokias liga* be skirtumo: Vy
riška* Moteriškas Ir Vaikų. Priėmi
ATVEŽTU
mo valandoa kasdien ir nedėliotai*. Nuo
Brooklyn, N. Y.
Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj.
vai. 8 ryto Iki 9 vai. vakaro.
73 Orand 8L . Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
E. Froomes,
155 Metropalitan Ar. rūpintas doram ir patogiam pasi
A- Dlržulaltls.
Lietuvių Daktaras
Stam Rinkevičius,
73 Grand SL linksminimui.
Yra
tai
toblyčia
22x24 colių su nupieštais keliate Ir
Cleveland, Ohio.
tinkamais
išreiškimais
1
su
* num.
*
_
_
3707 E. 63rd St. pradedant nuo 1 iki 121.
Povilas Sukis
723 W. 18th St.
CH1CAG0, ILL.
šiame žaisle kiekvienas dalyvaujų* turi mėtyti kauleli:
dalyvauti
Vietinis agentas, Chicagoje.
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena
Juozas Slikas,
ypata apsirenka sau vienų kupsteli
(yra
5
y vairių
spalvų)
kuriuom
uždengia tam tikrų numeri kaulei}
Elteabeth, N. J.
Nugi pas Petrą
Sslakl, nes labai išToblyčia susilenkia j 4 da
Bočkus,
211 First SL metus.
troškpt, o pas jį ga
lis, su skrynute prislunčiame j nalima Mtsivadyli. nes
E. 8L Louis, III.
mus per pačtų.
Prekė ........... 11.50
jis turi puikų, šaltų
bavartkf alų, gar
[uoz- Rainis, 537 Collinsvill, Av.
dim rusk* očiičenj
Flirtą*, .žaislas ir lošimas, •uauanelkj, c'garus net
gusiems pavesta*.
Yra skrynutė su '
ik Havanos, oHaigė
Gilberton, Pa.
55 kortelėmis 3x4 colių, su jrvairials
rus gauni žmogus
Box 4. klausymais; ant kiekvienos kortelės . paikų užkandį
I. Ambrazevičius.

Inkiriai sirgęs plaučių
sloga. ekau»mu #ėlimu galvos,
rheuniatumu. ir viri6ku nupuo
limu ant pajiegų."

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

_______ Į

The Collins New York Medical Institute,

sr„ BHOMLrn, n. r.
' Oefistuiss lietuviška* dantų daktaras

Dr. A.L. GraiCZUnas a. J. Zimontas(lietuvys)
3252 So. Halsted sL, Olszevrskio tume.

Seno K rajaus Gydytojas

Dr. Marija Dowiatt-sa$s Dr P G
Kaulai kur tu begi?

Kenosha, Wi3.
M. Petrauskas, 322 Caledonia tt.

Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello st.

yra po 6 atsakymus.
luituuja
įtui tricmia,
kortelėmis.
~• jauuuuLUtuc
Jaunuomenė
flirtuoja
.
. .
> /
*
.
parduodami vienas kitam kortelę Ir
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo?
Prie Dangaus ir prie Flirto*
Fllryra paaiškinimas kaip žaisti,

tos prekė .........................................

11.25

Mlnersville, Pa.

ML Carmel, Pa.
Jonas Banis,

0(1

New Britaln, Conn.
U. J. Cheponts,
21 Pleasant St

New York, N. Y.
L Lesniew8kis,
144 E. Houston St.
Nevvark, N. J.
V. Ambrazevičia,
178 Ferry St

Phlladelphla, Pa.
11. A. Ignotas,
1028 80. 2-nd SL

Pittsburg, Pa. .
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuarc 8.8.
Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1514 Ross

Ava

80. Boston, Mase.

N. Gerldrolius,

224 Athehs st.

“LIETUVOS ŪKININKAS’’
Laikraštis skiriamas Lietuvon
darbo žmonėms. Išeina kas sąvaitę iš. Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
šių 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. Vienus
numeris ant pamatymo 5 centai.
Amerikoje vyriausiu agentu yra. M. J. Damijonaitis,

3350 S. Halsted St., Chicago, III.

Shenandoah, Pa.

