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Vilniaus apskričio kariumenės jimus, tad ne pro šalį bus pa kio mokytojo vieton ruso, kuris
metinius nepriteklius ir teip cijos komisijai butų daleista pri
traukiasi jau nuo seniai, nuo su verstinai nuo lenkų rytinėse, nuo vadas įdavė teisman n'kareivių, sipažinti ir su Kauno kalėjimu. ligšioliai pas juos buvo; idant
sidraugavimo
Prancūzijos su buvusios Lenkijos atimtose pro- kurie, norėdami pabėgtj iš kalė Kauno kalėjimas stovi ant Ne greičiaus tas rusas iš mokyklos
Maskolija. Prancūzija davė jau vicijose, išpirkti žemės plotus. jimo Antakalnyje No. 14, buvo muno kranto. Iš lauko dirste išsikraustytų, spingiškiai nutarė
maskolija.
Maskolijai daugiau pinigų negu Tam tikslui reikalaujamas kredi išsikasę sau urvą pabėgimui.
lėjus, jis turi gana dailią išvai neduoti jam šiems metams buto.
• *,
*-’
B■ %
Durna laiko posėdžius, bet kam nors kitam, iš to nė jokios tas su viršum pusės milijardo
zdą, bet viduryje visiškai kas Nežinia, kaip čia butų. apsiver
žmonės mažai rūpinasi durna, nes sau naudos nesulaukė. Todėl markių. Kadangi Prūsuose rin
Lapkr. 6 d., antrą valandą die kita. Kameros be langų, kitose tęs prispaustas rusas, kad šven
nuo jos ne daug gero laukta. dabar negalima įspėti, ar caro kimų tvarka labai panaši tvarkai nos, Popų gatvėje eiųinčią sau kamerose tik geležinės grotos tikas (popas) nebūtų perkalbėjęs
Durna ta tapo sušaukta ne žmo randas gaus kovai su žmonėmis dabar įvestai Maskolijoj, tai į ramiai moteriškę apipuolė du riogso. Kalinių pastaruoju lai spingiškius gudus savo reikala
nių nuraminimui, bet viliojimui Prancūzijoj paskolą, ar jos ne seimą retai patenka pažanges- kazoku ir ją perbloškutiu, ėmė ku čion yra 478 viso labo. Po vimus atidėti kitiems metams, o
užrubežių bankų, kurie, be pri gaus. Jeigu jos ne gaus Pran niejie gaivalai, jame vadžias lai mušti ir sužeidę, norėjo pabėg litikos nusikaltėlių 124. Kaliniai dabarčiu laikyti tą patį rusą.
tarimo Maskolijos žmonių atsto cūzijoj, negaus jos niekur dau ko su valdžia einanti reakcijonie- ti. Bet vieno jųdviejų nupuolė čion naudojasi sulyginamai dide Gražus pasirodė savo teisių su
riai. Todėl ir kuncleris Buelov, kepurė ir kada jisai grįžo ją pa le liuosybe. Per ištisas dienas pratimas Spingių gyventojų! Gai
vų. ne nori caro valdžiai sko giau. •
linti pinigus. Ar pasiseks ir su
Kaliniai la, kad tai ne Kaltinėnų žemai
Pereitą sanvaitę Maskvoj ban kuris yra perdėtiniu Prūsų mi- siimti, tapo suimtas. Sunkiai su kameros atidarytos.
durnos pagelba išgauti pinigus dyta nudėti vieną iš biauresnių nisterių, manė, jog jo sumany žeista moteriškė nugabenta į Sa- vaikščioja iš vienos kameros į čių, kurie savo trijose mokyklose
į iš užrubežių bankų, teipgi nega caro tarnų — Maskvos jeneral- mui išpirkti priverstinai žemę vičo ligonbutį.
kitą. Kada nori, tada išeina ant užlaiko mokytojus rusus ir ne
nuo
lenkų
seimas
pritars.
Bet
kiemo. Daro susirinkimus, ant sirūpina jų pakeisti mokytojais
Įima žinoti.
gubematorių Gerschelmaną. Va
Vilniaus karo teismas 6 Lap kurių būna svarstomi visokios lietuviais, padarius valsčiuje tam
| - Šiądien, užstojus piniginiu! kn- žiuojant jam, kokia ten moteris šiuom kartu apsiriko: seimas
zisui Amerikoj.'pinigų ir Euro-. metė į jo karietą bombą, bet ji, sumanymą pavedė ištirti speci- kričio nagrinėjo Minske bylą rųšies klausymai. Gaila tik, kad tikrą nutarimą ir pasiutus jį val
P poj nėra per daug, nes Europai nors išardė karietą, Gerschelma- jališkai komisijai, o toji jį atme Konstantino Bazilčuko ir jojo kalbėtojų mažai yra: viso labo džiai. Kaltinėniškiai dar negali
^prisieina gelbėti Ameriką savo no ne užmušė. Metusi bombą tė. Nežinia tik dabar, ar Prū motinos Julijonos, Sergijaus Ka- — ant vienos rankos pirštų pa suprasti to, ką jaū žino jų kaimjmai, Spingių sentikiai ir kiti
: pinigais, o čia jų reikia daug. moteris likosi suimta, bet ji mir sų ministeriai visą sumanymą at ganovičiaus .ir Aleksiejaus Cie- skaitai ir tai per daug.
, N eužsi tik ėjimas bankams pakilo, tinai sužeista. Kas ji yra, to ne- siims atgal, ar gal, kiek pertai chanovičiaus, kaltinamųjų už už Spalių 17 d. buvo čion pada Lietuvos gyventojai, jog lietu
į ir Europoj, žmonės iš jų trau- susėkė. Ji atsisakė, savo pravar sę, vėl paduos jį seimui užtvir puolimą su eksproptijacijos tik ryta bendra su kriminališkaisiais vių katalikų vaikus privalo mo
slu ant kunigo Vaitiekūno so manifestacija. Ant kiemo buvo kinti lietuvis katalikas mokyto
Lkia savo pinigus, o padėti neno- dę pasakyti, o mirtinai užgau tinti.
džiuj
Blon, Igumeno pavieto. pasakyta, dėlei tūlų priežasčių jas.
| rĮ. Vokietijos viešpatystės ban tos net caro nedori teisėjai neŽinoma, šiuom kartu tasai su
Į
vejančius
juos sargybinius ir tik viena kalba. Pagaliau* buvo
' D. Žvygas.
ke auksas ant pusės sumažėjo. drysta kankinti, ypač kad ji yra manymas kreipiasi prieš lenkus
dvaro
Blon
užveirdą
jie
metė
(Iš
“
V.
”)
iškelta juoda vėliava su raudonu
L tvirčiausią civilizuoto
svieto ligonbutyj daktarų globoj.
vien, kadangi terp lenkystės ir
bombą
ir
šaudė
ir
sužeidė
užparašu: “Drąsiau draugai" “Mir
‘ banką — Anglijos banką dabar
Maskvoj, turbut, yra du bjau vokietystės eina rytinėse Prūsų
IS SKUODO,
savo auksu šelpia Prancūzijos riausios veislės caro tarnai, pa provincijose smarki labai kova. veizdą ir vieną sargybinį. Ka tis tironams“ “Lai gyvuoja liuoro
teismas
pasmerkė
pakarti
BaKauno gub.
sybė“. Dainuodami revoliucijos
į tautiškas bankas. Pinigų, yp®^ našus Muravjevui Korikui, abu Bet sykį išgavęs seimo pritari
zilčuką.
dainas, kaliniai, iškėlę vėliavą,
! auksinių, niekur nėra per virs, du . vokiškos kilmės — jeneral mą. Prūsų randas turėtų tiesą
Reakcijos vis didesnis įsivyra
vaikščiojo po kiemą ir deinons- vimas augte auga nebe kas die
! išėmus Prancūzijos, caro ran gubernotorius Gerschelman ir po tą įnagį, taigi priverstiną žemės
1 Sausio 1907 met. Vilniuj bu- tratyviškai su dainomis ir vėlia ną, bet kas valandą; kas vakar
das gali juos gauti vien Prancū licijos perdėtinis Rheinbot. Juo išpirkimą, vartoti prieš visus
vo
174.J91 gyventojas: 90.038 va grįžo į kameras. Kalėjimo buvo “nė pokam”, tas šiandien
zijoj, bet jos . bankininkai be du mieste jau ne kartą parengė jam kokiu nors neparankius, nevyrai
ir 84.253 moters. Iš jų administracija čion nepasirodė. didelė nuodėmė netik ką jau
rando pritarimo irgi negali sko- žmonių skerdynes. Dabar, kaip nemielius gaivalus, taigi ir prieš
pravoslavų:
15.53a vyrai ir 29.Spalių 21 d. kalėjimo admini prieš “įstatymus“, bet labiausia
linji, nes ir jie turėtų pinigus laikraščiai garsina, Rheinbot li lietuvius, serbus lužėnus, danie099
moters;
katalikų:
29.532 vy stracija panorėjo suvaržyti ka prieš despotišką, kad ir menkiau
K semti iš rando prižiūrimo 1 au- kosi vietianv menpsiuj nuo tarny čius, prieš Alzatijos prancūzus.
rai ir 29.099 motetu; žydų: 43.- linius. Tuoj kaliniai pakėlė aš sio policijos nario nuomonę.
Ftiškojo banko, kuriame guli stes paliuosuotas, bet manoma,
191 vyras ir 38.004, moters; liku- trų protestą. Visi kriminališkie- Šiomis dienomis krito auka į
į keli milijardai auksinių pinigų. kad jis ne sugrįž jau į Maskvą,
ŠVEDIJA.
siejie: sentikiai ir kiti. Kas me jie darbininkai nustojo dirbę ka sargy kinių nagus vienas iš skuo
J Išvaikius vieną po kitai -dvi du nes Čia per daug žmonių kraujo
Pcreitoš^nedėlios rytą pasimi
I mi, kada caro iždo ministeris praliejo. Apart to, išėjo dar į rė Švedijos karalius (Kkar, išgy tai gyventojų skaičius pasidau lėjimo darbą: virtuvėje nieks ne diškių šviesos platintojų, p. Kaje
I kreipėsi į Prancūzijos bankinin- aikštę, kad jo| pagelbininkas, per venęs apie 80 metų. Jam vieš gina 1007 vyrais ir 795 mote gamino valgio, malkų nieks nėjo tonas Zaremba, kuris šią vasarą
Į kus melsdamas naujos paskolos. dėtinis pasla'ptos policijos, paė pataujant, svarbiausiu atsitiki rims, iš kurių: pravoslavų vyrų piauti ir kirsti, duonos nekepė, buvo padavęs Kauno gubernato
I ir tie rengėsi caro ministerio mė didelius kyšius nuo vagilių mu buvo visiškas atsiskyrimas 240 ir moterų 281; katalikų vy — abelnai, visas kalėjimas apmi riui meldimą leisti atidengti jam
I meldimus išpildyti, Prancūzijos organizacijos, ypač vagiančios nuo Švedijos Norvegijos. Kara rų 568 ir moterų 657; žydų vy rė. Kalėjimo administracija, prie bažnyčios lietuvišką knygy
| ministerių pirmininkas griežtai geležinkelių brangesnius siunti lius rods priešinosi atsiskyrimui, rų 118, o moterų, skaičius su matydama, kad nieko nepadarys, nėlį (jau tai tretysis Skuode) ir
malta 197 y pa tonus.
tuoj nusileido ir apie 12 valandą ligi leidimo gavimo nuo L. JakaL atsisakė iš tautiškojo banko lei- nius.
protestavo prieš tai, bet visgi jį
varžomiejie
įstatymai tapo at vičius agento I. Buržinskio susif sti išgabenti auksą, o privatiš10 d. gruodžio Peterburge pra galima pagirti ben užtai, kad ne
Iš
MAIŠOGALOS,
mainyti.
Kalėjimas
vėl atgijo. pirko lietuviškų knygų. Tai ne
kiejie irgi tiek ne turi savo krau
sidėjo garsi byla jenerolo Stoe- daleido kruvinos karės ir tokiu
Kalėjimai
yra
rankose
kalinių. tikėtai, spalių m. 8 d., minėtojo
Vilniaus gub.
tuvėse, kiek jo caro randui reisselio, apkaltinto už nereikalin budu nuo mirties išgelbėjo ne
Zarembos namus apsiautė gau
I kia. Prancūzijos ministerių pir
Vakar atsisveikino >u savo pa Ką kaliniai nori, tai daro.
gą atidavimą japonams Port Ar- vieną tnkstantį kareivių, vieno ir
J.
P....lis.
‘
ja
nelauktų svečių,' būtent: 8
mininkas Clemenceau caro iždo
rapijiečiais
kun.
Alfonsas
Petru

thuro. Kaip skaitytojai atmena, kito krašto ukėsų.
Skuodo sargybiniai, ir 3 iš Kre
ministeriui apreiškė, jog bė pri
lis.
Prabuvo
jis
čia
ketverius
Nors Švedija nedidelė, mažai
tirinėtojų komisija, padavusi StoKauno guliernatorius nubau tingos; pasienio sargybos virši
tarimo naujai paskolai Maskoliterptautiškuose politiškuo metus. Čia jam beklebonaujant, dė “Nedėldienio Skaitymo" re ninkai
sveria
esselį teisman, rado jį kaltu ir
išdraskė
visus
na
| jips žmonių atstovų. Prancūzija
vertu net nužudymo. Su ^Stoe- se prietikiuose, bet pasimimsio Maišogalos lietuviai, kurių treč daktorių, kun. A. Dambrauską, mų kampelius ir atėmė visas tas
caro randui pinigu ne skolys,
dalis
tebešneka
lietuviškai,
biškį
sseliu apkaltinti yra teipgi jene- karaliaus, kaipo žmogaus, veik
300 rublių pabaudos už patalpi supirktas knygas, kurių daugiau
nors supranta, kad pinigai caro
rolai Fock ir Riess, kaip pravar visuose civilizuotuose kraštuose atgijo; susilaukė jie savo bažny nimą 42-mė to laikraščio nume- sia buvo maldaknygės užtat, kad
randui labai reikalingi, nes net
dės rodo, visi vokiškos kilmės. įtekmė buvo gana didelė. Net čioje nors sykį į mėnesį lietuvi ryj straipsnio apie vyskupo Ropo jos Tilžėje spauzdintos ir be ru
iždo ministerio biudžeto suma
dideles viešpatystės, užgimus škųjų pamokslų. Praėjusią žie prašai inimą.
siško ceuzuros parašo: jų savi
nyme parodytas nepriteklius 100 Pęrdėtiniu perkratinejančio jenerolų kaltę kariškojo teismo yra nesutikimams, kreipėsi prie Šve mą turėjo jie taipogi savo vai
ninką kol kas neareštavo, bet
milijonų doliarių, o ištikro jis
admirolas Diubasov, o teisėjais, dijos karaliaus, rinko taikytoju kams įkurtą kun. Petruko moky
Paliego
su
pinigais
į
Prusus
tuoj
padavė teisman.
Įdomu,
gal dar didesnis.'
Ir toj rolėj klą, kur buvo išguldoma lietuvių Palangos pačto viršininkas.
jenerolai, Kuropatkin, Bilderling nesutikimuose.
kaip
pasibaigs
ta
byla,
kadangi
Dėl stokos vien pinigų caras ir Mylov. Apgynėjai reikalau gal jis šiek tiek gero padarė, gal kalba. Vietinių leiAų en-dekų
(Iš “V. 2.”)
apkaltintasis turi apie tų knygų
sutiko sušaukti trečiąją durną, ja, kad teisman butų patraukta sumažino tautų vaidus, iš kokių saujalė baisiai nudžiugo, maty
pirkimą žinančių daug liudyto
bet jos teises teip aprubežiavo, visa karės ministerija.
Jeigu paprastai gema kruvinos karės. dami savo priešą išsikraustant iš
IŠ
PLUNGĖS,
jų:
matyt, ir čia šnipo išdavinė
teip apsunkino laisvę rinkimų, jiems pasiseks, tai galima tikėti,
Sostą užėmė pasiinirusio ka Maišogalos; o išsikraustyti jam
Telšių
pav.
jo
butą.
Musų nuomone, Za
kad dumon galėjo patekti ne kad žmoftės išgirs daug karės raliaus sūnūs, kuris viešpataus reik toli, nes norint nuvažiuoti
remba
turėtų
bylą išlošti, nes už
Plungės
Apygardoje
daug
pri

Masko«ijos žmonių atstovai, bet ministerijos slepiamų atsitikimų kaipo Gustav V.
į paskirtąją jam virtą — Nalitąs
knygas
pasieninį
muitą už
viso
visokių
vagišių.
Buvo
susi

bokus, Ašmėnos paviete, reikia
’ caro valdžios šalininkai.
Su karės laike; apginėjai išvilks
mokėjo
jų
gabentojas.
L. Jakadviem durnoms jau caro minisvažiuoti pro Vilnių, Minską, už taisiusi kuopa žmogžudžių, du
daug purvų, Maskolijos ukėsai
vičius.
Minsko dar penkios itotįs ir nuo žmogų negyvai užmušė, o daug
Į teriai Prancūziją prigavo. tai aiškiai pamatys, koki nedori yra
gclžkelio arkliais 40 verstų: nu kitų apiplėšė. Tai kuopai pri Naktį į Spalių 7 d. kasžinkas
klausymas, ar galės prigauti su visi, net augščiausias užimanti
džiugo vietiniai en-dėkai dar dėl klausė visai dar jauni žmonės, kėsinosi uždegti kapitalisto žydo
.trečiąją.
vietas caro tarnai ir jo numylė
to, kad vieton kun. Petrulio, pa galima sakyti, berniukai 18 — Urdango viešbutį “Kurlandija"
Iš arti rando ir bankininkų tiniai.
liepus vyskupijos valdytojui, ka 20 metų. Dabar juos prašalino, (Hotel de Kuriami) Ilgojoj gat.,
l stovinčių laikraščių atsiliepimų
Sulyg
Maskolijos
teisių,
jeigu
IŠ
VILNIAUS.
*
nauninkui Franckevičiui. liko pa teismas pasmerkė juos katorgom medinės sienos buvę tirštai ži
galima manyti, kad Prancūzijos teisme ištikro pasirodys, kad Port
Vilniaus, Kauno ir Gardino skirtas kn. Gabsevičtus, nors lie Bet dabar ir dažnai girdėties, balu aplieta; piktadaris, išvydęs
randas ir bankininkai žino, ko
Arthur tapo japonams atiduotas general-gubernatorius nubaudė tuvis, vienok hettiviskai nepio- tai vienur, tai kitur išlaužta ka priešais ateinantį žmogų, pabė
verta trečioji- durna,.
l os rū be jokio reikalo, apkalkintiejie
“Vilniaus Žinių" redaktorių pri kąs. Štai kaip mųsų dvasiškoji mara. drabužiai ar pinigai iš gęs.
šies laikraščiai dabartinę durną
Damazas Treigys.
jenerolai turės būt mirtim pa siekusįjį advokatą Joną Vileišį valdžia apsieina su savo darbš- vogta, o neseniai buvo jau ir
ir vadina biurokratijos atstovysmerkti, bet caras turės tiesą 300 rublių piniginės pabaudos už tesniarsiais kunigais: lenkus trau vėl susitvėrusi kuopelė, kuri ap
(Iš “V. 2.”)
I be, bet ne žmonių ir atvirai kal- juos nuo kilpos ar kulkos paliuopatalpinimą “Viln. Žinių" Num. kia krūvon, arčiaus Vilniaus, ar siginklavusi, atvirai užpuldinėjo
| ba, kad nepasikakys tokios dusuoti.
IŠ KOVARSKO,
166 straipsnio “Vilniaus Vysku ba ir pačiam Yilnitč\: lietuvius- gyventojus. Naktį užpuolė Jel mos pritarimu paskolai, «nes ji
Ukmergės pav.
i negali, nuraminti krašto, o be x Garsus Amerikos kares minis- po Roppo prašalinimas“. Gene gi veja iš Vilniaus tolyn ir iš rubaičių Narkų. permušė jam
galvą
ir
atėmė
120
rb.
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dienomis ėmė lankyblaško po vyskupiją taip, kad
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straipsnyje
“
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žmones
koks tai nepa
vienas atsiduria netoli \ aršavos,
| miškai pakelti, o be to Maskolibonijos
dvejus
dviračius
(rovekų
reikalų
žinovas,
atlankė
carą.
bų
iškreipimą
”
,
kaip
praneša
žįstamas
jaunikaitis.
Apsistojęs
antras — kur ten už Minsko,
.1 jos turtingumas ne pakils, jos
rus),kurius,
atvažiavę
svečiai,pa

Kalbėjosi
su
iuom
gana
ilgą
lai

valdžios
laikraštis
“
Vii.
Viestkur
ant
nakvynės,
tuoj
pradeda
trečias —- netoli Dauguvos kran
1 žmones iždui neįstengs sudėti ką. tik ne žinia apie ką. Gal apie
sistatė
priesienyje.
Bet
tai
jiems
nik
”
.
Pabaudą
liepta
įnešti
tri