Andrius Mačis,

138 S. Main St.

JONAS J. GUDINĄS
Užlaiko pirmos kliasos saliuną
Westvllle, III.
ir restauracijų, kur galima- gauti
V. 8. Kreivėnas.
geriausius gėry.njuų, ceigąrus ir
valgius, teipgi turi puikią svetai
Sprlngfield, III.
7 M!Ilrow nę susirinkimams, baliams ir ve
0. Kleiųbauskas,
stuvėms. Tėmykite adresą:
W0Fce8ter, Mas*.
Chicago, III.
12 Harlem St 223 VVabansia
[Antanas Bernotas,
*
Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SL

A e

Petras Szlakis,

Chicago, III.

Telefonas Yarde 8011

(tt Rygos)
Rygos)

meUko^ skaitymo, ražymo, spelinimo, '
istorijos, geografijos ir tt.
Atidarė ofisą ant a purkos J. I^asczynsko
Speci|*ltikes mttrvkci|ot anyllikot kaltos
3315 Se. Šertai St, Chicago, UI.
tiems, kurie pradeda mokytis ta kalba
ir kurie nori joje lisitfvinti.
(
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis*
ir vaksijus.
NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
I
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai,
t
Dabar tik Htajo ii po spaudos labai
W M MaemAn te Mf I TU....
gražus tautlAki paveikslai (abrczdal).
1. Didis Lietuvos Kuniųaikžtis Vy
tautas.

Nusipirk po vienų Alų paveikslų,
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.

Prislųsdemas pinigus adresuok:

A. OL8ZEW8KI,
„JONAI, KO VERKIT”
Neklausk luaup te, lueno k*L 8252 So. Halsted SL,
Chicago, UI.
v* pila* visokiu gerų ir blogų
mįslių. „Na ir kir dabar siuita
\
Einu pa* J. Kovarska p*skau
te
X
dyt visos vargus . Kovarskas
B
dargana toli nuočia « i am Jor
\vk nulį ilta karčiame.” No, ai Į
PINIGU PRZKE.
4r 1
kitas karčiame* nenoru eiti, nes
n
\ serai žinau, kad tokiu gėtjiaų
5.
kaip pa* Kovarftka niekur n«Iki 500 rubli,. ruMIa po..................... 51K
.
rosi. „Koks K ova rako saljuno
adresasF' Nagi, Itaj jo korčiukė:
Nuo 500 iki 1000 Tublių, rublis po. .52
Viri 1000 rublių, rublis po............51%
1191
W*et*rn Av*., Chleago, III.
Prie kiekvieno mludtltiio reikia pri
Kampas 2$-toe gatves. Tetephonas Canal 270 dėti 25c. ant pačio kaAtų..
ajg
tvA

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

P0TĮPF Mobina: stmografijoa, spaudinamo* ma-;
VV IVR1IV1 ainėlėe spaudini na o, knygų vedimo, arit- ;

2. Didis Lletuvos Kunigaikštis Kels
tutia.
.ik Į 3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Al
negaliu ilgiau
ilgiau su tamtsta kalbėti
negailu
sveikas,
tunu skubintis. Prie to
jis turi girdas.
..
’
—i.
puikia sale vestuvėmis mitingams ir pa4. Didis Lietuvos Kunigaikštis
ų^ugo kiekvieno, o ypač ui vertėjų susi
kai bė 11 angliškai. Ateikit* pas mane, o demlnas.
aš jum* patarnausiu už dyka visokiuose
Paveikslų miera 22X28 colių.
reikaluose Ir provose Atvažiavę Iš kitų
miestų prall Rauti geriausią nakvynę.
Preki 35c. kožnas.

3321 Auburn Avė.,

Juozas Ramanauskas.

A/a •

1

Shlller B Ida., 1OO Randolg
CHICAGO. ILL.

Iszgydau in 5 dienas

________________________________ .

________________

(t V pagadintas gysta*)

Ugydau kiekvienų Burgantį Vartoocete, Striktum. teipgi užkrečiančius kraujų uZnuodvsavo pinigus dykai, vardan parodyti jog ai toriu vienintelį budy su kurio pogelba ant visados
Jos ilgydysiu

Isagydao gplutan*
MOTERIŠKAS LIGAS.