šnekėti
apie
buvusius
musų
apy
to, ketvirtas dar turi traukti net
J ne tiek pinigų, kiek jų reikės purviną Amerikos tvirtųjų par
nepasisekė.
Plungės
gyventojas
jų
dienų
tarpe,
kitaip
policija
linkėj
atsitikimus.
Sakosi,
daug
į Berlyną. Ir darbuokis čia da
■ palūkanoms nuo naujai užtraukbar^ kad nori, beitaitai • panorėk Žilinskis, kurio pavogta dvira vargo nukentėjęs, pakol užmušęs
B tų paskolų. Jeigu randui tar tijų politiką, apie menką doriš aprašysianti J. Vileišio mantą.
ką
vertę
jos
politikierių?
Kitų
suvelti su savo draugais bendrų čiai, pajuto, kad ant Telšių ke Kovarsko uriadninką Matuliaunaujanti laikraščiai perserginėja
Europos
valdonų
Taft
neatlankė.
Spalių 30 d. Kuktos spaustu reikalų apsvarstyti! Vilniaus vy lio pas Narmontą vieši kaž-ko- skį, Anykščių anstolį Orlovą,
žmonis, tai galima manyti, kad
Reikia
todėl
manyti,
kad
Ameri

vėje policija konfiskavo M. Do- skupijos kunigai lietuviai * turi kie nepažįstami žmonės; paėmęs Žemaitkiemio raštininką Paliir Prancūzijos žmonės ne pritars
kos
republikoniškiejie
politikie

voinos-Silvestravičiaus eilių la savo dvasiškoje valdžioje tikrai du sargybiniu, nuvyko tenai ir pianką ir kitus. Paskui prade
naujai paskolai, o be žmonių pri
riai
nori
su
caro
randu
užmegz

pelį “Litwa do Bialej rusi”. Tos gerą pamotės paveikslą/Jcnri vie du vagišių suėmė; juos ir Nar- da klausties, bene žinia, kur din
tarimo ir bankai negalėtų .tiek
ti
ankštesnį
palitišką
ryšį.
eilės lenkiškai parašytos šaukė nus savo vaikus-lėftkus, užjaučia, kus pripažino. Kitose vietose go jo draugai tokie ir tokie, bet
pinigų duoti, kiek jų reikia ca
baftgudžius tautiškai susiprasti padeda jiems, dartyųptiės, ir už tie patįs plėšikai skelbino save ligišiolei nieko nesužinojo. Pa
ro randui. Juk bankai teip sa
VOKIETIJA.
ir eiti išvien su lietuviais.
jų darbūs meilingai paglosto ;■ ki “sicilikais”. Kad ne Žilinskio mažu tai vienas, tai kitas pra
vo. kaip ir svetimų kraštų ran
tus - gi savo vaiMra - lietuvius drąsa, tai tie vagišiai butų ir deda atsiminti, lyg rodos matę
Didžiausia viešpatystė sude
dams skolina ne savo, bet žmoNeseniai pasibaigė Vilniuje su nenoriai užkenčia/> o matydama tolesniai plėšę žmonis, nes mu šį jaunikaitį ir anksčiau, būtent
fjių į bankus sudėtus pinigus. dant! Vokietiją — yra Prusai,
sų policija neveikia, o apvogti Anykščiuose, perpus policijiškuoTeisybė. Prancūzijos bankai *už todėl Prūsų karalius yra Vokie sivažiavimas stačiatikų šventikų juos besidarbuojant, raukos, pyk
žmones, bijodami atmonijimo,
juose sudėtus pinigus ne duoda tijos ciecoriu. Užtai laisvė ki iš * Lietuvos gubernijų. Nutar sta, išskirsto. Nors toksai mu nenori ir garsinties, kad juos se rūbuose, sargybinio kelnėmis
ir kepure bevaikščiojant. Galų
didelių .palūkanų, Maskolija nuo tose Vokietiją sudedančiose vieš ta įkurti prie Lietuvos archivys- sų dvasiškosios valdžios pasiel
nuskriaudė.
gale šnipas pasirodė nauju Troš
gimas
rodo
Lietuviu
ir
jų
kuni

kupijos
misiją
kovai
su
kataliky

jai suteiktos paskolos turėtų duo patystėse daug didesnė negu
Plungiškis.
kūnų* uriadninkų čondel. Pas
gų
persekiojimą,
viepok
tuš

ti didesnes, bet kas iš to pasiža- Prūsuose. Tuom tarpu po Prū ste ir bedievyste.
(Iš
“
V.
”
)
vieną senutę Kovarske, įsiprašęs
. in V
čias tai darbas, kenkiąs vien tik
( dėjimo, jeigu paskolinusiems sun sų valdžia yra lenkai, lietuviai
nakvynėn,
Čondel jai sakė, buk
ku butų iš stovinčio arti bankru- ir daniečiai. Persekiojimuose ne
Turkų keptuvėje prie Vilniaus pačiai R.-K. Bažnyčiai. Nebesu*
Iš
KALTINĖNŲ,
jam
nurodė
jos butą nakvynei jo
tystės caro rando išgauti ne viėn vokiečių Prūsų valdžios ne vie gatvės (No. 14)* klžinkas pavo turėsi Liėtuvių pirmyn žengimo.
“
draugai
”
,
kurie
pas ją buk nak
Raseinių
pav.
<
E. B.
paskolintus pinigus, bet ir paža name pereina net Maskoliją, nuo gė geležinę kasą, kurioje buvo
voję.
•
Klausinėjo,
kur josios
Kaltinėnų valsčiaus, Spingių
(H “V.”) dėtas palūkanas. Juk dabar, už Pi ūsų ne vieno mokinasi ir mas- 3,300 rublių. -Suimta trįs įtariaduktė,
kas
girdėt
Kovarske,
kur
sodžiaus gudai-sentikiai (stara- i
- .-.r
stojus netvarkai caro viešpatys koliškiejie valdininkai. Štai, da miejie vagystėje* turkai. Kasa
Kuzma
(dabar
durnos
atstovas)
vierai) šį metą ėmė reikalauti iš
IS KAUNO.
>1tėj, jos iždas v?en Prancūzijoj bar Prūsų randas jos seimui pa su pinigais rasta netoli Vileikos.
valdžios į savo mokyklą senti- ir kiti “draugai”, bet nieko ne
Daug
buvo
rašyta
apie
kalė
vautoms paskoloms
uždengia davė sumanymą, kad kolionizą£Ii “X. 2.”!

15 LIETUVOS.

pešė: mat jinai buvo jį pažinu
si. Neperseniai, geriant aludėj
keliems vyrams, įbėga jon koks
tai jaunas vyras ir šaukią: “Vy
rai, einam, einam! savo draugą,
kuris užmušė Ma .uliauskj; atim
sim!“ bet ,— paž'no Čondelį; kad
nebūtų suspėjęs iššokti, butų bu
teliu gavęs nuc įniršusių vyrų.
,
Žaibas iš pakelės.
(Iš “2.”)

Ii

IS ŽAGARĖS,
Šiaulių pav.
Rugsėjo 9 musų jaunasis kunigas* Bielskis, atsisveikindamas •
su savo parapijonais, (jį iškėlė į
Laukę), pasakė karštą pamoks
lą.
Prisiturėdamas paprastos
kunigų taktikos, žinoma, gerai
išbarė cicilikus kad jam pakajaus neduoda su taja savo “Ža
rija”, bet pervis daugiau kliuvo
tą dieną klebonui Tamašauckui.
Kone verkdamas, musų kunigą*
skundės, kaip klebonas jį pras
tai užlaikęs, kaip paskyrę jam
klebonijoje tokį butą, iš kurio
tiesiai negalima įeiti pas klebo
ną, bet vis, kad reikia eiti valgyt,
tai turįs vaikščioti per lauką,
nors tau lytų ar snigtų. Po bu
tu esąs skiepas ir iš apačios ei
nąs drėgnumas; iš to jis gavęs
ligą ir neužmiršo pridurti, jog
ant gydymosi jau padėjęs pus
antro tūkstančio rublių. Dėlto
vyskupas ant jo susimylėjęs ir
davęs kitą vietą, kur nebereikėšią taip vargti, Pasirodo, jog
kunigas kunigui nelygus, jog ir
pas juos yra “skriaudžiantiejie”
ir “skriaudžiamiejie” — bene at
siras tarp jų ir socijalistų?!
Lapas.
Žagarės uriadninkas su gar
siuoju policijos
dešimtininku
Každaila (jau gerai įsiurbę) ap
silankė Stungių sodžiuje pas ukininkę Keturakienę ir aprašė
jos pakeliamajį ir nepakeliamajį
turtą, iš viso ant 5000 rub., buk
tai dėlei išbėgimo į užsienį jos
su na u s Juozo. Aiškino jie, kad
toks įsakymas atėjęs iš Vilniaus
teismo rūmo; dabar liepė apra
šyti, o po to konfiskuosią. Ap
rašę turtą ir kitų ūkininkų, ku
rie, anot jų, dalyvavę suomaisčiuos 1905 metuose, o dabar slap
stos: t. y. Budraičių Dantos, Žiū
riu Endrikaičio, Veršių Skėrio.
Nežinia, ar tai prasimanė pati
policija sau grobio j ieškodama,
ar valdžia ištiesų mislija atker
šyti pabėgusiems
“maištinin
kams“.
(Iš ‘2.)

IS JONIŠKIO.
Šiaulių pav.
Pėtnyčioj. Spalių 19 d. apie 11
valandą vakare, 5 apsiginklavę
vyrai įsiveržė pas Efr. Raganą,
malūno savininką. Atrėmė re-'
volverį į 'krutinę, pareikavo pi
nigų. Bet Kagano ne kvailo bu
tą — pakėlė trukšmą. Užpuoli
kai pabėgo. Už kiek laiko atvy
ko sargybiniai ir nors nieko jau
neberado, pradėjo daryti kratas,
kas jiems pakeliui grįžtant pasi
taikė. Tokiu budu iškrėtė 10—
15 žmonių. Ant rytojaus suėmė
keliatą visiškai nekaltų žmonių,
tarp jų 16 metų vaikiną.
Darbininkas.
Subatoj, Spalių 20 dieną, į Sobačiunų kaimą atvyko uriadnin
kas su sargybiniais ir darė kra
tą pas Rutkų ir kitus. Nieko
nerado, tiktai pas vieną jųjų tė
vų tėvą rado šaudyklę. Už mažiausį pasipriešinimą taip bai
siai primušė, jog vienas sumuš
tųjų ligoniu virto ir negali vaik
ščioti. Kiek patyrėm, tai vienas
viensėdis, susibaręs su kai-kuriais Sobačiunų kaimo ūkininkais,
užsiundė ant jų sargybinius. Ma
tyt, jis pradeda sekti garsaus nu
šautojo .oberšnipo pėdas,
r Po šnipo nušovimo tai pirmai
atsirado toks drąsuolis.
Darbininkas.
(H ‘2.’)
Ifl SENAPILĖS.

Dėlei vaikų vagysčių žemsargis Novliskis Ūpo perkeltas ii

Vilkaviškio į Senapilg už žemsargį. Bet vaikai ir čia nešilto-

BŽ f
t ■
B<><t ''
r r

Ha

tUJtf-UVA.
nai tai daugumo lietuvių ap
15 KREBS, IND. TER.
įrengta mokytojų susivažia- DEIMANTAI AMERIKOJ. (tas, turbuti jau seniai nubalsuo
atsikvėpė, pasipylė
vė savo amatą varę iki jnesuga lengviaus
švietimo
šaltiniai
;
arba
.
suėję
24
d. spalių (kodėl teip pava
ta.
Red.).
Nutarta
parengti
ba

Vietlks amerikopiškas geologi
mokytojams
vo bevagiant 2 antis žydelio; knygos ir laikraščiai, kurie tautinį 1 vimus, parūpina
kur
namuose,**
primaukia
degti

lyta?
Rd.) kasyklose likosi už
pagavę, vedė atiduot į žemsar- atgyjimą 'umu laiku dvigubai knygynas. įkuria pedagogiškus jos profesorius užtikrina, jog lių Tautiško Namo naudai. Nors nės, o įsikarščiavę nuo jos, pas muštas Juozas Mozuraitis. Va
Pike l^viefyj, Kentuckyje, yra lietuvių čia yra nedaugiausiai,
gių rankas, bet sutiktas žemsar- paskubino; “obrusiteliai , pamatę muzėjus ir parodas;
kui pešasi.
lionis paėjo iš Suvalkų guberni
ne
tuo
keliu
užėję,
kur
tikėjosi
teipįau
turingi deimantą lau bet kuopa turi 40 sąnarių.
d) įkuria ir užlaiko liaudies
gis pasakė: kam dar mums ve
28 <1. lapkričio buvo vestuvės jos, Naumiesčio pavieto, Sintau
dat. pasakykit jų tėvui, ir hepė pasiekti savo tikslą, vėl susi ir viešus knygynus, skaityklas, kai kftp ir pietinėj Afrikoj. Čia
A. G., ir kaip paprastai, svečiai tų parapijos.
rado deimantu arnotus.
vaikus paleist. Ant rvtojaus, a- griebė ir sugrįžo prie senojo a- muzėjus, parodas, o teip-pat vi buk jiu
saviškai gėrymais savę linksmi
1;
.•
n
*
Iš STEGER, ILU
r ■ r-8*“
tėjęs Novltskrs, visaip tą žydelį, mato — kliudyti bent tų rtštų siems prieinamus skaitymus, pa
no, bet ir jos ne apsiėjo be vai
C"*1 Gate, Ind. Ter.
platinimasi
:
šiandien
guber

Jau
keletas
metų
kaip
čia
lie

svarus
'
NUSIBANKRUTIsikalbėjimus, kuršhs;
kurio antis bnvo vogę, išplūdo
dų ir peštynių.
natorių
kanceliarijos
sąšlavyne
tuviai
pradėjo
apsigyventi.
Da

in
q
NIMAS.
ir žadėjo paduot teisman už vai
e) išleidžia ir platina knygas,
Marioniškū.
IS LEWISTON me. *
kų apvaginimą ir neva sumuši mėtosi popierių su “meldimais mokslo rankvedžius, paveikslus
Kans^s City, Nusibankrutino bar jų yra Čia apie 30 šeimynų
mą. Tai tokia pas mus policija. čia ar čia leisti įkurti lietuvių ir perijodiškus išleidimus, pri čia vienas is seniausių ir didžiau ir apie 50 pavienių. Apšvietimas
15 VALPARAISO, IND.
pavienių. Apšvietimas jų stovi
Paduoda teisman ne už vogimą, knygyną. Kaikuriems po 3 — taikytus prie L. M. S. tikslo; sių bankų “National Bank of jų vienok labai palengva kįla,
21
dieną
laipkričio
pasibaigė
žemai,
daugelis nieko daugiau'
>>4
užklausimu,
kur
dingo
jų
prst
yra
daug
nemokančių
nė
skaityti.
ale už nedavimą vogti. . Tarp
įkuria knygų krautuves ir sain- Commercc”. Bankas tas išmo
pirmojo
šių
metų
bertainio
eg

nežino
kaip vien girtuokliauti.
šymai,
duota
neaiškus
supainio

Laikraščiai
ateina
čia:
“
Kova
”
.
Senapilės žemsargių yra keletas
do nešikus knygoms po sodžius kėjo 35 mijiipnus yra dar 1694azaminai.
Nežinia
dėl
kokios
Yra
čia
Sv. Baltramiejaus drau
tas
atsakymas
prilašantis
kaž

“
Vienybė
”
,
“
Lietuva",
“
Saulė
”
ir
lietuvių, kaipo tai Petrauskas ir
694 dol. neišmokėtų depozitų.
pardavinėti; *
„
priežasties,
egzaminai
ne
labai
kokias
“
neištikimybes
’
,
matyti
“
Vilniaus
Žinios
”
,
bet
ir
tuos
gystė,
bet
iš jos nė jokios nėra
kiti žinomi savo blogais darbais
g) skelbia konkursus ir dalinepercipasisekė,
daugelis
gavo
vietinio
uriadninko
ar
žandaro
naudos.
Pakalbink
ką užsirašyti'
kaip
koks
turi
tik
pasirodymui,
iš seno. Geras žmogus neina
VAGILIU PELNAS.
ja dovanas, premijas ir kitus įnamus
laipsnius.
laikraštį,
arba
knygas
skaityti,
nupieštas,
o
kitiems
duotas
grie

už žemsargį. o kad ir norėtų pa
New l?York.‘
Paskutiniuose ne visi skaito.
vairius paraginimus prie darbo,
būrelis
Lietuvių
moksląeivlų
žtai
užginantis
atsakymas
be
jo

tai
atsako,
kad
beskaitant
tuos
stoti. tokio nepriima čion Lietu-;
28 d. lapkričio čia buvo su
pritaikyto prie L. M. S. tikslo; metuose 'čia pasidaugino žymiai
bertai
vis
auga.
Pradžioj
šito
kių
paaiškinimų.
Man
žinomampopiergalius,
galima
pasiusti
(jei
voj, o gabena kur Gudtjon. Čion
susirinkimas
i) prisideda pinigiškai ir viso vagilių skaitlius. Pereituose me šauktas lietuvių
aštuoni
nio
atvažiavo
mokytis
jame
Telšių
apskrityje
daugelio
gu
teip
yra,
tąi
jau
kalti
ir
su
lieka vien nedoriausiejie.
kiais kitais budais ir šelpia įvai tuose įsilaužėliai gyventojams apkalbėjimui, ar negalima būt su
ypatų pastaruoju metu paduotie- rias įstaigas ir atskiras ypatas, pavogė $2ooooooo; gaisrai gi nuo tverti kuopą S. L. A.; susirinki lietuviai ir trįs lietuvaitės. Tū ma nesniejie, kad jie tamsesniųjų
Tekšys.
jie prašymai visi paliko atmes įkuriančias ir užlaikančias viso stolių pridirbo tik vertės $9- mą n vienok* atėjo tik 11 ypatų. li atvažiavo net iš Connecticut nesistengia prie gero patraukti.
ti. Šačių miestelyje viena mote
Kuopa likosi sutverta iš šešių valstijos, ir mokėjo už kelionę Tas nesiduoda su sykiu padaryti,
kių tipų mokyklas, kliasas, kur 800000.*
20 dol.
riškė
norėjo
išgaut
leidimą
kny

reikia darbuotiesi palengva, nenuIŠ JUODVARIO,
draugų ir vienos draugės.
sus, knygynus ir skaityklas.,
Kaip girdėt, dabar beveik vi sigąsti iš pradžių nepasisekimų,
gynui
atidengti;
gubernatorius
Vilkaviškio pav.
šliuptarnis.
BAISI
NELAIMĖ
KASYKLOVienu žodžiu, L. M. S. viso
sur pradėjo silpniau eiti darbai, reikia dirbti be paliovos, o
Sunkus dvaro darbininko &y- užgynė; paskui tūlas vaikinas iš kiais budais ir išgalėmis stengia
SE.
tai
nedirbantiems lietuviams, ar darbas ant galo išduos gerus vai
čiapat
vėl
iš
savo
meldimo
tiekvenimas. Gerai dar tam, keno
IS FARMINGTON, ILL.
Anglių
Monongha, W.
si platinti, kelti ir stiprinti ap
ba
lietuvaitėms,
męs vai parai s ie sius. Vienu peikimu dar nieks
pat
telaimėjo.
Kalvarijos
var

maža šeimyna, bet koks padėji
Padėkavonės dienoj, turėdami
švietimą tarp savo krašto žmo kasyklose Consolidated Coal Co.
čiai
patartume
atvažiuoti
į Šitą žmogių nepakėlė. Red.).
totojų
draugija
norėjo
savo
san

mas to, pas ką šeimyna susideda
nių, ues gerai numano, jog su No. 6, 6 d. gruodžio atsitiko bai liuosą laiką, susirinkome būrelis mokyklą, nes čia už $200 žmo
krovoje
įkurti
knygyną,
sulau

šį pavasarį buvo čia pašventi
iš keliolikos žmonių: kaip, nori,
jo pasikėlimu pasigerįs padėji si dujų expliozija, kuri išgriovė lietuvių pas V. šaiaševtčių. Vie
tada sukis, o su duona neišeisi kė tik tokio atsakymo: "prašy mas taip visos tautos, kaip ir olas ir užbėrė mažiausiai 500 nas iš svečių paaiškino mums gus metus pragyvęsi ir dar sau nimas draugystės vėliavos, bet ir
akis gerokai aptrainiosi.
čia visą garbę lietuviai atidavė
.... reiks badas kęsti. O čia mas be pasekmių”, (žiur. “Vil moterų;
darbininkų. Maža yra viltis, kad vargingą gyvenimą musų brolių
22 dieną lapkričio gavome ga lenkams.
tis
”
No.
1);
panašiai
atsakyta
toks p. I.eberis, Juodvario ir ki
tėvynėj,
kokius
jie
vargus
ir
per

iš to darbininkų skaitliaus daug
tų aplinkinių dvarų valdytojas, ir siuvėjui L. šėmai iš SktTodo 4) įrengia įvairias įstaigas ir butų gyvų. Ištraukė rods 7 gy sekiojimus ten kenčia. Susirin na puikų pundelį knygų iš “Lie
Yra čia keletas apšviestesnių
dar sumažino darbininkų algas. miesto. Jokio atsakymo ganą vartoja visokius progų mus mo vus, bet tie buvo toli nuo kitų, kę sumetė sušelpimui tėvynės tuvos” rėdystės. Nors šiuomi vyrų. Buvo jau susitvėrusi tau
terų išHuosavimui nuo visokių
tarpu męs neįstengiame kitaip tiška draugystė, bet kad į ją pa-,
Pirma jie gaudavo: 30 rub. pi ilg^ laiką negavo, kiek žinau
todėl išliko. Jeigu olose ir yra brolių revoliucijonierių L. S. D.
prispaudimų,
nuoskaudų,
iško

vienas
žmogus
iš
Telšių,
kitas
is
nigais, 30 šėp. rugių. 10. šėp. mie
dar gyvi/ tai reikės daug laiko R. $2.60 (vardai aukautojų ir jų atsilyginti, kaip tik ištarti šir teko diktai girtuoklių, tai drau
žių, 10 šėp. avižų, 2 šepeliu kvie Židikų, ir iš Mosėdžio miestelio vojimui pilno teisių sulyginimo ir darbo, kol prie jų bus galima ąukos pagarsintos kitoj vietoj. dingai “ACIU”, bet tikimės, kad gystė iširo. Dabar čia renka pi
čių. 1 šėp. žirnių; galėjo laiky- K. Ramanauskis. Bet užtai mel taip politiškų, visuomeniškų, kaip prisigriebti. Nuo ko užgimė ex- Red.). Pinigus siunčiame “Lie sustiprėjus musų protiškoms jie- nigus kunigui, kurį nori parsi
ties 2 karvi. 3 avis. Dabar duo dimai įrengti kur nors traktier- ekonomiškų ir juridiškų.
pliozija, nežinia ir gal tas nie tuvos” redakcijon. Prašome per goms, pasistengsim su geru nuo traukti kalėdoms. Bet iš kuni
Su tuo tikslu L. M. S. stenda: 28 rub. pinigų, 28 šėp. mie nę” ar alinę niekuomet nepaliko
duoti Lietuvos Socijal demokra šimčiu atsimokėti.
go atsilankymo irgi naudos ne
kada ne bus susekta.
giasi visokiais budais įgyti įtekžių. 7 šėp. avižų, 2 žirnių, kvie “be pasekmių”.
Jeigu kas iš lietuvių norėtų bus. Daugiau naudos atneštų
tams.
Musų raštija kasmetai pasi mę ant visuomenės.
čių visai neduoda; gali laikyties
Apskritai, Farmington lietuvių plačiau apie musų Universitetą mums prakalbos gerų kalbėtojų.
GAISRAI.
per žiemą 1 karvę ir 2 avi. Po puošia šimtais naujų knygų ;^keReikalui atsitikus, stato, lieDarbai eina čia pusėtinai, dar
St. Paul, Minn. Sudegė čia supratimas stovi labai žemai. Nė pasiteirauti, meldžiame nepatin
Jurginių, kas laikysis po >• karvę ’liose Lietuvos vietose jų visad tuvių-moterų vardu, visokius rei
darbininkiškais, nė
tautiškais gėti parašyti laišką su visokiais bininkų be darbo ne matyt. Yra
Empire
Koncertų
halle.
Nuo
(mat pa vasaryj, * kas nori, gali yra pakaktinai, bet nesulyginamai kalavimus, arba siunčia prašymus
stolius gaišro padarytus skaito reikalais jie neužsiima, Geres- klausimais, įdėti į jį dvicentinį čia apie 10 audyklų ir 6 čevenusipirkti dar vieną karvę), gaus didesnioje dalyje labai jų sto- ant rašto, arba savo delegates
nius raštus mažai kas skaito. pačto ženklelį, o męs stengsimės rykų dirbtuvės. Dirba jose 10
ant 125000 dol.
iš dvaro po 1 kvortą pieno. Ir kuoja, ir nors nedideli knygynė į visokias valdžios arba visuo
ant visko atsakinėti, prisiusime vai. Darbininkai gauųa po $1.00
Boston, A|ass. Sudegė taisy Priderėtų, rodosi, pradėti lavinti
pragyvenk iš to. žmogus, su šei liai labai butų pageidaujami; — menės įstaigas; paskiria nuo L.
—$2.00 ant dienos.
savo protą, susipažinti su darbi Kataliogą šitos mokyklos.
keliaujančių knygininkų nėra, M. S. įgaliotines į įvairius val mo varstotą^ Boston & Maine
myna ir antrininku!
Antrašas: Lithuanian Studentą,
ninku
reikalais,
nes
visi
čianykšT. K.
Grybas.
žmonės patįs-gi nežino, kaip džios arba tarptautiškus kongre geležinkelio, Nuostolius gaisro
Room 7, Stilles Hali,
čiai
lietuviai
yra
juk
darbininkai
;
knygas krasa parsisiuzdinti.
sus ir susivažiavimus, turinčius padarytus skaito ant 250000 do priderėtų glaustiesi ąpne darbi
Valparaiso, Ind. 15 YOUNGSTOWN, OHIO.
liarių. '
***
IŠ JAVARAVO VALSČIAUS.
Mano nuomone, tą sprtgą ga panašų tikslą su L. M. S.
kaip tai
Kaip kituose miestuoose, teip
Bu f falo, >?, Y. Sudegė ėįi ninkiškų organizacijų,
Senapilės pa v.
lėtų ! užtaisyti lietuvių centraliIŠ BELOIT, WIS.
Kartu su tuo L. M. S. sten
tik
susiorprie
L.
S.
S.
A.,
nes
ir
čia krizis atsiliepė ant darbi
’ullman Car Co. dirbtuValstiečiai nutarė sueigoje, niai knygynai, kaip tai: “V il- giasi visokiais budais pagerinti dalis lY.
Nr. 47 “Lietuvos” tilpo Belo- ninkų. Daug darbininkų atstaganizavę
darbininkai
gali
pagekad šventadieniais smuklės butų niaus Žinių”, “Lietuvos”, “šlape moterų gyvenimo santikius, jų vių. Nuostolius gaisro padary- tinti savo būvį.
itiškio korespondencija, kurioje tė nuo darbo, kuriuos paliko, pil
tus paduoda ant pusės milijono
uždarytos; ir reikia stebėties, lienės” ir k. įtaisydami kur rei padėjimą šeimynoje.
ne viskas teisingai aprašyta. Be nai dirbt neduoda. Pragyvenimas
V. B.
kad valdžia išpildė jų nutarimą kiant savo firmų skyrius (fili
loitiškis rašo, buk čia susitvėrė brangiai atsieina — valgomi pro
Ypač L. M. S. rūpinasi pakė
ir jau trečia sanvaitė šventadie- j jas); pirmas tokiu geradariu pa limu susipratimo ir organizavi
Iš BENTLEYVILLE, ILL. didelė draugovė, prie jos prisi duktai ir randos brangios. Darb
Topeka, Ivanf.
Sudegė čia
niais visos smuklės uždarytos. sirodė Rygos knygininkas L. Ja- mosi norą tarp uždarbiaujančių
num. “Lietuvos” patilpo rašė 56 sanariai. Tuom tarpu daviai ir bankos išmoka daugiau
NuostoPavyzdis vertas sekimo.
4kavičius, uždedamas filijas: Skuo moterų ir įrengimu apgynimo jų Washhopi HJfp’ęgtja.
korespondencija
P. Z., kuris mė tokių buvo tik 16. Dar pereis siai čekiais. Bankos tikt po 60
liūs gaisro padarytus skaito ant
Tekšys.
de pas ką tik minėtąjį Šėmą, ir darbo ir padėjimo.
gina apjuodinti Bentleyvilles ir gal keli metai, kol draugovė su dienų išmoka depozitus.
150000 dol.
Mosėdyje pas Ramanauskį.
Ellswortho lietuvius, buk pasken lauks 56 sąnarių.
(Ii ‘V. 2.) u; f3J
Lietuvių čia yra apie 40 šei
gorintiems knygyną įkurti,
dę tamsybėj, nieko ne mato apart
Toliau
Beloitiškis
rašo,
buk
čia
mynų
ir du kar tiek pavienių;
Boston, Mass.
Sudegė čia,
vietoje ką 'bereikalo pinigus mė
alaus. Tuom tarpu čia su bač darbai eina gerai ir darbus ga-’ niekuom jie neatsižymi.
ant La Grange-str. vieni namai.
ŠVIESOS VARŽYMAS LIE tyti kabinėjanties. į valdžią, pa
kutėms alaus yra teip, kaip ir Įima gauti. Tuom tarpu yra
28 d. lapkričio buvo krikšty
Ugnyje pražuvo 38 metų Marė
TUVOJE.
tarčiau verčiaus kreiptis kad ir
kitose vietose. P. Z. užtikrina, visai kitaip. Tegul čia todėl nos B i rūtos-Onos Smailiutės.
Joubert, jos vyras ir 5 metų vai
Kas iš musų spėjo užmiršti į minėtąjį Jakavičių arba kitus
jog čia nėra nė jokių lietuviškų nieks nė keliauja darbo jieškokas.
aną laiką, kada netekę Didžioje knygynų savininkus, (jei jie ši
draugovių.
Tuom tarpu yra damas, nes yra keli tūkstančiai
manius -Užupienei paaukaut apLietuvoje savosios spaudos, klai tuo dalyku užsiimti neatsisaky
ne
viena
bet
kelios: tautiška darbininkų neturinčių darbo.
Syracuse. N. Y. Sudegė čia
švietai. sumetė $9.25, kuriuos pa
džiojome patamsėse per 40 me tų), teip verčianties mažiaus es JAME&TOWNO PARODA UŽ
17 d. lapkričio čia susitvėrė S. skyrė pusiau: moksląeiviams lie
našlaičių namai “Home of Pro- draugystė D. L. K. Keistučio,
DARYTA.
tų kaip anie žydai Arabijos ty ti suosimosi. ir leidimo iš val
turinti Apie 50 sąnarių, teipogi L. A. kuopa iš 8 sąnarių. Ne
tuviams — “Aušros” dr-stės fbnSu tokiu triukšmu atidaryta vidence”. Nuostolius gaisro pa
ruose. Daugelis dar gavome džios išgavimas lengvesnis.
S.
L. A. 171 kuopa, nors tik du daug tai, bet tikimės, kad prisi dan ir L.S.S. literatūros fondan.
darytus
skaito
ant
150000
dol.
neva
terptautiška
paroda,
likosi
skaudžiai nukentėti kiek kratų
Damazas Treigys.
mėnesiai kaip susitvėrė, bet vis rašys ir daugiau. Dabar mat už Pinigai tapo nusiusti “Kovos”
persekiojimų, kiek nuovargio ir
(Iš ‘V. 2.’)
| uždaryta. lankytojų buvo negi yra; yra teipgi katalikiška stojo blogi laikai.
NELAIMfiS
ANT
redakcijon. ten ir vardai aukauto
perdaugiausiai. Nepritekliaus jos
nakčių be miego. Buvo toks at
draugystė Sald. Širdies V. J. ir
GELEŽINKELIU.
Pirmas Beloitiškis.
jų bus pagarsinti.
rengėjai turi 2*4 milijonų doliasitikimas, kad ir dabar šiulpuBaltimore, Md. Netoli nuo S. L. R. K. A. kuopa, taigi čia
li'ai perima, nors jau keletas me LIETUVIU MOTERŲ SUSI- rių.
Išskiriant vieną smuklininką,
Iš SILVER CREEK, PA.
čia. prie stacijos Hanover susi- yra draugystės, o jųjų, P. Z. netą praslinko — kada sykį šalta
visi
lietuviai darbininkai geležies
VIENYJIMAS.
mušė du trukiai. Prie to 3 neg- mato.
Lietuviai čia gyvena jau nuo dirbtuvių. Rods yra apie desėtvėliaus rudens nakčia su geroku
SKARBAS.
1. Tikslas.
2 dieną gruodžio sudegė čia 15 metų. Darbai yra tik anglių kas siuvėjų. Vaizba ir amatai
phiokštu lietuviškų knygų ir
San Francisco, Cal. Terp rai darbieiinkai likosi užmušti, o
Lietuvių
Moterų
Susivienyjibažnyčia,
už kurią lietuviai su kasyklose. Yra čia lietuviška yra žydų rankose.
laikraščių, bėgdamas nuo šnipų,
(Green ir Powell sL, u metų vai- apie 20 pasažierių tapo sunkiai
mas
stato
sau
tikslan:
lenkais
nuo
tūlo laiko pešėsi.
bažnyčia, bet ir saliunų yra apie
{ dideliame miške įpuoliau lig pakas, Leon Thomas, iškasė skar- sužeistų. 1
Vėles apvalyt pribuvo čia
Gramas.
a)
pagerinimą
moterų
būvio
30, taigi juose lietuviai net per kunigas iš. Cleveland. Ohio.
Dayton, Ohio. Netoli nuo čia,
žąsčių į balą ir ką tik galo ten
bą vertės 4000 dol. Išgirdę apie
daug doliarių palieka, o kaip
negavau. Bet vis ne Sibiras ar politiškų, visuomeniškų, juridii- tai aplinkiniai gyventojai teipgi ant Dayton & Hemą geležinke
Smulkutis.
Iš DUQUOIN, ILL.
kų ir ekonomiškų teisių iškovo- pradėjo kasinėti ir teipgi rado lio iššoko ' iš relių pilnas žmo
koks, saliune palikęs visą uždar
ba ištrėmimas!
5 d. gruodžio miesto valdžių bį, paskui neturi kuom gaspadiAmžinos atminties Muravjev, jimu;
šiek tiek aukso. Bet ant galo nių karas. Prie to 20 ypatų li
IŠ TURNERS FALLS. MASS.
likosi
uždaryti visi salitmai, ka nei už valgį užmokėti. Jeigu
su sėbrais, atėmę mums lietu b) pakėlimą Lietuvos tautiš- atkako policija ir suareštavo skar- kosi sužeistų o tame skaitliuje
Lietuvių yra čia 20 vedusių,
dangi mat čia užgirta ne leisti kam užmanai užsirašyti laikraš
viškas knygas, lėmė per tamsy kos kultūros;
bo jieškotojus. . .
.
- 5 sužeistos mirtinai.
apie
tiek pavienių, ir apie pu
laikyti karčiamų. Gėrymus ga- tį, tai atsako, kad saliune links
bę pravesti lietuviams tiltą į suc) pakėlimą apšvietimo visų
sė
tuzino
merginų, bet mažai ylės laikyti tik aptiekos. Dauge- miau galima laikas praleisti. Ne
rusėjimą, vildamies, kad iš tos gyventojų, o ypač moterų;
AMERIKOS FARMERIU
ra
tokių,
kurie
manytų čia gy
liui lietuvių tas, žinoma, ne pati supranta mat, kad laįkraštis ne
chaoso miglos šitiejie, yt peteliš d) sulyginimą visų moterų tei
TURTAI.
vent
ant
visados,
todėl sunku
ko, nęs sunku bus surasti kito- tik linksmumo priduoda, bet mo
kės (drugiai) išnaujo išsivystę, sių su vyrų teisėmis.
Washington, D. C.
Sulyg
juos
patraukti
prie
kokios nors
kią pasilinksminimo vietą, bet kina ir apšviečia, lavina protą.
pabus jau rusais ir stačiatikiais;
2. Tikslo įvykinimas.
metinės atskaitos žemdarbystės
su laiku gal ir girtuokliai atras Su išlavintu protu žmogus ge organizacijos, kaip tai prie kuo
bet skaudžiai nusivylė: lietuviai
Tikslo įvykinimui L. M. S. pa ministerijos, Amerikos farmeriai
pos S. L. A. kuri čia tapo su
geresnę negu karčiamos vietą.
riau ir naudingiau moka gyven tverta 4904 m. Prie jos priguli
visai neišsinėrė iš savo kailio, gal savo išgalės:
nuo savo laukų šįmet surinko
f Pittsburg,1 Pa. Darbai iš pabet kaskarts sumaningiaus gai
ti ir darbą geresnį gauna; saliu- vos 5 sąnariai suaugę ir 2 vai
1) Stengiasi suvienyti Lietu visokių javų 4135000000 bušelių, lengvo, eina &a vis geryn; vėl
vino Prūsuose įkurtą šviesos ži- vos moters visų luomų, sluogsnas ir gėrymai to neduos, ką duo kai.
15 DONORĄ ILL.
taigi mažiau negu vidutiniškai keliose dirbtuvėse pradėjo dirbti.
( būrį. Ypač prieš pat spaudos nių ir profesijų į įvairias kuopas (vidutiniškai išpuola 4349000000
da
gera knyga ar laikraštis.
Darbai iki šiol čia ėjo geriau,
Laikraščių čia ateina: .4 “Lie
^šiapus sienos atgavimą taip bu ir kuopeles, su įvairiausiais tik bušelių), bet už tai tų javų ver
Jonas Matusevičia.
New York.
Svarbiausias negu kitose vietose, bet ir tąsyk
tuvos
”, 2 — “Keleivio” 2 —
vo pripratę prie šitos paslap- slais ir užmanymais savo nau
tė siekia dabar $2378000000, tai Amerikoj geležinkelių akcijonic- lietuvių daugumas iš to nemokė
“
Lietuvio
”, 2 — “Saulės 1 —*
Iš
BAYONNB,
N.
Y.
čios kovos, jog šviesos platinimą dai ir tėvynės labui. Tokiu sugi ant 25% daugiau negu pifma rius Harrijnan, dėl pinigų stokos jo naudotiesi;’ dabar, sustojus
“
Vienybės
Lietuvninkų” 2 —
27 d. lapkričio, buvo, Columdaugelio apsirinko už ypatingą sivienyjimu stengiasi moterise
būdavo prie vidutinių surinkimų. savo lai^c hępė prašalinti nuo darbams, yra jau lietuviai netu bia Parko Hallej, lietuvių pa “Darbininkų Vilties”. Pakalbi
amatą. Pažįstu keletą ypatų, ką sužadinti savarankiškumą ir su
Vertė surinktų komų siekia darbo 8000 darbininkų. DaJ>ar rinti nė cento. Yra čia ir tūli rengtas balius (kas jį parengė? nus užsirašyti laikraštį, gauni
žinią apie spaudos sugrąžinimą pratimą savo padėjimo, o kartu
apšviestesni lietuviai. Jie sutvė Keno naudai jis buvo pareng atsakymą, kad tuojaus važiuo$1350000, šieno — $660000000, jis paliepė 600d priimti atgal.
nevisai maloniai priėmė, prie šių išauklėti jose politišką ir visuorė Ukėsų Kliubą, bet ir jame ne tas? Jeigu tai buvo privatiškų j* i Lietuvą, arba kad skaimedvilnės — $675000000, kvie
ir aš pats prigulėjau. Mums ro menišką nepriklausomybę;
Cam^keięęMinn. Šitose ap geriausia tvarka.
čių — $625575000, avižų —
1
ypatų, parengtas savo naudai, tai tyti nemoka, o išmokti ne
dėsi, kad iš šiapus sienos musų
2) užsiima teorišku moterų $360000000, bulvių — $190000- linkinėse užtilto geležines rudos
Vietoj
ko
gero,
terp
čianykšnori,
tokių
nėra
nė
ką
aprašinėti
Juk
čia
Amerikoj
1
ne
raštijos, kaipo rusintojų pančiais klausimo išrišimu;
000, miežių — 115000000, taba gyslą. Plotus tuos dera dabar čių lietuvių gali pamatyt vien laikraščiuose. Red.). Ten, vietoj vienas lietuvis išmoko skaityti.
suvaržintos, mažai naudos bu
3) užsiima tirinėjimu lygiai ko — $67000000. Visokių gyvu plieninis thlstis. Nupirkus, bus girtuokliavimus, kazyravimus per ko gero, galėjai matyt pulkus
Čionykštis.
sią ;ir tuo stropiaus geidėme triū moterų būvio padėjimo kaip ir
lių farmeriai pardavė už $1270- čia įreng'fds tf&yklos.
naktis,
prie
kazyrų
sėdi
ne
vien
žmonių
apstojusių
barą,
girdėt
sti apie nelegališkąją literatūrą viso krašto ir stengiasi, kiek ga
000000; sviesto, vištų, kiaušinių
nevedėliai, bet ir apyseni šeimy buvo girtų šukavimai ir tai vis 15 SENDERLAND, MASS.
Prusuose.
lėdamas, prisidėti prie pakėlimo už $1400000000. Išgabenta sve
f
TampSį
Visos
aplinki

nų tėvai, nors kaip dabar, su akyvaizdoj svetimtaučių, Buvo
Lietuvių čia yra keli šimtai.
Biurokratai aiškiai pamatė, kad tautiškos kultūros;
z
tur farmerių produktų už $1053- nės kasyklos dirba.
Nuo
dabar
•a.
stojus
darbams,
pati
su
mažais
mat
čia
ir
dvi
lenkiškos
Vasaromis
. visi dirba ūkių dar
draulietuvių nepergalės, patįs sukli
4) rūpinasi liaudies apšvieti^ 000000.
darbininkams
'mokės
jau
pinigais,
vaikais
neturi
kartais
ką
j*
puo

gystės
;
buvo
anglijonai,
bus,
nes
čia
lietuvių daugelis
žydai
ko apuoko balsais savo laikraš mu, labiausiai moterų:
ne
čekiais,*
dą
įdėti.
.
Skaitančių
laikraščius
ir
svečiai
kitokiy
tautų,
turi
savo
locnas
ukes, kiti tik
Prie
čiuose “Nov. Vremia”
ir k.
a) įkuria ir užlaiko mokyklas, PINIGAI IŠSIŲSTI I EURO
čia
mažai.
Ateina
čia
vos
keli
baro
veržėsi
ir
moterys
su
vai

locnas
stubas
;
pavienių
daugiau
(žiur. “Tėvynės Sargas” No. 3 atkartojimo kursus, vakarines ir
PA.
laikraščiai,
bet
daugumas
nieko
kais
ant
rankų
ir
merginos
su
siai
privažiuoja
vasarą,
čia au
— 4 už 1903 m.) greičiaus le nedėlines kliasas ir visokia* Iri-!
Sulyg pačto užveizdos atskai
ne
skaito.
vyrais.
Buvo
ir
du
kunigai
ir
gina
cibulius
it
tabaką.
Šįmet,
galizuoti lietuvių spaudą, nes ji tas mokslo ir amatų įstaigas kaip
tos, pereituose metuose, iš ASąnarys.
iki
rytui
linksminosi;
vienas
kas
turėjo
cibulių,
tai
uždirbo
bekrypstantį suvis į priešingąją Vaikams, taip ir abiejų lyčių su
merikos pačtu išsiuntė Europon
dar pats išėjo, o kitą, už ran- diktai, bet tabaką tai visai neper
pusę “rusiškąjį darbą Lietuvoje” augusiems;
vien pačto kvitais 72111748 dol.
15
BENLD,
ILL.
15
MARION
IND.
ktf
paėmę du vyrai, išvedė iš ka, arba siūk) 7 e. už svarą, o
tuom pačiu į tikrąjį jo tikslą iš b) įsteigia nuolatinius,laikinius,
Daugiausiai pinigų išsiųsta Ita
24
d.
lapkričio
atsibuvo
susi