Burgaattejie duaullu, bronchitu
arba džiova lėgydomi galutinai

Patinimu* gimdo*, skaudėjimus
pečių balt Ilgę, pagal mano meto
do* sutaisytu* T*i*tu» iėgydau pa-

kimų O z a 11 a o gezų.

F. P. Bradchulis
ATTCRNEY & COUNSELOR it LAW

KRAUJO JŽNUODYJIMUS.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Al llgydau kiekvienų greitai ant

mas, skaudulius, plaukų Duslia-

Chamber oi Commsros Bldų., Roem 709
VISOKIOS PATARMES

CHICAGO, ILL.
Lietuvys advokatas, baigęs mokai*
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminališkas, visuose teismuose (suduose).
Gyv. 3112S. Halsisd SL, arti 31 mos ųattos

Specialistas moterų ir
vi ru Ilgu.

DOVANAI!

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

KALBU LIETUVIŠKAI.

CHICAGO, ILL

.b

Jos. J. Kovirskas

ISZRADIHAS*
DERMAT0L0GIJ0S MOKSLE.

Daugybė odos ligų paeina nuo
neivurmu uztatalki mo ir užtakrėMM^QA tlino teipgi ir nuo vidurinių ligų.
Danguota* gauna pulkus, ptels-'
kanas, sliukiiuų plaukų, plikini*
per apsileidimų. Gydo*! pa* neaSakanėius
daktaru* ar agentus, kurte tik Pinigus išvi
lioja, o pasjcui rnloie mums, kad ėmėte daugybj gyduolių i* (vairių apgavikų ir pagelbos
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės
negelbės. (Taigi meldžiame mum* darodvti,
kokis žmogui likosi musų gydoolėlhA apma
tas). Turime tūkstančius origiaalitkii padė
kavonių ir ta galime ant sūdo prfsiektLTegnl
bent vienas daktaras parodo mum* tiek padė
kavonių, o mes duosime dideli atlyginime.
Pilkų galvų sunku gydyti, jeigu senas ir galva
žvilga, tai to pagelbėti negalimybei jeigu jau
nas, o tori rotus plaukus, o ant odos matytis
maži plaukučiai, tai tam galima suteikti pageibe; plaukai nėra grybai—viena diena uelėOig*/ Atsmaukiantiems mistaslmc dvka in
formacija* su plačiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę tavo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul ražo pas mus. Adresas

J M BRUNDZA C’o .Chemist

Vienatinė Lietuviška Sankrova

Kuiną liga išgydoma

* Atsilaukite j mu»ų ofisų Rad Cros* Ptarmacy
4*32 So. Ashland Avė., o besite sveiki

Dr. Kazimieras Butkeviczia

namas nuo * valau tx»pieių iki S va), vakaro.
ialista* moterų ir valkų 11 ų; abejotinuose at•(tikimuose lMaukiame liwtltutų profesorius ant
rodos. Vn’statImportuoti te seno* tėvynės: teipgi
užlaikome tė vyne* Trejas-Dev v neriu* i* Palangos.

K

kės prieinamos.

Aptieks atdara diena ir naktį.

Red C ross Pharmacy
4552 S. Ashland Avė.,

Godotinoms tautiškoms ir- bažnytinėms
Draugystėms išdirba: Karūnas, Amerikonu
kas Vėliavas, Šarpas, Juostas, Kukardas,
Ženklelius, Kepures, ir Maršaikams parė-

Ir agentūra literatūros ant "North 8kte” Chicagoj.
Čion galima gauti moksllėkų. svietiėkų ir dvasi; fkų knygų, rašančių, Ikaplierlų, abrozėllų, viso
kių laikraėdlų, Amerikos ir Europos ir popierų
gromatoms. Taipgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, paltelių, ptanksnų.drukuojamųmašinukių,
britvų, stereo*kopų ir daugelio kilų daiktų. Neužmlrtkite atsilankyti, o busite užganėdinti

Jeigu norite, kari pini vai greitai ir
gerai suvaikščiotų ir ‘niekur nežūtų, tS1
tai siųskite per ••Lietuvos" redakcijų,
adresuodami telp:
A. OLSTE^SKI
3252 Bo. Halsted SL, 3
Chlcano. III.