Lietuvių
yra
čia
4
šeimynos,
salės;
manėme, kad nori polici kitais metais mokėjo dvigubai
suksią. Ant kart perdaug įtemp arba perijodiškus pedagogiškus
lijon, nes 18986529 doL, Austri- rinkimas 155 kuopos S. L. A. apie 30 pavienių; yra. ir 2 mer jai įduot, bet pasirodė, kad tai daugiau. Čia cibulius angina
ti rusinimo pančiai su trenk n* abeino mokslo kursus ir lek
jon 16363991 dol., Anglijon $ri- Daugumu balsų nubalsuota, kad ginos. Protiškai čiąnykščiai lie tik ii didelės godonės teip daro. daugiausiai iš pusės su farmeamu pertrūko, lietuvių krutinės cijas;
$•2028; Maskolijon $725085369.
Tautiškas namas butų įsteigtas tuviai stovi labai žemai. Saliuriais. Čia kada tai mirusi žmoBedarbis.
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Laike-.kalbos daktaras Želvie- Į nesmagaus padėjimo, iš tos kannės buvo kolekta. Surinko 5 do....
, . ._
liarus, juos atidavėme Antono
vui uždengimui kelionės kaštų.
Paskui vėl kalbėjo Antonov,
3
aiškindamas dabartinį surėdymą
bažnyčios, aiškino, dėlko kunigai
|j Netoli Pskovo, 20 ginkluotų
teipgi :žmonių norinčių mokytis, gali Reikia žinoti, jog seimas užsi
ur-“ i
Dabar
keikiaar socijalistus,
vadina turime
juos 170
turime
170 sąnarių
sąnarių iri
ir malonu būti toje stuboje, nes I nauja teatrai, kQųvert>į
na paliko milijoną
daugiau j Dabar
baigė
22
d.
lapkričio,
1
valandą
latvių
užpuolė stačiatikišką klosteigti apšvieos draugoves,
1
dova-|$25o
pinigų.
šėtono
o patįs00save
va Konstituciją tuoj! fabrike bosas atėmė jo sveikatą, kitoniški doriški pasilinksmini- ma
doliarių ; nuošimčiai
einatarnais,
d
š
torių.
Zokoninkai vienok už
nakčia.
Pirmasis
traukinys,
ku

jos galėtų pasamdyti mokytojus,
,
dina įpėdiniais
Kristaus,
nors
Paskui pa- Į o žmogelis, turėdamas nė išipo- mai.
doroms
merginoms,
dirduosime
spaudon.
riuo
rengėsi
važiuoti
didžiuma
puolimą
atmušė;
6 užpuolikai li
noms <__ _
Peržiurėjus tuc^s apšvietimo 1rengti knygynus, skaityklas ir
kėtą stubclką, į ugnį lenda, kad
neina
Išganytojaus . pėdo
bustoms mažiausiai du metu kviesime visas pašelpines drau jo ne atstatytų nuo darbo. Už šaltinius, ar kas jęali pasakyti, kitokias apšvietimo
valstiečių,
ėjo
iš
Vilniaus
apie
kosi
užmušti,
o
3
pašauti. Paįstaigas.
mis, bet veidmainiaudami,
iš
goves susivienyt.
Gal tą galė
pas farmerius irtraukia
vaikinams.
8
vai.
ryte.
Taigi
buvo
viso
la

?elbon
klioštoriui
atkako
žanda
stubą mokasi katuri, penki tūk kad jisai neturėjo progos apsi Žmogus, sykį paragavęs moks
iš vargdienio paskutinį
Jau viena lietuvaitė, Pctraičiu- sime atlikt XXIII seime S. L. stančiai ir tai ne kas per stuba. šviesti, todėl yra tamsių? Ir tie, lo, ne norėtų su juom persiskir bo 7 nakties valandos, kurių bė- rai ir kareiviai, kuriems pasise
grašį. Mergina
w A. Butų gerai, ___
kad tas naujas
kė, gavo tokią dovaną.
F. Jesaiėiutė dekliamavo
eiles
:
Į
s
|,clCis Valparaišo
universiteto,
Vietoje
mokėti tiek už stubą, kurie skaityti ir rašyti nemoka, ti, nes šviesa mokslo teip mato* gije reikėjo sustatyti, padaryti kė užmušti visus užpuolikus, tik
pas farmerį gauna 15 —- 30 dol. Susivien. patilptų visiškai po nusipirktų farmą, tai nereiktų I gal naudoties iš{y^air^| mokslo ui kaip saulės šviesa.
korektą, atmušti kelioliką tūks vieną paėmė gyvą.
“Atsisakom nuo senojo
__ t_____
sparnu svieto!
S. L. A. ~jei Mtik jo virši
šaltinių, kur jisai^piatinamas gy
Kaip reikia mokytis ir naudo tančių lapelių, sutaisyti į pluoš
menėsyj.
ir “Drąsiau,
ninkaiabejonės".
nežiūrės savo naudos, teip vargti, nes ant savo farmos
Lietuviai gyvena
gražiai, beturibaimės,
|| Peterburge prasidėjo byla sotis
iš šviesos,
pakalbėsime tus po kelioliką ir įduoti juos
jau bosų neturėtų, dirbtų pats vu žodžiu.
I
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kalboj
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Ateitis
užmirš
pavydėjimas.
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nemi

cijalįstiškųjų
antrosios durnos at
dailius susirinkimus, tik gaila,
“
Lietuvoj
”
tankiau.
Bet
lai
kiek

Ko
todėl
reikia,
kad
visi
mu

sau ir tai ne iš baimės, bet iš
škino sunkų moterų padėjimą,
kad nėra suprantančių vertę parodys, ar tas pasiseks. Dabar, noro. Farmą turint, žmogus gy sų tautiečiai Amerikoje apsišvie vienas atmena, jog laikas bran niu tokių kliūčių, kaip suradimą stovų. 50000 darbininkų, išreik
kad jos^ teipgi išnaudojamos tur
skaitymo, myli vien tik kazyras. kas nori prigulėt į pašelpinę vena su gamta.
stų, ko reikia dar jų apsišvieti gus, ir kad kiekviena valanda su spaustuvės, kuri apsiimtų spau šdami jiems pritarimą, metė dar
tingųjų,
kvietė jasdraugovę
rašytis įnors
so iš Alaskos, atsi
Šimkonis.
gaišinta niekados nebe sugrįž. sti teip revoliucijoniškus nutari bą. Maskvoj, dėl tos pačios prie
Oras sveikas valgis sveikes mui?
cijalistų kuopą.
liepkit.
nis. Ir vaikučius galima išauk Svarbiausiu dalyku yra, kad Taigi lai kiekvienas griebiasi mus, koki buvo Seimo ir Valstie žasties, sustreikavo 75000 darbi
Pasibaigus prakalboms, F. J. Bagočius,
ninkų.
IŠ PITTSTON.
PA.
lėti geriau: mieste išeina vaikas žmonės suprastų, jog apšvieti-,'mokslo dabar, nuo tos valandos, čių nutarimai.
tvėrė socijalistų
kuopa,
Pittsburg, Pa.
Bx 1399>
Buvo žmonės, kurie suprato
ant gatvės, susieina su nedorais mas ir mokslas yra Reikalingu ir nesustoja, nes mokslui galo nė
10 dieną lapkričio,
rašė 17 (kodėl teip
Austrijos krikščioniškiejie
visą
svarbą, visą istorišką ver
ra.
____
*
vaikais, o tie ir dorų tėvų vai kiekvienam -naudingu
daiktu.
vėlai parašyta. ris.
Red.), buvo pra
soči
jai
istai savo programan įvedė
tę
minėtų
nutarimų,
kurie
jautė,
kus traukia prie nedorybių. To Moksliška oragnizacija paremta
J. J- H.
kalbos; pakvietė kalbėtoją Anto
visišką
persiskyrimą Austrijos
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!
jog
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nebus
laiku
dėl reiktų mums stegtis,’ vietoje ant yvairių metodų ir sistemų,
novą. Žmonių prisirinko diktosu
Vengrija,
taigi, jie nori, kad
atspausti
ir
nepasieks
minios,
tai
Kad mokslas yra galybė — ką perkam stubas, pirkti farmas, ir todėl, norint įgyti mokslą, rei
kai. Visi užsilaikė ramiai, nors
iš
vienos
viešpatystės
pasidary
"Seimas"
ne
arloš
tos
rolės
Lie

buvo toki, kurie norėjo pakelt tai ne tuščia fraza,bet gryna tei nes ne tik vaikų auklėjimui rei kia pasirinkti atsakančią jo ša REVOLIUCIJA LIETUVOJ IR
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dvi
visai
neprigulmingos.
Bus
tuvos
istorijoj,
kuri
jam
likta
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triukšmą, bet sugėdyti tvarkos sybe. Kur nueisime be mokslo? kalinga farma, bet ir mums pa ką, ir sekti ją sistematiškaį nuo
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Bet
tai
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ne
Lie

prižiūrėtojų, išėjo per duris, p Niekur! Ką nuveiksime be mok tiems: štai bedarbe užstojo. Kas pradžios iki pat pabaigai.
NIERIAI.
lengvai galėtų paimti galingestuvos socijaldemokratai.
slo? Nieko! Žmogus be mok daugiausia nukenčia? Žinoma,
likusiejie aprimo. •
Tankiai galima patėmyti, kaip
Seimininkai, sugrįžę su pluoš niejie kaimynai — Vokietija ir
Antonov kalbėjo trįs kartus. slo — tai kankinys, uždarytas miestų darbininkai.
žmonės pradeda ,tirinėti mokslą
( Pabaiga.)
tais nutarimų, sušaukę valsčiaus Maskolija.
Pirmoj kalboj aiškino dabartinį tamsiame, siaurame urve. Ne Kiek kartų girdėjau prakal nuo antro galo, ne pažindami vi
Musų
socijaldemokratai
dar
padėjimą, rskurdą,
mato jis nieko. Gyvenimas, iš- bas garsių musų kalbėtojų, o nė sai jo pradžios, ir todėl jis jiems
sueigas, tuojaus apgarsino ir iš
darbininkų padėjimą,
’---|| Britiškame kanale susimušė
kaip juos išnaudoja kapitalistai, tiesų, yra jam kankyne, "ašarų vienas nenurodė, kaip darbinin ne atneša naudos. Nieko teip mėgsta kai-kada remtis ant ma- platino nutarimus. Kaip jau vir
žažemių
valstiečių,
bet
p.
holandiškas
garlaivys, “SheldeGr.
šuj buvau minėjęs, tankiausiai
Antras kalbėjo — d-rė Želvie-pakalne
* ” ir jis svajoja, kad'* tik
*,b kas galėtų pagerint savo būvį. tankiai ne išgirsi tarpe musų
nepataria
to
daryti
(ir
teisin

schron
”
su
anglišku
laivu “For— aiškino
. ....... - moterių ktausin^ lkuogrtiaausiai išsiliuosuoti iš to Kalbėtojai šaukia: vienybės, nes žmonių kaip teologiškus ir filobuvo skaitomi visur Valstiečių
nė,
gai!):
savo
straipsnyje,
Mum.
bushire".
Holandiškasis
garlai
’ nutarimai, kurie buvo miniai su
be vienybės negalime nieko nu zofiškus ginčus. Kiekvienas mat
40
“
Lietuvos",
jisai
sako:
“
skai

vys
teip
drūčiai
likosi
pagadytas,
kynės. Kas kita, vienok, «jeigu veikti ! Tas teisybė, bet kaip nori pasirodyti, jog viską su
prantamesni. Čia jau ta pati su
žmogus su mokslu. Toks mato vienysis, jei supratimo mažai tu pranta, išvadžioja; ar yra Die tyti mažažemius ūkininkus gerais eiga tankiausiai ir įvesdavo nau kad pradėjo skęsti. Kapitonas
socijalistais butų klaidinga. Sa jąją tvarką —- atstatydavo se- ir jurininkai susėdo į valtį ir
visą gyvenimą iš kitos pusės, ri?
vas, ar nėra jo, ar yra vėlė, ar vininko dvasia jiems
žiuri į jį visai kitokiomis akimis.
... ......
nęlc,džia
valsčiaus vyriausybę ir iš- stengėsi priplaukti krantą, bet
Garsus musų kalbėtojai ne mo jos nėra. Kaip ne naudingi ir
Su mokslu žmogus mato toliau, kina žmonių kitaip, vien šaukia: juokingi yra ginčiai paprastų u_»»
*CS PrHat,s 3 nuosavy- rinjc<iavo naują, išmesdavo iš mo vėtra apvertė valtį ir joje buvę
bę.
”
mato daugiau. Žmogus be mok glauskimės prie socijalistų, o žmonių apie tokius dalykus, pa
kyklos mokytoją rusą, jeigu žmonės atsirado vandenyj. Sep
Tai
gi
matome,
jog
musų sopats geruoju neišsikrausty- tyni jurininkai ir kapitonas pri
slo yra vergu kitų, nelaisvis; su socijalizmas išgelbės! Tas tei matyshne tuojaus: juk pirm
armija| revoliuci- davo> Vietinė policija tankiausiai gėrė.
mokslu gi—liuosas, nepriklausąs. sybė. Bet su tokiu supratimu, ginčių apie Sutvertoja,
rei
O gyvenimu gali vien džiaugtis kokį turi daugelis lietuviškų so kia pažinti sutvėrimas, pirm gin J ntęte Lietuvoj buvo labai ir išsinešdindavo į miestus po kaLaikraščiai praneša, jog
labai menka.
riumenės prieglauda, o kur ne
liuosas žmogus, ne vergas.
cijalistų, ne išsigelbėsim. Rei čų apie nematomą vėlę, reikia!
Prancūzija
sutinka Amerikai duo
Patįs musų ‘revoliucijonieriai’ spėdavo išbėgti, ten buvo minios
24 d. lapkričio atsibuvo trečia kia prie žmonių gyvenimo taiky pažinti gerai matomą kūną. Tan
ti
tiek
aukso,
kiek tik reikės už
“Aušros” dr-stės parengta pre tis, nurodinėt klaidas kasdieninio kiai girdime ginčus politiškuose gerai suprato, jog su savaja ar nuginkluojama.
baigimui
piniginio
kriziso, jeigu
lekcija. > Skaitė prelekciją mok- jų gyvenimo, šviest juos iš pa- ir ekonomiškuose dalykuose, ir mija jie nieko nenuveiks, užta Tai teip abelnai išrodė Lie
Amerika
sumažys
muitus ant
tai teip jie ir stengėsi užmesti
lengvo.
ginčus tokius
veda žmonės savo hegemoniją (vadovystę) tuvos revoliucija (jeigu galima atgabentų iš Prancūzijos tavorų,
St. Safranauskas. Tema buvo:
Aš ne niekinu socijalistų už nė jokių moksliškų pamatų ne valstiečiams Vilniaus Seime. Jau teip pavadinti tą judėjimą, ku ypač ant vyno.
.. oras,
į jo sudėtiniai
...............ir veikme .
jų' darbus, bet kritikuoju ir no turinti. Tai visai bergždi gin męs matėme, kuom pasibaigė ris kįlo Lietuvoj pabaigoj 1905
m.). Kur gi čia nuopelnai mu
Pirmiausiai parodė prelegentas riu, kad galėtume susiprasti, kad čai ir davadžiojimfi, kurie nie
|) Priešais Rio de Janeiro, Bra
jų
pastangos:
valandoj
jie
tapo
sų
“revoliųcijonierių" — socijalekspirementais oro ypatybes ir darbas daugiau naudos atneštų. kam nė jokios tikros apšvietos,
zilijoj,
Brazilijos kariškas laivas
atstumti šonan. *
de mok ratų ?
veikmes. Ant galo, kas nebuvo
Paimkim susirinkimus ir pra nešančios žmonėms ir^inedegiš"Guasar"
susimušė su ne pažys
Bet grįžkim prie Seimo....
Suglaudus visą, kas viršuj bu
kam aišku, išaiškino pats prele kalbas daugiausiai rengiamas so ka Ir dvasišką naudą, neturi.
tamu
garlaiviu
ir paskendo. Pri
Kaip tos karštos, ugninės kalbos, vo išrodyta, matome, jog Lietu
gentas arba pašalinės ypatos. Iš cijalistų. Jau mažyn eina skait
gėrė prie to kapitonas ir 30 ju
Tokių ginčų taip daug būva, tos perkūnijos, kurias kalbėtojai
vos socijaldemokratai, kaipo darsusi- skaitytos prelekcijos kiekvienas lius norinčių jas klausyti (Kur jog naudingesniam darbui ir lai
rininkų.
Prisi- galėjo aiškiai pamatyti, kad mok mažinasi skaitlius klausančių? Tą ko trūksta. Ginčus tokius randa svaidė Seime ant rusų valdžios bininkų-proletarų partija, revogalvos, kaip jos pasiekė, sudek- į*"c7jM mete Lietuvoj ne atlošė
ypatų, tame viena mote- slas tai galybė.
reikia aiškiai pažymėti. Red.).
(j Specijališka komisija Prūsų
me laikraščiuose, girdipe susi tnzavo mimą?
to8 roJės kurią jie gįrjasi atlikę.
Ateinančioj nedėlioj, 15 dieną
Mat, žmonės besupratimo, to rinkimuose.
seimo
atmetė rando sumanymą
Visas tas tapo sukristalizuota Toliau kaįp parodė Vilniaus SeiSočijalisttj draugas^ gruodžio, atsibus ketvirtoji “Au dėl ne ateina. Bet ir pas soci Atvažiuojanti iš tėvynės jau
priverstinai
išpirkti žemės plo
ir atlikta skaisčioj rezoliucijoj: mas ir paskui jį einantiejie atsišros” dr-stės prelekcija, Fellow- jalistus trūksta to supratimo. suaugę, neturinti mokslb nė pra
tus
nuo
lenkų.
Rezoliucija, tikintį, L. S. D. savo gandais
Bendroji Seimo
ship House svetainėje, 869 —33 Musų kalbėtojai nieko naujo ne džios, neprivalo nusiminti. Mo
susidėjo iš 4 skyrių ir apėmė negalėjo patraukti po savo vė
IŠ CLELUM, WASH.
17 d. lapkričo būrelis, musų Place. Tema prelekcijos — “Ko žino, kaip jiems nepatinkančius kytis niekad nėri per vėlu. Ar bendrus visos Lietuvos reikalus, liava galingiausio Lietuvos luo || Belgijos parlamentui paduo
brolių ir seserų susirinko pas J. mums reikia?” skaitys Dr. de niekinti. Prisirašyk prie parti kas turi dvidešimtį, trisdešimtį, pradedant nuo politiškųjų, bai mo — valstiečių kurie patįs iš tas sumanymas priskirti didelę
• Prelekcija prasidės jos, liksi išganytas! Bet jeigu penkias dešimts ar dąugiau me
Kurtinaitį, jo dukters Onutės Butkevičius.
__
giant
tautiškai - bažnytiniais; kėlę savo vėliavą, savo vadų ve Afrikoj esančią Kango viešpaty
stę prie Belgijos valdybų. Da
• krikštynose.
Bešnekučiuojant, 3:30 vai. po pietų, nevėliau; už- neužsimokėsi 20 centų, liksi iš tų, ar moka skaityti ir rašyti, kita Valstiečių Rezoliucija, susi
dami, savais keliais nutraukė į bar Kongo yra savasčia Belgija
likosi užmanyta paaukauti, kiek tai malonėtume, kad guodotina brauktu ir gal demokratu pava- ar ne, ar sunkų ar lengvą dar dedanti iš 2 dalių, pirmoj dalyj
kovą su rusų caro valdžia.
tik dys!. Laikas mums susiprasti, bą dirba, ar turi daug pinigų ar
kas gali, tėvynės reikalams. Su- publika ateitų laike. Įžengat;i,.
konstatuojamas skurdus valstie Gal dabar kiek paaiškės, kas karaliaus.
besiniekinimus pamest; niekini mažai, kiekvienas gal. pradėti čių padėjimas, antroji, susidedan
sirinkę sumetė 10 dol., (aukau tai 10 c. ypatai.
mai nieko gero ne atneš; kritika mokintis, o to niekada nebesigai- ti iš 9 kategoriškų imperatyviš- ir kaip kėlė Lietuvoj tikrąją re
I Maurų giminės apstojusios
“
Aušros
”
drstė
šelpia
besimo

tojų vardai ir jų aukos pagarsin
voliuciją.
naudinga,
bet
ne
višf
męs
ją
su

miestą
Morokko sukilo prieš an
kinančią
lietuvišką
jauuomenę,
lės. '
tos kitoj vietoj). Aukautojai nu
koj (liepimo) formoj išreikštų
Šiuom žygiu pakaks. Kitą kart trąjį sultaną Mulai Hafigą ir per
prantam.
Vietoj
niekinti
vienas
šelpia
moksląeivius.
O
prelekVieną ar dvi valandi atidėkie punktų, ką valstiečiai sutarė at apie kitas nesąmones, tilpusias
tarė tą auką paskirti Tautiškam
ėjo į Abdel Aziso pusę.
prieglaudos namui, vien du sakė cijų rengimu nori ne vien su kitą, kelkime žmones protiškai, kiekvieną dieną mokslui, gale likti tuojaus, idant nusikratytų p. Gr. straipsnyj.
o
tąsyk,
terp
suprantančių
žmo

šelpti
moksąeivius,
bet
kartu
no
metų puikius atgabęs vaisius . visus savo skriaudėjus.
savo auką nori paskirti mokslą,
Buvęs Pirmojo
|| 8 d. gruodžio. 9 vai. ryto, pa
elfams; atsileido trįs ar keturi, ri 4uoti žmonėms mokslą, nori nių ir pats socijaliizmas geriau Viena valanda kiekvieną vakarą
Jeigu
sulyginti
kalbą
abiejų
Lietuvių “Seimo”
simirė
Švedijos karalius Oskar.
padaryti
žmonis
laisvesniais.
To-Į
bus
suprantamas
ir
tvirčiau!
lai

padarys per metus 3^5 valandas, rezolicijų, tai augšta bendrosios
kurie atsisakė aukauti ir dagi
*
Sekretorius.
Turėjo
jis 78 metus. Sostą uždei
šelpkime
“
Aušrą",atsilankyda

kysis.
o dvi valandos 730 valandų. “seimo” rezoliucijos kalba sausa
peikė aukas dedančius, bet tų
F. Cibulskis.
jo
sūnūs Oskar Gustav Aėmė
mi
ant
jos
parengtų
prelekcijų,
Žmogus nemokantis, nė skaityti, ir sunkiai suprantama ne inteli
atšalėlių nėra ką paisyti,
dolf.
o
iš
to
turėsite
didelę
naudą.
nė rašyt’., į vienus mežus išsimo gentams ; prasta gi Valstiečių
siems aukavusiems ištariame sir
Po
naujų
metų
atsibus
aštuokys
ne tiktai pusėtinai skaityti nutarimų kalba suprantama kiek
dingą ačiū.
Anhalto valdžios (Vokieti
nios
prelekcijos
"Aušros
”
dr-stės.
čia
ir
rašyti,
bet galės perskaityti vienam ir menkai mokytam.
Lietuvių tautiški darbai
joj) iš augštesnių mokslų mo
dar nedideli, bet jie čia ne nito Lail^ą ir temas tų prelekcijų pa KAIP ĮGYTI APĖVIETIMA? daug naudingų knygų ir dasižišitas teip-pat buvo viena iš apkyklos Koethene išvijo visus ma
Niekur kitur nėra taip lengva noti iš laikraščių daug naudingų linkybių, kuri prisidėjo prie neseniai pradėjo apsigyventi, Su duosime vėliau.
skoliškus studentus.
Berlyne,
J. Ilga ūdas,
įgyti apšvietimą kaip Ameri daiktų.
«
ty 4 d. gruodžio, Maskvoj ban- Hamburge valdžios darė kratas
laiku ir darbų bus daugiau.
paprasto Vastiečių nutarimų pa
P. R. K. rašt. koje, todėl jeigu kam jo trūksta,
dyta užmušti jeneral-gubernato- ne vien pas Maskolijos ukėsus,
Antrą metą pradėdamas, galės stiprinimo.
Darbai anglių kasyklose eina
tai tegali kaltinti tiktai patsai mokintis daug svarbesnių dalykų
Gerschelmaną. Važiuojant bet ir pas su jais draugaujančius
čia gerai, dirba kiekvieną dieną.
Kiekvienas valstietis, buvęs rių
1
Lefort
gatve, kokia tai mo vokiečius socijalistus ir kaip sa
ir tokiu budu, jeigu kiekvienas seime, pačia dalykų esybe sto- jam
Darbininkų ant vietos* yra už
savę.
.
Mokyklos
atidarytos
kiekvie

teris
metė
į
jį bombą. Jos ex- ko, rado svarbius raštus ir kito
lietuvis
pradėtų
Naujus
Metus
tektinai todėl šviežiai pribuvu
josi agitatorių — Valstiečių nu
LAI KAS SUSIPRASTI!
nam norinčiam naudotis. Public su tokiu atsidėjimu, tai į keletą tarimų platintoju. Kiekvienam :pliozijos karieta lįkosi sudrasky kius daiktus.
siam darbas sunku gauti. Pra
Kadangi lietuviai, kiek jų yra,
Schools, High Schools ir Uni metų musų tauta susilygintų su valstiečiui, grįžtant iš “Seimo”, ta, vežėjas mirtinai sužeistas, bet
gyvenimas čia brangus—atseina
supranta žemės darbą, tai ko
versitetuose valdžios užlaiko kitoms tautoms, ir visi lietuviai įsakymu buvo pasakyta, ką Gersehelman išliko. Metusi bom
22 dol. mėnesyj.
| Nepri!ankic£ Vokietijai le»dėl nesistengia apsigyventi ant
Pinigus siunčiame “Lietuvos”
muose nereikia nieko už mokslą butų garbinami ir paguodoti.
reikia daryti, idant atsikratyti bą moteris teip-gi tapo, rodosi, kų demonstracijos Galicijoj ne-,
Ifarmų Amerikoj? (Kalbinta bu
redakcijom Skiriame juos teip:
mokėti.
Norint įgyti apšvietimą, būti nuo įkėrėjusios visiems rusų ca mirtinai sužeista. Ją nugabeno silauja. Lemberge vokiško konvo jau ne kartą, bet be pasekmių.
Tautiškam namui 9 dol. ir _ ’ *
Apart
rando
mokyklų
—
yra
vi

nai
reikia pradėti nuo elemento ro valdžios. Nutarimai minios ligonbutin.
suliau gyvenimą turėjo ginti kaRed.). Laikas mums susiprasti
moksląeiviams.
(mokięties kol akyse turėjo įstatymdyvišką ga
sur
gana
privatiškų
mokyklų
—
riaus, reikia
1
riumenė.
ir
stengtis
pirkti
farmas
;
ant
D. J. Puišis.
|| Djakovoj, Kroatijoj (pieti
farmų gyventi darbininkui žmo Collegijų, Institutų, Akademijų, kokią nors aką ’ mokslo pa- lę. čia jau ir didžiausi skeptikai
'• Varšavoj likosi suareštuotas
gui daug geriau negu mieste, ži Mannual Training Schools’u, U-. baigta. Pabaigus mokslą moky (beabejotojai) turėjo mesti į šo nėj Austrijoj), 5 d. gruodžio bu
noma, turint savo farmą. Ant niversitetų ir kitoniškų (bet jo kloj, reikia kokią šaką mokslo, ną savo abejojimus ir stoti į ei vo smarkus mušis terp katalikų sūnūs maskoliško jenerolo Vilir mahometonų. Mūšyje tame čynskio. . Jis mat buvo plėšikų
se už mokslą reikia brangiau mo arba amatą, tirinėti toliau, lavin lę rusų valdžios griovėjų.
NAUJAS SUSIVIENYJIMAS. farmos darbo netruks.
tis pačiam ir ne nustoti, kol ne
kėti negu Europoj. Red.).
Čia dar turiu atkreipti skaity 40 ypatų likosi užmuštų, o 100 vadovu. Pasirodė, kad jis buvo
S. L. A. seimai gaudavo daug ' Ten sveikas oras, maistas ki
su
specijansiais
,
Toliau eina Vakarinės mokyk susilyginsim
tojų atydą į vieną aplinkybę. sužeistų. Mat katalikai, laike vadovu plėšikų, užpuolusių ant
įnešimų ir patarimų, idant įvest tokia. Miesto darbininkas turi los, pradedant nuo elementariš susilyginus,
reikia
su jais Ka-žin, jeigu šeimininkai butų mahometonų dievmaldystos, į jų Suvalkų gubernijos kasos.
pašelpą ligoj.
Dėl priežasčių, sunkiai dirbti prie karščio ir dul kų, baigiant universitetais, ir eiti tolyn.
Amžius žmogaus sugrįžę iš “Seimo” tuščioms ran bažnyčią įvijo kiaulę.
kurios nelabai malonu aprašinėt, kių; parėjęs namon, negal žmo mokykloms visokių amatų.
ne ilgas, bet jei žmortės veiks koms, be “nutarimų”, kažin, ar
|Į Ištrukęs leidžiant į orą pran
nes atseitų užgaut C. K., seimo niškai pasilsėti kadangi ten nėra
naudingoj dirvoj šu iiąntrumu ir butų kilusi revoliucijos audra?
Kam
laikas,
ar
kitos
priežastys
cūziškas
galintis prieš vėją lėk
vedėjus, net visus delegatus, tas nė vietos, prisikmšę po du trįs neleidžia lankyti valdžios ir pri meile, tai jųjų kelią seks kiti, iš
Į
Netoli
Guinsam,
Chinuose.
Kam
teko
tuomefu
darbuotis
ti
kariškas
orlaivys “Patrie" nu
iki šiol neįvyko, ir per tai lietu vienam kambaryj, oras pagedęs. vatiškų mokyklų dieninių ir va dirbs dirvą, kuA‘ visiems atneš
ant
jūrių
buvo
smarkus
mušis
puolė
ant
vieno
farmerio lauko
Lietuvoje,
ir
kas
atmena
kaip
viai, gyvenanti toli nuo savo tau Ant farmos gyvenant, visai kas karinių mokyklų, tiem lieka dar naudą ir laimę * ir 'linksmybę.
terp gabenančių druską kontra- Airijoj. Mašinos jo vienok bu
tuo
metu
žiurėjo
musų
sodžius
tiečių, tur glausties prie svetim kita: darbo užteks , vakarais lavinančios korespondencijoms, Kaip tai butų malonu matyti ir
į “Didįjį Lietuvių tautos atsto bandnešių ir Chinų valdžios juos vo sudaužytos.
vaikščioti nėra kur, nėra karčialietuvius atsižymėjusius moks- vų Susivažiavimą Vilniuje 21,22 gaudančių laivelių. Abidvi pu
taučių.
kurios
atneša
teipgi
didelią
nau

.
J
24 d. vasario 1907, Alleghe- mų, nėra kur praleisti uždirbtą dą.
sės nužudė daug žmonių, bet ant
centą;
farma
tai
ne
miestas.
. t n^ Kiekvienas d. lapkričio 1905 m.”, kurį nebe- galo kontrabandnešiai paėmė vir || Genevos (Šveicarijoj) poli
nyje susitvėrė nauja pašelpinė
Suprantama, jo£
Kam
visi
paminėti
šaltiniai
dar
reikalo
ir
praminė
Seimu,
—
tas,
cija susekė čia maskoliškųjų redraugovė vardu Lietuvių “Lais Žemė mums reikalingiausia, ne ^prieinami, tam dar atlieka žmogus gali ^ąbaig^i mokslą be abejo, atsakys: “ne”.
šų, jiems pateko 19 valdžios lai voliucijonierių sukalbį ant caro
stengkimės
apgyvendinvės" draugystė. Nutarėm priimt todėl ir
knygynai ir laikraščiai. -Knygos augščiausiose molcyklo'se, ar at Taigi aišku, jog didelė dalis velių. Su paimtais žmonėms jie gyvasties. Sukalbininkai buvo
sąnarius iš visos Amerikos. Į- ti žemę, Visi lietuviai kaimuose gaunamos veltu, o teipgi ir laik sižymėti kaipo soecijjriistas mok revoliucijos pasisekimo Lietuvoj apsiėjo nežmoniškai. Vienam a- teip-gi sutarę durnos rūmą dina
stojimas iki naujų metų $1.50, užaugę, išskiriant mažą dalį, ir raščiai skaityklose. Prenumera ančius. Tam reikia įgimto ga
guli tame, jog nutarimai kaip ficierui išbadė akis, nukapojo mitu išmesti į padanges ir iš
mėnesinė 50 c., pašelpa' $7.00 darbus pažįstam. Mokam geriau ta ir geriausių laikraščių Ame bumo, atsakančių
aplinkybių, seimo teip ir valstiečių savam rankas.
plėšti viešpatystės banką.
mėnesyj, o $50.00 posmertinės. išdirbti žemę negu Amerikos rikoj teip žema, kad ir vargin reikia pradėti vaikščioti mokyk laike buvo atspausti (greta) ir
Kiekvienas sąnarys kviečiamas farmeriai, o jeigu ir ne geriaus, giausias darbininkas gali užsira lon iš mažens. Tėvai, turinti
|| Peszto, Vengrijos sostapilės,
|| Netoli Glasgowo, Škotijoj,
laiku įduoti seimininkams.
prigulėti prie S. L. A. “Lais tai nors tiek kiek ir amerikonai.
vaikus,
norinti
sulaukti
džiaugs

policija,
kaip užtikrina laikraštis trūkis įbėgo į pulką taisančių ke
šyti.
Nežinau,
ar
žino
p.
Grig
ir
ki

Taigi mums ir vertėtų grieb
vė” gyvuoja po S. L. A. čarteJeigu kam knygos su laikraš mo ir suteikti garbę .lietuvių tau ti socijaldemokratai, kokiomis “Nap”, susekė anarchistų sukal- lią darbininkų ir 7 darbininkus
riu.ir visi draugai,susitvėrę “Lai tis žemės. Daugelis lietuvių su
čiais neprieinami, tam dar lieka tai, privalo rupintiesi, kad jų viršžmogiškomis
paslaugomis bį ant gyvasties Austrijos cieco- sudraskė.
svės“ kuopas (mažiausia iš 3 na renka pinigus, nusiperka namą teip vadinamos apšvietos drau vaikai negaišintų Taiko, bet eitų
riaus ir sosto įpėdinio. Sukalrių, gaus iš ten pat S. L. A. čar- ir mano, kad iš to turės naudą.' govės, kurios rengia pamokinan į mokyklą ir patol ^pokytusi, pa tapo atspausti savam laike tie bininkai Austrijon iškeliavo iš
|| Mieste Mexico likosi atida
terį. Norinti ką daugiau dasi- Teisybė, nauda yra, bet ne vi čius susirinkimus ir prelekcijas. kol ne pabaigs parinktos moks nutarimai. Ne, turbūt, jie neži- Šveicarijos, bet jų dar sugriebti rytas hygienos kongresas. Susi
o,
nes
tarpe
nutarimų
spaudinlo šakos. Pinigai išlejsti mokslui
žinot, rašykit ant žemiau padėtu siems : tankiai vos pusę pinigų
nepasisekė, nors policijos agen
tojų jų nebuvo: tai juk juodas tai gerai daboja atkankančius iš rinko delegatai visų civilizuotų
Apart visų paminėtų ir ne pa
antrašo, įdėję pačto ženklelį at įmoka, o paskui vargsta kokiam
neprapuola bet geriau sutaupy
darbas, kuris triukšmo nedaro
sakymui. Prigulėt gali kiekvie pasmirdusiam fabrike, dirba kaip minėtų čia apšvietos šaltinių iš ti negu bankoje.
svetur ateivius.
ir garbės neduoda.
silavinimui
moksluose
ir
ama

. mulas ir stengiasi išmokėti skoAtsiradus,
kur
nors
daugiau
nas
lietuvis
Amerikoj
gyvenan-;.
tis. ■
Ž.
| ' j | lą. Kol išmoka, tai pačiam ne tuose, abclnam apšvietimui tar
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. || Mieste Monte Carto, Monakoj, teismas pasmerkė ameriko
ną Goold visam amžiui kalėjiman, o jo pačią galvos nukirti
mu. Juodu buvo apkaltintu už
mušime merginos E m mos Levin.
|| 4 d. gruodžio pas carą atsi
lankė Amerikos karės ministeris
Taft. Caras priėmė jį gana drau
giškai.

VIETINES ŽINIOS.

k

I

?

RAIKIUS RASTŲ, PARAŠYTŲ 0-R0 J. SUUPO.

(Tąsa).

pa paviršiai, plokštos (^nije^s, mažos kartelės ir
skritulių lankeliai, ant ||alo gtrečiąmet vaidai £au'
na puoduką su dažyta popiera, medinę ir paprastą
adatą, siulua, įvairaus <|ažo silkinius kamuoliukus.
Tie daiktai vaikus sukuėdiuą daryti daug daiktų,
kurių jie kitaip nė prąsimariytų, nė-gi suprastų.
Auklėtojai turės progą pagerinti, kas nėra tobu
la, ir tuomi parodys sayo lietuvišką rasmą.
Užkabinę septintusumetųt, vaikai stoja į pra
dinę mokyklą, kurios užduotimi yra vaikus išmo
kyti skaityti ir rašyti, pirmąsias keturias veikmes
aritmetikos ir trupskaitlius, podraug pamokinant
phyziškąją geogrąphiją, botaniką, zoologiją ir žmo
gaus anatoirtiją; toliaus paisymas, dainavimas ir
pasitampymai yra itin lavintini dalykai. Žinoma,
namai, kuriuose tie mokslai skelbiami, turi bati
švarus, oras juose tyras ii< geras, su daržu ir sod
neliu. Nepamiršti reikia nė knygyno, rinkinių
(kaip va: iškimšti gyvulių kailiai, suslėgtos žolės,
naugės ir tt.), tūlų pubUklių ūkės. Mokytojai
(mergės ai* vyriškiai) lavųs ir patogus vaikų auk
lėjimui. Mokslas čia trimetinis.
Užstojus dešimtiems rnetams amžiams, vaikai
įstoja į taip vad. vidutinę mokyklą, kur mokslas
esti penkmetinis. Dalykai-gi. mokinimo tokie:
aritmetika, algebra, geometrija; kosmographija,
phyziotagija, mineralogija sujungta su geologija,
phyzika, chemija, žmogaus, anatomija ir phyziologija; kalbos: lietuviška, vokiška ar angliška ar
prancūziška su maskoliška; Lietuvių istorija ir
literatūra; visatina istorija, piešimas, dainavimas,
muzika, pasitampymai ir šokimas. Namai, rinki
niai ir tt., kaip augščiaus.

l.isd«vo Vien, numeri “G*"** Brukow»” viS
numeri “Galėti Poranna", vieną numeri Gazefl
VViecrorna”, vieną numerį “Gazeta Powsiednu l
siųzdavo cenzuron “įstatų nurodytą egzemplioriJ
skaičių” — ir ant to būdavo galas. Kuomet kh«U
davo jo, kodėl taip daro — nemokėdavo paaiškinti
ir atsakydavo: “Ar aš žinau? Juk irao
vos neskaudės”. Cenzorius girdydavo, papirkti
VIL
vo kartais darydavo daug daugiau negu atsar
gumas leidžia ir taip elgdamasis sulaukė karte
REDAKTORIUS.
foliniuose Rytuose, kuris savo krauju atgaivino iš<
•
I
liesiejusį
laikraštijos
Dabartig
tai
Nuo neatmenamų laikų iileidinijo la.kraateK„Variavo^
imieras parodė
kuo ji. kūną.
būt. mota,
i-.ėsdavoi,”prie
(AuAra)
eidavo gulu.
uikrajk,ti»i
smegenų
darlL; Kuomet
kuomet kiti keldavos,
J« e)>»Japonijo
t kuridžiormo
kaip mu#ė
ioko ant^lotat.,