Lietuviška Aparatų Dirbtuve

Petras M. Kaltis
W*bfnei* Av*. ,
Chicago, IU.

17 akmenų Railroad Laikrodėli*
Padirbta* pagal iousiį put-

JA

tfj
|

metu, huhtlng vidurių iaikrodėhai geriausi, taisingi*u*i*rialkų rėdo I r grs-

staugi, jie pirmutiniu kuriu
te i P plaiši statomi. Gerai,
dailiai padirbti, '
v’-H'.r ,. -, geriausios
rųėie* akmenų.

Surantuotas ant 20 metų

Laikrodėli* gaivuke užsu
kama* Ir nešta toms*. moterilko ar vyrilko didu
mo. Ypatingai tinkanti* tarnaujantiems ant
geleiinkeliu, reikalaujantiems tlkre telk*.

Norėdami parodyti, kad mes užtikrinama gerumų
laikrodėlio ir kad užsilikimo ta m i* tai, prisiusime
laikrodėlį aut ė A h
7C užmokėsime
bite adreso - V. v. U. UZ >0. f O . prtslnntimų
Ir datelsime taiuistai ant eipreso iiegumtauotl
laikrodėlį. Jeigu tamistal lalkrodėlil nepatiks,
nemokėk nė cento. Duodame prie ktekvleno laik
rodėlio dykai puikų auksuotų moterllk ar vyriėk* retėMlį. Jeigu pirk*! telis laikrodėliu* sykiu

Chicaga duosim* vlonų lalkrodilį DYKAI!
LlfimUCA, SŽMmiStmt, Cltag*.ia

■' STruMii

du8’ te,lM>^ visus bažnytinius aprėdalus.
Norėdamos godotinos Dr-stės arba godotini
.4kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiaiat
Pavesk,te M likrU lietuvaitei.

J

*

» *

M

T. Andruszevicz & Co.

115 W. Dlvisien St

Chicago, III.

$35.00 Laikrodėlis ant Kredito

U«$1.
mėnesyj 1°
Geriau? • a proga kada noršpaduota. Šitie laikrodėliai turi

■MM

“GoldfiUed" huntiug lūkėtai*, puikiai graviruoti paaktausueee
styliuoee. Gvarantueti ant S8 metu, tet laikys ant viso amilsiu. Gali pasirinkti bite vien* gLGIR, WALTHAM, MAMA
DEU, ar TAVAM N A* msAinerita. BUto 3 ru geriau*; kokiu* tik
galima gauti ir pagarsėjimas, kad jie g-rai laika rodo
■; žino
mas. jog nereikia daugiau uikiutL Paakiaubiu ruudrliii; gaivu
te užsukama' ir nu-taVimas. Ant aprubeziuoto laiko pan. 10
daineAnuos
IS abaol'utiėhai tikrus
rodelms m TIKTAI Š17.S0. Mes neraikalaujame pinigu <6
kalno, mos pr.-Įtinsime jieipresu 1
„a:.s.
‘v
jmsidabojalaikrodėlb ir jeigu ja-rsltlkran k.-d t,, d.dzisuaiai
pigumas Sitam* amžiuj*, užn kėk »s r^ „genio $7.60 ir
ripreso kaAtus. o jis altanos laiknalėii tamKtai Lik<.rta dali
Ito-OOcall tami.ta Užmokėti ka-mėn-'i- !«
•“ Mes uisitikimo tamistal nertakia kaucltos
jukslraėymo ant
pien.. nereikalautame apie tartasis klausti pa. draugus ar kaimynus
Vien reikalaujame tartilstos rąžyto ussakvrno laikrodž io ir pri
uitnokstivlsk* kartu, duosime *pecljailika oferta 91.4 75 vertė*.

Excelsior Watch Co., 900 Central Bank Building., Chicago, lll<