A. Niemojewski

RevoHucijos žmones

budu
būdu auklėjamas, o auklėjimas tai ne kas kitas
kaip sudrutinimas kūdikyje jgautų pajiegų. Idant
gi tas pajiegas sudrutinti, atvesti ant savaranki
ško darbštumo, reikia lygiai ir tokiu pat keliu la
davo gultk Gydytojai nežinojo kas su juo daryt
q
vinti mergaitę kaip ir vaikyščią, kitaip mergaitė
ir baugino jį įvairiomis naujomis ligomis.
visumet bus kalpu, vergu vyriškio. Ant galo pati
U Mieste Antofagasta, pieti- klotis draugijos pridera nuo išlavinimo joje visų
“ ’Vpa’tTg^tat buvo sargyba. Rinkdavo pasta-' ^““dirfjo ii vald.ikų rusų laikraiiių k.re>- nėj Amerikoj, apsireiškė azijatiš spėkų; kitaip — draugija pražus pergalėta kai
kas maras.
mynų, seniai supratusių tą teisybę. Jau čia ne
Iss ir paskalėles, talpindavo pasakas ap>e nebu
i(i<:įe
administracijo. papetomus, pra4
šneku, kad teisingumas draugijos savo sąnariams
u.
dalykus.
Bet
kart-kartėmis
ir
.
Jšdivo
apie
vivaldiškai patv.rt.nta.
ty Paryžiuj likosi už vagys tą ir meilė artimo, kenčiančio priespaudą lyties dė
ir toksai politikavimas įgaudavo visos Var-vos
.............
—
suareštuotas amerikonas iš Chi- lei, verčia kiekvieną žmogų prisiglausti prie mok
— laikraštis
įgijo įdaugybę
naujų
neJ
simpatijų. Vienų kartų patalpino s.okų ž.n ų,
|
J
I
—:skaitytojų,
;
cagos, George Bennett.
slo, kurs užsistoja už pažemintą padėjimą mote
paprastą populiariškumą,
galų-gale
Visai nekaltai išrodė:
..
., pasišaukęs
redaktorių, tarėkol
trumpai
. , cenzorius!
_ Patyrėme, kad vienoje lotenjų kontoroje -P
riškųjų.
Saksu
Pliaciaus,
vieton kvitų numeruotos
y
_ XUo šiandien “Swit” neturi teisės nieki
“
.........
-ir“
Męs Lietuviai ėsame ypačiai atsilikę nuo vi
->er>pauzdinti
iš valdiškųjų laikraščių.
I
sų kitų tautų, kad ir šiamlaik ne ėsame įrengę
Jų
turįs
žmogus
ateina
su
,ok
'*
,
#
T
aįgi
atėjo
“
Swit
’
ui
”
blogos
dienos.
VaršaM
saviškų mokyklų, kuriose guodotini Lietuvių vy
ki.
’redak- a apleido savo numylėtinį. Ponas Kazimiera^
rai ir moters mokintų lietuvaičius pagal nurody
; vaikščiojo po kabinetą, murmėjo, galvojo. Nie
•— Pereitos nedėlios dieną H- mus tikrojo mokslo, rymančio ant palaipos paty
ko sugalvoti negalėjo. Bet revoliucija, išpradžiii
kosi pavogta 8 metų mergaitė, rimo. Musų tautai iktamlaik buvo knita gauti
Cenzura
praleido
tą
žinutę,
nes
ištiktųjų
ka
i
i
Pan*ažu dundėdama, artinos. Kelis kartas švys’
Lillian VVulff, kurios tėvai gy mokyklas mažne vien nuo svetimtaučių. Ir kad
galėjo
žinoti,
kad
ant
Saksų
Pliaciaus
tik
tai
vil

telėjo. Pasirodė paliepimai, paskui pranešima:
vena po nr. 3945 Armour Avė. 1 tai velyjimai svetimtaučių, mus tarsi šviesiausių,
j apie Durną ir galų-gale tikra konstitucija. Po^
na
to^ia
kantora
ir
kad
tai
Raudonojo
Kryžiaus
Mergaitė su savo sesere buvo butų mums meilus ir derlus buvę! Lenkai, per
Ant galo vaikai patenka į augštesnę mokyklą; kontora, kurią globė Endriaus Marė. Taigi į dvi I «...
nas Kazimieras
nudžiugo.* “Dabar galime paleii,
v'—
ant gatvės. Prie jos priėjo ge ilgus njetus viešpataudami Lietuvoje, kėsinosi ją
mokslas čia 4 — 5 metinis. Kalbos: lietuviška, valandi “Swit’o” numeriui pasirodžius, atvyko žan- sti vadžias” — ,tarė -į sandarbininkus.
...... —* Iš »»»ą
visų
rai pasirėdžiusį senyva moteriš sulenkinti saviškų apšvietimu, suteikdami- bajo
prancūziška, vokiška, angliška su maskoliška, skai darų rotmistras su kazokais, apstojo redakciją <savo piktumų, iš visų karčių nusišypsojimų, iš
kė, paėmė mergaitę už rankos ir rystes ir jos ženklus ir savo kalbą vieniems, o
tymas tam tikrai parinktų raštininkų; trigonome iš
ii visų
vi... pusių, prie kiekvienų.. durų
« - pastatė
— po vie- visų savo sopulių nuvijo pyškantį satyros botagd
nusivedė. Tėvai davė žinią po ant kitų sukraudami baudžiavų jungą. Ir Masko
trija,
analytiškoji
geometrija,
ir
akartojimas
al

ną
Bizunaitį
ir
priėjęs
prie
pono
Kazimiero,
šaltu 1
kapoti juo administraciją, valdžią. J
licijai, bet ir toje iki šiol nieko liuos valdžia negeresnė už Lenkus, nes jos vy
gebros bei geometrijos; mechanika, phyzika, che mandagumu tarė:
-ištiktųjų,
jei
bent tik caro užgavimą išskyrų!
ne surado.
riausiu noru ir siekiu yra mus sumaskolinti; savo mija, astronomija, biologija, socijologija, authro_
'
;oksai revoliucijonierių laikraštis negalėjo konkl
—
Ponas
redaktorius
malonės
parodyti
maa
užduotį ji tikėjosi atsieksianti nukeldama amatinin
rimti
C...:*”
------- ■ — ■ "
su juo. “
“Swit
”, paprastas
laikraštėlis, piĮ
— Chicagoj rengiamas miesto kus į musų kraštą, žlibus ir minkštkepius apmas- pologija, geologija ir mineralogija; gamtos isto tą numeruotą blėtelę iš “vienos” loterijų kantorou ruoti
rija ; visatina istorija ir istorija literatūrų; poly- ant Saksų Pliaciaus.
palų rinkinys, staiga pasidarė' geriausiu laikrašč®
padavadijimas, kad nedėliomis
1
'fcolintoju:
” ' is, * atidangindama naujokus — vagišius 1 tiškoji ekonomija, mokslas finansų, psychologija
Redaktorius parodė. Rotmistras vartė ją ’ ir dar kuopuikiausia buvo redaguojamas. PonS
saliunai butų uždaryti.
Prieš ir žmogžudžius “burliokus”, įvesdindama masko
I
ir
logika.
—
Pridursime,
jog
nuo
pradinės
moky

visas
puses, atidžiai apžiūrinėjo, paskui tarė:
Kazimieras parsikviezdino iš Galicijos didžiausium
tokį padavadijimą protestuoja liškąją kalbą valsčiuje, teisme ir tt, ant galo įklos
perdėm,
iki
baigiant
augštesnęję,
eina
išgul

—
Aš ją konfiskuoju. .
laikraštininkų pasileidėlius, bet talentuotus, sfl
vokiečiai. Pereitos nedėlios die steigdama apmaskolinančias žmones mokyklas.
palygintinės tikybos.
- Bet tamista pakvituosi-atrėmė švpsodama- I kiekvienu skyrium užsidaręs, taip jam grūmojo. 1
ną South Side Turner Hallej Jeigu nepasisekė lietuviams įbrukti maskoliškasai i dymas
•
*
*
t> •
sis
mandagus
_ponas _________
mandagus
Kazimieras.
'
I . ~ Rl»>*syk sunskoja! Nutuksi, kišenė pril
pietinėj miesto dalyj gyvenanti raštas į lietuviškąją kalbą per atsargumą Lietuvių,
Taip trumpame rašte mes negalime pridurti
—
Gaila
laiko.
’• tvinks, bet rašyk, ką liepsiu. O jeigu, žioply, nonl
vokiečiai laikė susirinkimą ir tai jau- iš tiesų daugiur Maskoliai prigavo mtfsų paaiškinimų nė patėmijį^ių, kurių reikalauja aug
— Ot, čia, jau prirengta, tiktai reikia pasira kartą ką-norš savo įkiši, na, tegul Dievas tavd
protestavo prieš blaivininkų su- ž’monis su mokyklomis, tžip jog šiądien daugu ščiaus užmanytosios mokyklos; pažiūrėję į išgul
šyti.
globia 1
1
manymą.
mas žmonių maskoliškąją kalbą skaito geistines- do m ų mokslų surašą, mokintiejie žmonės supras,
—
Ponas
redaktorius
užmatąs
žmogus.
Rašytojai, nežinojimo ūkais apsidengę, ‘ palelį
kas ir kaip bus atsiektina. Taip gi nereikia nė ša
— Gyvenanti pn. 719 Barry ne negu savo prigimtą kalbą. Kaip tai gailu, kad
— Kaip kiekvienas ant — sargybos.
^o vadžias”, pons Kazimieras gi nepražiopsojo nė
ky1*. j°g mokslai tuomi pavfršutiniškiaus išsiguldo,
vargšai
Lietuviai
nesupranta,
jog
pamesdami
savo
avė. Ernestiha Lahafka, pereitos
— Meldžiu duoti plunksną.
juo žemesnė yra mokykla.
• vieno straipsnio, jo paišelis nuolatos kaž-ką brau?
nedėlios rytą, vyrui skaitant na- kalbą, o neįstengdami išmokti kaip pridera sve
— Meldžiu.
Jcė, kaž-ką prirašinėjo, aiškino. Krasoms ir tek
timąją,
turi
sunykti
ant
proto
ir
širdies,
o
jeigu
(steigiant tokias mokyklas, reikia gausiai tu
mieje laikraštį, nuėjo į kitą kam
Rotmistras pasirašė, atsistojo ir tarė:
^rajams sustreikavus, kuomet pasklydo žinios “ Vf
jau
sumernės
tuodu
daiktu,
tai
vargiai
gyvu
liks
rėti pinigų, nėsa namai, daržai su sodneliais, kny
barį ir ten pasikorė. 'Pasigedęs
—• Visa redakcija areštuota, kol aš sugrįšiu/
kiečiai ateina”, “vokiečių minininkai plaukia ii
ir
pats
kūnas,
tauta
ir
jos
kultūra....
Pragaišinus
gynai, rinkiniai, pasitampymdi pabuklės ir tt., alga
pačios, vyras pradėjo j ieškoti ir
— Ar ilgai reikės laukti?
sams pagalbon”, “Swit” patalpino rimtais žodžią
.įsteigimą
pajiegų
žmogaus,
pragaiš
ir
jis
pats,
ir
mokytojaus, stipendijos 'beturčiams mokintiniams
rado kybančią. Buvo ji jau ne
— Negaliu žinoti.
žinutę,
kad krasoms ir telęgrafui sutreikavu
tauta,
prie
kurios
jis
priguli
......
Tai-gi
meilė
— reikalauja teip didelio pluAkšto pinigų, kad jų
gyva. Jos vyras apreiškė, jog jo
į'jkontrabandistai pasisiūlė valdžiai patarnausią. ‘
—
Tai
ponas
rotmistras
leisi
parsinešdinti
val»>
tėvynės,
pagailėjimas
brolių
sągentainių,
noras
vienas žmogus niekados negali ganėtinai suteik
pati jau nuo kelių metų ne svei
gj iš restauracijos, nes reikės badu mirti.
tūlą laiką valdžia visiškai neteko — valdžios
ka, liga, be abejonės, privertė juos apšviesti, ir atkelti jų pauykusį medegišką ti. Iš antros pusės netnažians reikia gerų moky
Varšavai atėjo tikra amerikoniška spaudos laisva
—
Lenkų
gyvastis
tvirta.
Nereikia.
bei
dorišką
būvį,
verčia
visus
Lietuvius
tą
dalyką
tojų, atsidėjusių aiklėjimui naujos gentkartės; ge
kilpoj. jieškoti išganymo.
“
Swit" gi pirmininkavo visiems laikraščiams i
rūsčiai nuodugniai apsvarstyti....
Linkterėjo ir išėjo. Pastatė sargybą. Paskui
rumas mokyklų vien tiktai priderės nuo lavumo
Pereitos nedėlios dieną nuTai-gi parodytosios klaidos, baisios ydos ar ir sumanumo mokytojų. Iš knr-gi gauti pinigus įlipo vežiman ir yt vėjas nulėkė ant Saksų Plia per trumpą laisvių laiką daugiau padarė žmd
ciaus. j- jojo~ kazokų būrys. w
* **•' wtij
njų politiškam
suprasdinimui,
negu kokia
U užpakalio
Apstojo
,
5ankų
dvidešimtmetinį
savo politišk
veikimų
sinuodino 20 metų moteris, Ka kliaudės šiądienykščių mokyklų, bereikalingas pa ir mokytojus?
kantorą
i«
visų
pusią.
Subėgo
išsigandę
valdinin„
p
_______
r
----v,
tre Specht. Nusinuodino ji kar- guodimas vaikiukų, o atitraukimas nuo mokslo
Jau gi ant pirmos pradžios rasti mokytojus kai, nesuprazdami, kas dedas, kad ant nepaliečiaBet ir tas laisvės pavasaris netrukus turėjt!
boline rūgščia. Vyras užtikri mergaičių, ant galo geidimas jsteigtf tėvyniškas, Lietuvius bus itin vargingas dalykas, bet su lai- mų provaslavijos įstaigų ta pati pravoslavija už- dingti.
Rusijoje atsitiko ginkluotas sukilimas
na, jog karboli nę rūgštį ji paė savotiškas mokyklas, verčia Lietuvius sustoti į ku bene bus ir tai palengvinta įsteigiant mokyto- siuntė žandarus su kazokais. Iš čia tai ilgainiui
Prie
caro
rūmų susirėmė dvi kuopi: viena jų
mė per apsirikimą vietoj van draugovę, kurios užduotimi butų auginti tr auklė jų akademiją. į kurią galėtų stoti mokintiniai, bai- paėjo prikaišiojimas tarp biurokratiškosios kamadens, bet policija ne nori tam ti ti mergaites ir vaikiukus sulyg eilės prigimto iš- gu šiejie augtesniaję mokyklą. Užduotimi tos aka- rilijos “lenkų intrigos”. Rotmistras atsistojo prie- atžagareivė,. reikalavo konstituciją atšaukti, su
kėti, ypač kad ji su vyru‘nesuti siplėtojimo žmogaus pajiegų, vartojant geriausius demijos butų labiausiai išlavinti gerus mokytojus, šaia valdininkų ir viršininkų, išsitiesė, dargi ne grįžti prie patvaldybės ir sustabdyti vis^ laisv_
teikiančių paliepimų veikimą; antroji gi, “liberališ
ko. s
ir naujausius buklus, pramanytus Prancūzų ar pa kuria mokėtų savo žinią tinkamai įpilti j dvasią pakėlė rankos prie kepurės, tiktai staiga, išaugšto,
ka”, norėjo, kad valdžia paliktų prie Spalių 17 (30
d. manifesto, bet kad perspėtų revoliuciją, kuri—
— Pereitos nedėlios dieną, sa- naudojamus Vokiečių, nors sunaudojant ir tobuli augintinių. Užtai pedagogija ir jos istorija čia sušuko ant jų:
nant juos savaip, savarankiškai.
gauna pirmą vietą. Antrą vietą užima visi tie da
liune pn. 2940 S. State str., užapsireiškimas
neišvengtinas, kad ją pačioje pradžiai
— Kokias-gi jus suktybes, šuns kojos, čia pri
ije pasmaugtų, kad pati perdirbtų pamatinius vals
juodają merginą susivaidijo ne * Buklas-gi lietuviškųjų mokyklų, visatinai im lykai, kuriuos reikės su taiku išguldinėti, tokioje dirbo! ? •
grai Coleman ir Thomas. Cole- ant, turėtų būti toks: 1) vaikai pereis nuo daik eilėje, kad prasidės nuo gamtos rr matematikos
tijos įstatymas, kad jų perdirbimo ne pavestų daro
Visų veidai išblyško ir pažaliavo,
man išsitraukė britvą. Jo prie- tų ir sąprotavjjnų vieni inkų ir atskirų ant sukrau- mokslų, toliaus eis tiesų mokslai, istorija, psycho- pradėjo kaž-ką sakyti, bet rotmistras viršininkas ne žemiečiams. Antroji kuopa įveikė pirmąją
pakėlė blė- Reakcija išvažiavo “kaiman” ir po dienos lankėsi
šas, tą pamatęs, griebė revolve- tinių, nuo vieneriopų ant daugeriopų ir įvairių; iogija, logika, socijologija, palygintinis tikėjimas, telę augštyn ir sušuko:
Kiek
tai
prietaisą,
namų
ir
tt.,
tam
reikės,
rį ir įvarė Colemanui kulką į 2) nuo nepažymėtų ant pažymėtų ir taip sulyg
meldė panaikinti konstituciją, iš kurios žmoni
— Ant kelių, latrai I
pilvą. Sovėjui pasisekė pabėgti, atskiriant smulkiausius įvairumus; 3) nuo pa- kiek mokytojų, ir iš kur juos ištraukti? Prūsuose
1 budelišku budu nori pasinaudoti, kad sugrąžint,
Vienu akimirksniu — buch, buch, buch, buch
bet policija, tikisi jį sugauti. Ar graibių, čiupnių ant atitrauktų ir išprotautų; ir ir Maskolijoje prie gymnazijų ir šiaip visokių mo
seną, rusiškąją, padorią- patvaldybę ir tt. Valdo
b
—
ant
grindų. Rotmistras pasirėmė į___
_ kel
,___ «««»
šonus,
jos viltys išsipildys, daugelis a- 4) žinia vaikų, imdama peną, turi eiti keliais pa kyklų šiądien yra daug mokytojų, gerų ir guodonas atsakydavo, ka<> jokiu budu negali aut t
kė
juos,
paskui
užpečėtijo
visas
knygas
ir
iždą,
sutikti,
kad
neatbūtinai
nori suteikti ž
bejoja, gal ir teisingai. Dakta žinties tokiais, kokius perėjo žmonija savo jau tinų Lietuvių, taip-gi kaip kur matosi augštai mo
•
1—j
*
‘
........... žmonėms vi
areštavo
visus
kantoroj
tarnaujančius,
vėl
sėda
į
•««
laisves,
kad
rai neturi vilties pašautąjį išgy- kėjome ir apsišvietime. Tokiu budu išguldomos kytos merginos — tie visi ar-gi negalėtų tarnau
sas laisves, kad neapleis nė vienos geradėjystė
vežiman ir nupleškėjo į pilį.
H Spalių
dyti.
Snalin 17
r«» (30) d.
< manifeste apskelbtos, kad ve!
žinios turės įgauti tokį apvalkalą, kad vaikui rody ti savo žmonėms ir kraštui, jeigu tiktai norėtų
Endriaus
Marė
nekantriai
jo
laukė.
Vos
tik
tųsi, jog jis pats viską surado, o tatai drutins jo iš paties dugno pažinti kalbą tėvų ir ją pritaikin įėjo, dargi neatsakius ant jo pasveikinimo, už tui gundo jį tie, kurie vieton gerumo, siūlo rusty-J
ti prie savo išguMomų mokslo dalykų?.........
bę. Kuomet žinios apie tas delegacijas jau gan:
paslanką.pajiegumą ir išsitikėjimą nusprendime. To
klausė :
1 ' plačiai
pasklydo, tuomet rūmų liberalizmas viens
Jeigu rasti mokytojus nėra taip sunku, kaip
•LAIŠKAS NAUJOKO SIUSTU kio kelio reikalauja pats žmogaus prigimimas. Nuo
— Tai lenkų apšmeižimas?
J ir ta pačią dieną paliepė: uždaryti visus socijalistiš
KNYGŲ REIKALUOSE.
patyrimo mes ateiname ant sąprotavimo, nuo pra kad iš pradžių rodosi, tai suradimas pinigų įtai
Rotmistras susiraukė skaudžiai ir atrėmė:
Brangus Antanuti!
kus laikraščius, areštuoti visus sąjungų-sąjungoS
stų ir ištisų daiktų — ant pažinojimo supainiotų, symui mokyklų yra daug sunkesnis daiktas, čia,
—' Ant nelaimės, ne. Vagis ant vagies.
Su tuomi ukėsų, apie kurį jus o per istorišką pažvalgą, męs geriausiai atjieškome kaip sakiau, vargiai kieno kišenė tegalėtų ištesėti;
atstovus, visas darbininkų delegacijas, visas įžyL
Pavislio carienė suspaudė kumščias ir nusi mesnes ypatas, imti žmones, kaip paskui būvi
rašote, ir jo dovanomis, šitaip ypatybes ir prietikį visų daiktų tarpe saVęs. Mok-I čia reikėtų, kad visi, didi ir maži, augšti ir žemi
suko
šonan. Nuodingas gyvatės įkandimas šiua kalbama, ištisomis gatvėmis, apskelbti visoje vai I
buvo:
slą, paremtą ant tokių pagrindų, ant pagrindų žmo prisidėtų. O ar tai negalimas daiktas? Jeigu
žygiu
butų mažiau jai sopėjęs. Prakošė per dan tijoje karės stovį ir į gatves įvesti kariumenę 1
Turbut Birželio mėnesyje, jau giško prigimimo, kūdikis ir vaikas supras, ras ja svetur žmonės mokėjo sudėti milijonus rublių su
tis:
/ kulkasvaidžiais.
gerai neatsimenu, p. Naujokas me atspirtį pažvalgose, nek lajos padebesiuose, bet rengimui geležinkelių, jeigu jie mokėjo įtaisyti
*
V
—
Rūpestingai
ištirti
ir
kaltuosius
—
išvyti
’
.
parašė man laišką, kad atsiusiąs vaikščios žeme, įsitėmydamas į savo apielinkę ir į draugoves vartojančias milijonus apgynimui savo
Kareiviai gavo šiokį paliepimą:
* .1
Rotmistras linkterėjo ir išėjo. Vėl sėdo veži
knygų ir laikraščių musų “Žibu atsmešimą pastebėtų daiktų ir ypatybių. Paaš krašto, tai-gi mes Lietuviai, gryni Lietuviai, ap
“Nė su vienu švariai apsitaisiusiu žmogų: 1
man,
bet važiavo risčia į “Svvit’o” redakciją. Nu nekalbėti. Prisiartjs ir prakalbės į tave — šautj
rio” skyriui. Aš, žinoma, bučiau trinti pastebėjimą, išgeląsti sprendinį, pašvelny- švietimui pakėlimui dvasiško ir doriško būvio,
su padėka atrašęs, kad dovaną ti širdį — galės tiktai toks buklas auklėjimo. Už praskynimui kelio gėrynė!goję žmonijos, ar-męs ėmė sargybą ir tarė į redaktorių:
jeigu kiemsargis, tau paliepus, neuždarys vartai
— Nuima areštą. Bet nė žodžiu daugiau ne rožk stačiai — į snukį? Darbininkus, kurie bei|fl
priimame. Bet tarp daugelio tai jį turėtų pasisavinti lietuviškosios mokyklos. pasigailėsime vieno-kito rublioF Beveik penki mi
visokių popiergalių, užsimetė p. O norint tai vis atsiekti, neužtenka, kad mokytojas lijonai Lietuvių, argi jie nėgalėtų sudėti tiek ska prasitarti apie tą atsitikimą, nes išsiųsiu visus iš liek ant gatvės pasipriešįs, tuoj ant vietos -■
Naujoko adresas, kurio jokiu bu- mokėtų iš paties dugno savo dalyką, jis turi ir tikų, kad ir rublių? Jau-gšipradžia sunki, bet nėra tos.... sargybos.... trims metams į Archangel sušaudyti. Nežiūrėk: kūdikis, moteriškė, raišas—?
du negalėjau surasti. Noroms- išguldymą jo taip surengti, kad paduodamas penas abejonės, jog praties ranką tautiečiams tautiečiai. ską.
kiekvienas apsikimšęs atsišaukimais ir mėto juo« J
Kuomet išėjo, ponas Kazimieras, išskėtęs visą Badvk ir šaudvk, gali darvti, kas tik tau patinS
nenoroms turėjau tylėti. Dabar butų skanus mokintiniui.
Jeigu mums, savo krašto'ir slVo žmonių negailu,
dešimtį pirštų, pridėjo prie nosies. Paskui per 1 ka.
neperseniai sužinojau, kad ponas
J
Dabar trumpai pažvelgkime į musų Lietuvoje tai bene pagailės mums 1fhusųf pačių vaikai, ku telefoną užsakė pietus visiems redakcijos sąnariams '
Ponas
Kazimieras,
nežinia
kokiu
stebuklu,
iš'
Naujokas rašinėja pas kai-kuriuos svetima ranka var*1 į pražūtį — dorišką,
riuos musų parapijonus; nuo jų įtaisytąsias mokyklas, čion paduodamos žinios dvasišką ir kūnišką. Jeigu pražūtis sągentainią ir dargi vyno nepagailėjo.
gavo tą slaptą paliepimą ir dalį jo atspauzdino. ,
jų adresą bučiau galėjęs gauti. (schema) parodys tiktai visatiną jų geistiną surė Lietuvių nepajudina mus^'širdžių, nesukrutina nė
Ot, kokiu budu stovėjo ant “sargybos” ir ne- ' Taigi ryto metą, vieton “Swit’o”, skaitytojai gavo
Tačiaus vienkart papuolė man dymą ir paskaidymą arba padalinimą mokslo da nesugraudina; jeigu tamsumai' brolių neįkvepia veizdint į cenzorių rupesnius, praskverbdavo straip- i
2 Gazeta Brukowa , kuriame tuoj po apį rankas “Lietuvos” numeris, lykų.
&n
in«
-J*
“
--------- “Kas turi vištakiua, .
snius,
kuriuos
Varšava
plėšė
vienas
antram
išį
T^sinimo
ant pirmos vietos:
noro prablaškyti tą ūką te’asioS, tai gal bent tė
Vaikams labai jauniems, labiausiai vargusių
rankų.
’
kuriame p. Naujokas pasiskubi
viška meilė ir baimė vaikus nugramzdyti į nasrus
te vartoja tiktai ir tt.” patilpo ši žinia: “Varsa- |
no manę apšmeižti.
žmonių, nuo 2 iki 6 metų amžiaus įtaisytini kūdi
Tiesa, kad karėje franeuzų su vokiečiais fran- vos
bukumo ir nederlumo, priversi mus kišti ranką į
—
general-guberuatoriui paliepus, dienraštis-]
Doras žmogus taip ne butų kėlių namai (Kindergarten). Kūdikėliai turėtų bū
----- vakare tapo uždengtas. “Swit o” .
čeraslą ir ištraukus vieną - kitą skatiką, padėti euzai “Svvit’e” nuolatos laimėdavo, vokiečiai gi **Swit ” vakar
apsiėjęs. Išsiuntė laišką į Rusi ti prižiuromi .akylų mergaičių, ypačiai vaikučių
pralaimėdavo.
Tiesa,
kad
anglų
su
būrais
kariskaitytojai
nuo
--j gjos dienos gaus “Gazeta Bruko- |
ją. kur žinia, kokia tvarka; dau auklėjimui atsidėjusių. Tokie namai privalo tu labui įsteigimo lietuviškų, tėvyniškų mokyklų. Ko- je angiaj jjg pačio karės galo gaudavo į kail{
ra", kurioje sandafbininkauja visi “Svvit’o” ben- |
kie
jusą,
Lietuviai,
jausmai
ir
priežastys
dosnumo
Įj
Ura
j
gj
nepaprastai
laimėdavo.
Bet
to
visos
Var*
gelis laiškų suvis dingsta. Tai rėti geras grinčias, pilningai šviesias, pilnas rei
širdys geidė. Dėl tų tai širdžių Ponas dradarbiai ir kuri tęs savo uždavinį ant laikraš- ,
reiktų pabaudyti antru kartu kalingų baldų; skyrimą grinčia paskirtina vaikų nebūtų, ar jus esate dvarponiais ar amatininkais,
,iėio sargybos”. Aiškus dalykas, kad į vieną valanparašyti. Bet taip, iš sykio, su pasitampymui (gymnastikai), kui, prižiūrimi auk ar kunigais, ar artojais — -jus visi, kurie norite Kazjmįeras nuo seniai stovėjo ant “sargybos”
!
dą visi
- » laikraščio
------ — numeriai buvo
išėjoišpirkti. Bet ry>
lengva širdimi draskyti nežino- lėtojų, jie galėtų linksmintiesi, kuomet lauke ly užsipelnyti vardą žmogaus, neatsiloškite, nesV^»š- “Turėk širdį ir žiūrėk į širdį”, atsakydavo an?
;to metą ”,vieton
to po
laikraščio
išėjo “No. 2 Gazeta
patėmijimų patsai karčiai šypsodama- IZaranna
kurioje,
apskelbimo
mo sau žmogaus garbę, gali tikt ja ir dergia dargana. Prie namų — daržas bei taukite labui visų ir savęs, bet rinkite pinigus ir
1
—
___
j apjc geriausius
patys
primeskite
tokioms
moksląvietėms.
Kas
Stebėtinai
traukė
jį
prie
koncesijų
išgavimo
‘
' žmogus prisilaikantis ypatingos sodnelis, su vaisių medžiais ir su daržų kvėziais
kitas
jums
už
tatai*
neatmokės,
kaip
tiktai
pačios
---—
..........................................
^vaistus
nuo
vištakių,
pranešama
buvo, kad genoetikos. Todėl su tokiu neverta bei čiurkšliais. Vaikų mokinimas atliekamas pa
__ __________ __________ —r
“ K“-— Į naujiems laikraščiams. Kaip šykštuolis renka auksą ral-gubernatoriui paliepus, “Gazeta Brnkowa“ užmokyklos
jūsų
vaikus
auklėdamos
ir
minėjimas
dčl
aukso,
taip
ponas
Kazimieras
išgaudavo
kondaryta
ir
kad
jos
vietoje
bus
leidžiama
.“Gazeta
v Įsidėti.
gal Froebelio buktą — taigi pirmąmet vaikai gau
ateinančių
gentkarčių
jūsų
labdarystės.
cesijas
dėl
koncesijų,
o
kad
nenueitų
niekais,
vieAVieczorna
”
,
po
tos
No
2.
“
Gazeta
Powszednia
”.
Lekėčių klebonas.
na dėžutes, pilnas šešviršių (kubų), antrąmet jie
Kun. J. Staugaitis. gauna taip vad. matematiškas dėžutes, kuriose te!- |
GALA>).
J oą kartą (>er metus, įstatymų prisilaikydamas, iš- tVaršava, pasigėrėdama, žiurėjo į tą kovą.
•

|| Švedijos karalius Oskar sun
kiai- apsirgo. • Valdymą krašto
jis pavedė sosto įpėdiniui Gus
tavui.

J

KOKS PRIVALO BOTI VAIKO AUGINI
MAS IR AUKLĖJIMAS?
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*as Kazimieras išaugo i didvyri. Ištiktųjų jis ta
po laisvo žodžio karžygiu. Jeigu turėjo kokius
priešininkus, dabar jų neteko, jeigu ten kur primin
davo senus jo nusidėjimus, dabar viską užmiršo.
Drauge su visais sandarbininkais virto viso mie| tto numylėtinius. Kuomet staiga pasklydo žinia,
kad drauge su visais sandarbininkais areštuotas
ir pasodintas taip vadinaman “Paviakan”. Bet kol
kiti laikraščiai spėjo pranešti tą savo skaityto
jams, staiga pasirodė No. 2 “Gazeta dla SamotĮ Bikow”, kurią suredagavo kalėjime, per perpirk
tus sargus nusiuntė spaustuvėm sustatė, atspaut dė ir tai taip greit, kad 9 valandą ryto vaikai
šukavo po gatves: “Gazeta dla Samotnikow**, po
litiškųjų vienišų redaguota, keturi skatikai!" Po
neišvengtino apskelbimo apie geriausius vaistus
nuo vištakių, tilpo šįs pranešimas nuo redakcijos:
«— “Vakar pavakare, valdžiai paliepus, “Ga
zeta Powszednia” uždengta, redakcija gi pilnoje
sąstovoje areštuota. Norėdami lig paskutinosios
stovėti ant sargybos, išleidžiame iš gelmių” No.
2 “Gazeta dla Samotnikow”, prašydami malonių
skaitytojų atleisti kai-kurinos nenuoseklumus, nes
sąlygos, kokiose dabar dirbame, truputį varžo
mus".
•
Bet tai buvo paskutinis šūvis, Į valandą vė
liau uždarė spaustuvę, gaudė vaikus, laikraštį ne
šiojančius, ponas Kazimieras gi sušuko pro lan
gą į socijahstus, koridoryje “červony štandar"
dainuojančius:
— Dabar jau nieko nesugalvosiu ir jau, tur
būt, be jūsų pagalbos nesugrįšiu mano sargyboti!

gali užsilaikyti bevardiškumo genijus o drauge Ir
IA TTLfllS.
laikraščių tarplnlnkystės tlMtolc mas aptlekose, J. Trineris, 616
Klek prūsų Yletiivla! politikoje
gaivalas. Ir ištiktųjų, kiekvienas jų galėtų apla
—622 S. Ashland Avė., Chicago,
save
aš ir _
gamta tai vienas dalykas! tčra susipratę, aišlAl parodo
parodo vie
vie- ypatų reikalais visai neužsiima.
save pasakyti!
f____ __
Illinois
*
Bet jie neapkentė visokių lyriškai-filozofiškų “ter- nas straipsnis^įai-Vio "Paukšte
“ Paukšte Lietu-
liojimos savyje ir tyrinėjimo sudėtinių lentelių lio” parašytas^ “Naujoj Lietu
Ceitungbje
0
'
1
patalpintas,
viškoj
savo ypatiško aš". Tai gal buvo viėnintėlč kano

G. Paukštelis
lietuvių miną tų skeptikų-sintetikų.
(prašymą) j
Dešimtį metų j ieškojo jų, kuone kasdien susi nios siųsti
tinkant su jais. Jų suradimui išleido kelioliką “Musų Viešpati ČTeėoriųJ” (Jo
milijonų, kuomet jie patįs kuone nieko ant savęs paties žodžiai)p idant šis neduotų
neišleizdavo. Visa administracija nuolatos bu savo parašo po tuo įstatymu,
vo judinama dėl jų priežasties, kuomet jokis Ar kuriame norima, kąd visoje Vo
chimedas nebūtų buvęs toks ramus, kaip jie. Bet kietijoje, be išimties, butų vokie
pasisekimas jų nejakino. Atsargus lig paskutino čių kalba vartojama per visus
sios, kuomet ištikrųjų negalėjo surasti mažiau viešuosius susirinkimus ir suė
sio neatsargumo savo pasielgimuose, dar tikėda jimus. Toks teisių jieškojimo
miesi kaž-ko, rengėsi prie neišvengiamos katas būdas tarp Prūsų lietuvių jau
trofos. Permainydavo gyvenimo vietas, persike!' priprastas. . Ne be pirmą kartą
davo iš miestų į miestus. Ant kiekvieno jų kybo čia siūti nė jamos peticijos ar tai
jo dar nesuformuluota mirties bausmė. Bet mir į kokį valdininką,— ministerį ar
tis iizijologiškai ir psychologiškai yra tik nervų net j patį ciecorių, bet vis palie
klausimas, o gamtiškai ir filozofiškai tiktai me ka be jokių pasekmių. Dėl kal
džiagos permainos klausimu. Anuomet sukrutu- bos reikalų ne tik peticijos, bet
sios tautos statė šventinyčias Protui. Kad tas nuo ir deputacijos buvo s'unčiamos
jų prigulėtų šiandien, gal pastatytų šventinyčias daug kartų j vokiečių ciecorių,
šventam Instinktui. Bet ir tam ne. Protoplaz- bet kaip išrija lietuvių kalbą iš
mai ? Ir tas kaž-kas praeinąs veikalas. Paimtų sau mokyklų taip ir tebėra ji .išvy
z
liglaikinu dievu ką-nors chemiško, ot, padėkim, ta lig šiai dienai.
Visoms
toms
vokiečių
valdžios
tleną. Pastatytų citnborijoje monstraciją su Šven
tu Tlenu. Jis gyvą gyvenimą palaiko, o žūstanti nedorybėms ‘lietuviai atsiliepia
kartas nuo karto vienais meldinaikina. Jis dabar karšto darbo laiku įeina j jų
jnais.
plaučius, pasiekia kraują. Paskui, kuomet atskaiVokiečių vyriausybės begėdiš
tys nutarimą ir šilkas kairią suspaus, jis atliks ant
kumas paskutiniais laikais per
rą dalį savo veikiančio uždavinio....
I.
žengė visas žmoniškas ribas.
Ir atėjo ana likimo diena. Paukštis, kuris pa
PAUKŠTIS.
Pirm kelių sąvaičių Tilžėje vie
Niekas nežinojo tikrosios jo pravardės. Va prastai rytą išeidavo iš spaustuvės atspaustu laik na lietuvė buvo teismo nubau
dino jj visi: Paukštis. Nes jo veidas panašus bu raščiu nešinas, © vakare ateidavo tyra popiera ne sta trimis dienomis kalėjimo, ka
vo j pelėdos akis, j vanago akis, o nosis kaip va- šinas, netikėtai atėjo per pietus ir tik tiek pasakė: dangi teisme klausiama, neatsa
v — Imkite,.ką galite, ir tuoj išsiskirstykitė.
kinėjo vokiškai ir tik lietuviškai
Visos akjs pasikėlė nuo raidžių raštų ant jo, tekalbėjo. Štai kaip elgiasi vo
— Paukšty, popieros pritruko!'
o paskui greitai apibėgo visą kambarį. I dešimtį kiečių valdžia su lietuviais, o jie
Ryto metą Paukštis atnešdavo pilną glėbį.
minučių nebuvo nė vieno daugiau, kastos tuščios, vis dar ir toliau tebemiega ir
— Paukšty, raidžių pritruko!
1
popiera
išnešta. Dingo, kad vėl susirinkti kokio gerbia tą valdžią kaip kokį die
Ryto metą Paukštis atveždavo du pūdų sveje nežinomoje vietoje. Paukštis liko vienas. Pra vaitį. Lenkiasi ir žeminasi prieš
renčią skrynią.
dėjo barikaduoti langus ir duris. Padėjo ant sta kiekvieną, kad ir prieš žemiausią
— Paukšty, laikraštis atspaustas!
Tą pačią dieną Paukštis išnešdavo laikraštį. to du Smith & \Vesson sistemos revolveriu, bet vokiečių valdininką. Žodžiu sa
Tat buvo vienintelis slaptas spaustuvės ryšis kariško modelio, po dvyliką šūvių, paskui peilį ir kant, tarp prūsų lietuvių viešpa
kirvį. Kvailas atsitikimas! T% dieną labai sli tauja tokia nelemta dvasia, kad
su anuo' pasauliu. Tikrai niekas nežinojo apie tą
spaustuvę, dargi labiausiai ištikimi partijos sąna du buvo. Suklupo. Išmetė ‘ryšulį. Virvė truko, minia kiaurai į prapultį krinta,
riai. Kas peržengė tos gyvo revoliucijomško žo viskas išbyrėjo. Norėjo sirinkti. Bet priėjo miest- ir kas pikčiausia, pati, nejauzdadžio kalvės slenkstį, tas turėjo išbraukti visą sa sargis ir kaž-koks agentas, kurį pažino iš akių, ma, kad krinta.
Užuot taip ar panašiai atsiti
vo praeitį. Neturi daugiau motinos, tėvo, kūdi l’asileido bėgti. Taip, visa nuovada pažinojo jį.
nors
nieko
įtariamo
apie
jį
nemanė.
Žinojo,
kur
kus
pakelti garsų protestą prieš
kio, draugo, negeidi laimės, negundįs tavęs dau
gyvena.
Gali
užvesti
policiją
ant
draugų.
Dar
valdžios
nežmonišką apsiėjimą ir
giau garbės troškimas, netikėsi jokiais šiame ir
suspėjo
juos
perspėti,
bet
pats
jau
nepabėgs.
Jų
begėdišką
valdininkų atkakluipą.
aname gyvenime atlyginimais, gyveni bevardžiai,
veidų
taip
gerai
nepažįsta,
jį
gi
pažįsta
kiekvienas
toks
p.
Paukštelia,
“Nauj. Liet.
dirbi bevardžiai, visa tavo dora yra revoliucijokūdikis.
Tat
-viskas
pabaigta.
Bet
liko
dar
pas

Cbitungoį",
kur*
nori
būti geriau
nierio bevardžio etika. Kankiniai, kurie nuo au
kutinis aktas. Taip lengvai nepasiduos. Sale siu lietuvių Iftikraąčiu, rašo ir
kos laužo skrysta amžinų linksmybių dangun —•
tai ne tu. Didvyriai, knrie kelias iš numirusių padėjo dėžę su patronais. Per langinių skyles, kviečia lietuviu minią siųsti į vo
nuo mūšio lauko ir užlipa, į žalvarį užkeikti, ant kurias seniai prirengė, galima, gana toli matant, kiečių keizerjlt peticiją dėl'-savo
paminklų piedestalų — tai ne tu. Poetai, kū šauti. Užbarikadavo duris sienojais, spintomis, prigimtų teisių.. Tpks laikraštis,
rins minios laurais vainikuoja — tai ne tu. - 1 a- taip greit neišlauž; ris vien, šaudys iš kito kam man rodos, kurįs tokius ar tam
lygius straipsnius talpina ir pla
vo etika visiškai nauja. Jos nebuvo dargi graikų bario.
tina
miniose, drauge su raštinin
Jau paskambino. Paukštis pažvelgė per lan
stoikų laikais. Nes tu tiki dargi tuo, kad po ta
ku
pasirodo
savo tautos prieši
vęs ateis kiti žmonės ir griaus tavo darbą ir dėl go skilutę. Namas policijos ir žandarų apsuk
Priešininku,
kadangi
tolesnio gerovės plėtimos ištrįs visas jo žymes. tas. Ant arklio sėdi aficieras. Paukštis taiko, sau ninku.
Nėra
ko
stebėEina tiktai vienas, nuolatinis, nenustojus plėtimos. ja. Aficieras nukrito nuo arklio, o apsupusiejie klaidina minią,
ties, kad vokiečių valdžios politi
Tu, praeinanti grandis, tūlą laiką jungi praeitį su namą išbėgiojo į visas puses. Dabar girdėti bel
ka gerai klojasi, nes ji randa tų
džias
į
duris.
Vėl
tyla.
Paukštis
pažvelgė
pro
ateitim, o paskui subįri ir žūsti. Tas taip aišku,
pačių lietuvių tarpe gerus dar
skylutę.
Kas
tai?
Nuėjo?
Papildė
šuvius,
lau

kaip du kartu du — keturi. Tai yra proto augšbininkus, kurie suvadžioja savo
kė.
Praėjo
pusvalandis.
Staiga
šauna
papliuopotybės, o kas iš to stebisi, tas yra proto silpnybė
brolius. Labai geidžiama butų,
Paukštis buvo kuopuikiausiu tos filozofijos ir mis ir keletas kulkų pramušė langinę ir atsimušė
kad bent kartą ir prūsų lietuviai
taip
į
sieną,
net
tinkas
subyrėjo.
Paukštis
su

etikos įkunijimu. Priėjo prie tokios retai sutin
atbnstų iš miego, “politikos ne
kamos lygsvaros, kokią turėjo didžiausi žmonės, spėjo pro skylutę pamatyti toli anapus pliaciaus supratimu” vadinamo, ir kibtų į
kareivijos
būrį,
kurie
vėl
pakėlė
šautuvus
reng

kurie kuomet-nors pasaulyje gyveno. O juk jis
darbą, tik. žinoma, kitokiu budu,
buvo tik spaustuvės tarnu. Nelipdavo į jokią sa damiesi šauti. Paukštis greitai atsitraukė į šalį. negu p. Paukštelis pataria.
kykla ir nemokino, nerašė knygų, citatomis tštaar- Nauji šūviai. Pusę langinės išmušė. Paukštis
*
Kurmis.
gintų ir nepaliko savo minčių palaikoje niekam, mėgino iš-už sienos šauti, bet buvo pertoli. Tuodargi nebuvo pavyzdžiu niekam, nes tie, kurie tarpu bildėsis į duris atsikartojo. Medis jau bra
drauge su juo dirbo, neleido brangaus laiko ant ška. ‘Kerta kirviais. Paukštis atsistojo' už durų.
ypatiškų tyrinėjimų. Gyveno —ir to jiems vi Barykada jau griūva. Jau matyti skylėje kažsiškai pakako. Veikė — ir tas pakakindavo vi keno veidas. Paukštis šovė netaikindamas. Saude
sus jų dvasios reikalavimus. Plačiąme pasaulyje jis visuomet pataikydamas. Trumpai kaž kas su
Korespondentui iš New Britaugo prispaudimas, o jie jo urvuose rengė pri dejavo, pakilo sumišimas — o paskui reguliariški ain, Conn. Kaip kas savo drau
spaudimui mirtį. Pasaulyje vyto gero ir blogo pėiiiininkų eisenos žingsniai. Vos spėjo geriau gą ar svečią vaišina, kokiais žo
pažinties medis, o jie iš vieno idėjos grūdo au už muro pasislėpti, kaip j>ro iškirstą skylę įlėkė džiais kalbina gerti, tas jau laik
gino naują krūmą, sveikomis, dagi neapskaitliuo- papliūpomis kulkos. Dirstelėjo į langą. Aha, raščių skaitytojus ne apeina.
janr> didumo ugiu ir paslėptais jaunučiuose pum prisiglaudė prie muro. Paukštis pasilenkė šiek Tai visai privatiškas reikalas, ko
puruose aukso vaisiais. Viskas yra tiktai saulėj tiek pirmyn. Šovė vieną, antrą, trečią, ketvirtą* kiais laikraščiai neužsiima. Ko
spindulių permainyta? Ir tas visumeniškos min kartą. Taikė gerai ir greitai — nė viena kulka respondencijoj ištikto nieko nė
ties diegelis, ir tos raidžių kastos, ir tas popietis, nežuvo veltui. Bet ir jie netinginiavo.* Kulkos ra laikraščiui tinkamo.
ir tie atsišaukimai. Ot, paprasti raidžių statinėto- lakioja po visą kambarį. Paukštis atideda vieną
jai! O tas ten, nepaprastas chemikas, kurio sprog revolverį, ima kitą. Grįžta prie lango, nieko ne
A. Jon. Atsišaukimas netin
stančioj^ konfiskuota medžiaga aplėkė visas karo mato, pasilenkia — tuo tarpu iš anapus pliaciaus
ka.
Laikraščiui reikia šiokio to
ministerijos laboratorijas ir ant jokio: “Sezamai, nuo namų augšto atsiliepė šuvia, gerai taikąs šū kio išmotyvavimo. Vieno šauk
atsidaryk”, neveizdint į geriausias ir tikriausias vis, nes kulka pataikė į pačią Paukščio kaktą. smo dar nepakanka.
ahalyzas, nereagavo. Anas, vėl, vienintelis savo Savaimi truktelėjo revolverio vištą, iššovė kaž-kur
Jon. Zd. Polemikoms ir pei
tiškas rųšies inžinierius, kuris mokėjo kasti urvus oran ir griuvo negyvas ant grindų.
kimams draugysčių perdėtinių
Šaudymas
tečiaus
ne
teip
greit
apsistojo.
Ap

be išskaitliavimų, bet karų ir vežimų, išveždamas
męs negalime per daug vietos pa
žemę, nesulaiko gatvės krutėjimo ir neatkreipia linkui Paukščio lavono pasidarė bala. Naujos kul
švęsti.
Tokius dalykus geriau
atidos visos armijos sergėti pristatytų sargų. Ana, kos badė tą kūną, į namus šaudė sistematiškai,
siai
atlikti
draugysčių susirin
padėkim, trisdešimties metų moteriškė, stengė ap l\g mūšio lauke butų šaudę į kaž-kur pasislėpusį
kimuose,
ant
pietos. Laikraščių
važiuoti keletą universitetų, ilgus metus dirbo bi priešininką. Nes revoliucijonierius tai “gudrus
užduotis
ne
su
ypatomis kovoti,
bliotekose, įgijo visą eilę patentų, kaž-kur pasaulyje žmogus!” Pasislėps kur-nors kaip žvėris ir iš nes ypatos, kaipo tokios, ne daug
išmėtytų, išskyrus.... paspartą. Kaip dvasia pa pasalų įkąs.,.. Taigi, kuomet kokiam pusvalan sveria draugijas gyvenime, daug
sirodydavo viešbutyje ir kaip dvasia išnykdavo. džiui praėjus, išdrįso įeiti kambarin, Paukštis, jau svarbesni yra,- ypątų darbai, jei
Lyg kad ūkai iš žemės, pasirodydavo visur ir prie gerokai buvo atšalęs, o tarp durnų, kurie užgulė gu jie ankšUįi rišasi su plačios
mažiausio jieškančios policijos subruzdimo vėl iš- kambarį, vos galėjo surasti jį. Toks įniršimas bu visuomenės gyvenjrnu: Suvaldy
si.‘'laistydavo ore. Dargi niekuomet penkių mi vo, kad jį dar kojomis spardė ir daužė šautuvo kul ti kuopų perdėtiniųs tai kfiopos
nučių ilgiau nepamanė apie kūdikį, kuris augo pas bėmis. Į atsitikimo vietą suvažiavo augštesniejie sąnarių pareiga. u4;)
senutę, be abejo gerai prižiūrimas, nes kam tuo valdininkai. Iškrėtė visą butą, apžiurėjo mažiau
Antanui R.o Tai arba visiems
met reiktų senutės? Dargi patentus įgaudavo sią tvarkos smulkmeną. Paukštį atvertė veidu
žinomi dalykui, zarba lietuvius
augštyn.
Dvi
ekscelenciji
kepurėms
ant
galvų
po svetimomis pavardėmis. Į chemiškąją Leipzineapeinanti, arba' neverti minė
go universiteto laboratoriją neįleizdavo moterų. ir ciecoriškais apsiaustuvais kailiu apsiūtais žiu
jimo mažmožiai. Korespondenrėjo
į
tą
Paukščio
veidą,
nepaprastą,
ir
viena
eks

Apsitaisė tuomet vyriškais rūbais. Bet ant nelai
cijoms reikia, imti svarbesnius
celencija talė į kitą:
mės, vieną kartą apalpo; profesorius, geras senelis,
— Pašėlęs žmogus!
.
.
1 viešus atsitikimui iš vietmtų
pradėjo ją gelbėti, atsegė drabužius, paslaptis iš
lietuvių gyvenimo.
Antroji gi atsiliepė į pirmąją:
ėjo eikštėn. Reikėjo važiuoti tolyn. Važiavo, ko!
M.... Eilės netinka, Nieks
- atsirado čia. O kiti tų spaustuvininkų? Jie visi
— Reikėtų paklausti Lambroso: genijus tai, kritikos eilėms na rašo; ant gatokie. Kiekvienas jų tūlą valandėlę stodavo ant ar iš proto išėjąs?
lo kritika knygutės Jau sykį til
augščiausio speciališko mokslo laipsnio, o paskui
Vachmistras; kuris klūpojo šalę Paukščio la po. Tai vienas dalykas. Kitas
nužengdavo nuo jo giliai, giliai, net ligi visume- vono ir laike pakėlęs jo galvą, kad ekscelencijos yra tas, kad redakcijos paprastąi
niško dugno, net žemiau tų galvų, tikslų, suma galėtų geriau jai prisižiūrėti, iškreipė veidą idijo- nė ne skaito raštui nuo pasislė
nymų, etikos, teisių, žmonių įstaigų jūrių, kur ^iškai prisimeilinančiai ir tarė:
pusių raštininkų. Redakcija vi
rytojaus kalvė, iš kur nauja pasaulio ašis kįla,
sada turi žinoti, kas rašo. Su rokur gimsta kelvedė busiančių kartų mintis, k«r
doms raštininkams geriausiai be
(Pabaiga bus).

Redakcijos atsakymai.

IŠLEIDIMAS BIBLIJOS SU
PAVEIKSLAIS.
New Yorko viena Laisvama
nių bendrovė išleido kritiką Bi-.
blijos su labai juokingais ir įdo
miais paveikslais. Knyga ta di
delės vertės ir didelė: Yra jo
je apie 400 paveikslų ir tiek jau
puslapių rašto. Skaudžios kriti
kos pasakų, klirios tiek žmonių
apsuko galvas, ir dabar dar laiks
nuo laiko statosi nauji bokštai
garbinimui ir platinimui tų niekingų mythų: ir dabar Roinos
katakombose tebskaldo galvas,
uždeda visokias torturas savo
pasekėjams valdininkai išmistų.
Kas iš lietuvių matė “Krytulius Šviesos", tas supras vertę
knygos, o vieno! tos ne galima
lyginti su minėta Biblijos kriti
ka.
Tiesą perspauzdinti į lietuviš
ką kalbą jos galima gauti ir tą
knygą vertėtų išleist lietuviškoj
kalboj. Padirbimas paveikslų su
lietuviškais parašais ir išvertimas
bei atspauzdinimas prekiuos apie
$1500.00 už 5000 egz. Egzempliorį galima parduot už $3.00.
Tai susirinktų $15,000.00. Su
prantama, ne visos parsiduos po
$3.00, nes reiks apmokėti agen
tai. duoti redakcijoms, o paga
liau* ne su diena 5000 galima
parduot. Vienok pinigai knygo
se neprapuls.
Aš atsiliepiu į lietuvius, kurie
norėtų prisidėt į kompaniją, iš
leidimui tos knygos, meldžiu pa
rašyt man savo nuomonę ir iš
lygas- Aš manau šiteip:
1) kiekvienas norintis tapti daliniuku, turi įmokėt $100.00. Tą
gali padaryt ir draugystės, kurios gali paskui pigiau savo, na
riams pardavinėti knygą;
2) Kadangi vien apie 15 drau
gų tereikia, tai jeigu atsirastų
daugiau, galima išleisti kita nau
dinga didelė knyga, paveikslan,
“Kapitalas** Karlo Marx’o.
3) Jei kas norėtų, arba jei pri
reiktų, savo pinigų dalį gali par
duoti kitam arba kompanijai, ku
ri išmokės įimtais už knygas pi
nigais ;
4) pelnu, arba įplaukomis už
parduotas knygas dalytis kaip už
akcijas;
5) nekorporuot tos kompani
jos bet išrinkt kasieriu ištiki
mą žmogų, ir pradėt darbą, kaip
tik rasis atsakantis skaitlius drau
gu ;
6) prieš spaudą priimt prenu
meratą po $2.00 ir vardus prenu
meratorių gale garsyt.
Jei kas manytų kita*p, jei tu
rėtų kokius patarimus arba nu
rodymus, tegul pasiunčia man.
Aš, apdirbęs reikalą, . galutinai
pagarsysiu laikraščiuose. Tą dar
bą pradedu, susižinojęs ir su pri
tarimu draugo P. Dubicko, L. S.
S. sekretoriaus.
F. J. Bagočius,
Pittsburg, Pa.
Box 1399.

APGARSINIMAI
ATGAL PRIE GAMTOS.
Męs dabar girdime, tankiau
negu pirma, kad męs turime gryžti atgal prie gamtos, nuo ku
rios męs tolydžio tolinamėsi.
Yra sakoma* kad prastas gyve
nimas vienas gali išgelbėti žmo
niją nuo pražuvimo pirma laiko.
Męs valgome ir geriame dau
giau negu reikia, męs atsidavę
perviršiui ir todėl pasiduodame
visokioms ligoms ir kančioms.
Žinoma, negalima ant syk išsiža
dėti visų gerumų musų šiodieninio gyvenimo ir visko, ką męs
mėgstame valgyti ir gerti, bet
męs galime teip sutaikyti savo
gyvenimą,* kad -neužkenkti gromuliojimo organams. Jeigu pa
stebėtum, kad, tau nesivalgo teip
gerai, kaip paprastai, ar jei valgis nėra tau skanus, tai imk Tri
Eliksyro
nerio Amerikoniško
Vyno. Jis užlaikys tuos organūs sveikame veiklume ir tokiu
budu duos gerą gromulio] imą,
tyrą kraują, nervus ir raumenis
stipriais, protą aiškų ir energiš
ką. Tu eisi atgal prie gamtos,
jei užlaikysi savo kūną tokiame
stovyje, kad Jis priims ir suvi
rins tiek maitingo maisto, kiek
jo jis reikalauja užlaikymui svei
katos ir drutybės. Trinerio Amerikoniškas Eliksyras Karčio
jo Vyno padaris tą tau. Gauna-

Draugysčių reikalai.
Viršininkai Centro Komiteto
“Auiroa” Dr-atėa.
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė,
1 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. Slitipas, 1419
N. Main Avė., Scranton, Pa.

CHICAGO, ILL.
DIDELIS BALIUS.
Georgetown, Wash. D. L. K.
Gedimino dr-stė parengė balių
26 d. gruodžio 1907 m. Bertoldi
salėje, 611 Railroad Avė., prasi
dės 4 vai. vakare ir trauksis iki
vėlybai nakčiai įėjimas vyrams
50 c., moterims ir merginoms
dykai. So. Seattle karai priveža
prie Georgetowno. Balius atsi
bus su prakalbomis muzika bus
gera. Taigi užkviečiame visus
aplinkinius lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti.
Komitetas.

j"'

pav., Jenapolio parap., Pastervių
sod., girdėjau gyvena VVestvillė>
Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:
Fr. Platakis,
2427 Kensington A v.,
Kensington, I1L
Pajieškau savo pusbrolio Kazi
miero Vitkaus, Kauno gub., Ra
seinių pav., Lobardžių vals.,
Kviedainių parap., Pajurėlių kai
mo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:
JieVa Kopataitė,
3255 S. Halsted st.,
Chicago, I1L
Pajieškau savo brolio Siivestro Žiaunio, treji metai kaip Amerikoje, pirmiau gyveno Chicagoje, III., paeina iš Kauno gub.,
Panevėžio pav., Pušaloto parap.,
Dragonių sod. Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti žinią adresu:
Jie va Žiauniukė,
85 Clinton Str.,
Binghamton, N. Y.

Pajieškau dviejų merginų —m
Marės Alaunikės, Suvalkų gub.,
Naumiesčio pav.. Plokščių par.,
Jotiškių kaimo ir Antaninos Trepeikytės, tos pačios gub., pavie
to ir parap., Bundžių kaimo, 5
metai kaip Amerikoje; turiu
prie jų labai svarbų reikalą. Jos
pačios ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:
Antadas Plaušinis,
Chicago. Jaunų Lietuvių Drau
737 Bluff Str.,
giškas Kliubas parengė balių ne
Bcloit, Wis.
dėlioję, 29 d. gruodžio, 1907 m.
Pulaskio salėje, 800 S. Ashland
Pajieškau savo draugų: SimąAvė. Prasidės 6 vai. vakare. Į- no Andriko, Jurgio Veismonto ir
ėjimas 25 c. ypatai. ^luzika bus Jurgio Sleimio, Kauno gub., Pa
pirmos kliasos ir gėrymų visokių. nevėžio pa v. Jie patys ar kas
\ isus lietuvius ir*lietuvaites kvie kitas teiksis duoti žinią adresu:
čia ant šito smagaus baliaus at
Petras Petrauskas,
silankyti.
Komitetas.
Chicago, III.

Paj ieškojimai
■ Pajieškau savo dėdės Antano
Gudino ir švogerio Ignoto Sta
čioko, Suvalkų gub., Starapolės
pav.. Gudelių ’gm., Skriaudžių
parap., Raguvos kaimo. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti
žinią ant adreso:
Jurgis Degutis.
323 River st.,
Paterson, N. J.
Pajieškau savo pusbrolio Juo
zo Survilo, Kauno gub.. Panevė
žio pav., Pušaloto parap., Medekonių kaimo, gyveno Chicagoje. Jis pats ar kas kitas teiksis
duoti žinią adresu: *
Domininkas Survilas,
2003 St. Clair A v., N. E.
Cleveland, Ohio.

Pajieškau kunigo Juozapo Servetkos. Turiu svarbų reikalą jo
labui.
Juozapas Žymončius,
s 31 W. iąth PI.,
Chicago, III.
Pajieškau savo brolio Antano
švenčiuno. Vilniaus gub., Trakų
pav., Žaslių vai., Rūdninkų kai
mo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:
’ Juozas SKenčiunas,
\Vheelwright, Mass.
Pajieškau savo pusbrolio Juo
zapo Linkevičiaus ir draugo Po
vilo Motiejūno, jau treji metai
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno
Courtney, Pa., paeina iš Kauno'
gub., Panevėžio pav, Kiburskos
vols., Veizių sodž.; noriu susižinoti, nes išvažiuoju į tėvynę.
Jie patys ar kas kitas teiksis
duoti žinią adresu:.
Tony Anilionis,
1751 So. 2nd St,
Springfield, III.

Pajieškau savo brolio Stanislo
vo Mickovičiaus, Kauno guber.,
Šiaulių pav., Užvenčio parapijos,
Žeberių sod. Jie patys ar kas ki- v
tas teiksis duoti žinią adresu:
Steponas Mickovičius,
Box 129,
Nashua, N. H.
Pajieškau savo vyro Franciškaus Žilinsko, Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav., Pakainių parap.,
ir kaimo, 4 metai kaip Ameriko
je, 2 metai atgal gyveno Pittstone, Pa. Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti žinią adresu:
Uršule Žilinskienė,
12 W. i9th‘Pl.,
Chicago, III.
Pajieškau savo draugo'Jurgio
Berberausos, Kauno gub., Rasei
nių pav., Kražių parap., Pakra
žančiu miestelio, šį metą iš tė
vynės, girdėjau, kad atvažįavo į
So. Chicago. Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti žinią adresu:
Juoz. Bertašius,
304 Chicago Str.,
Kenosha, Wis.
Pajieškau savo pačios Onos
Vaškienės, išėjo nuo manęs per
nai metą; paeina iš Kauno gub.,
Panevėžio pav., Pušalotu parap.,
Dekonielių sod. Ji yra 30 metų
amžiaus, tamsiai geltonais plau
kais, tamsiai mėljmų akių, ant
vieno veido turi juodą apgamą,
moka rašyti lietuviškai, lenkiškai
ir angliškai. Kas man apie ją
praneš gaus $10.00 dovanų.
Kasparas Vaškas,
201 N. 23rd St.,
•
Philadelphia, Pa.
(20 — XII)

Pajieškau savo brolio Aleksan
dro Liudzinskio, sesers Bronislovos Liudzinskaitės ir pusbro
lio Antano Junevičiaus, visi Kau
no gub. ir gyvena kur apie Bos
toną, Mass. Jie patys ar kas
kitas teiksi duoti žinią adresu:
Emilija Liudzinskaitė,
1911 Pearl Str.,
Pajieškau Adomo Jociaus.Kau
Philadelphia, Pa.
no gub., Raseinių pav., Kaltinė
nų parap., 4 metai Amerikoje,
jo pati mirė Lietuvoje ir liko 16
metų duktė, norinti pinoti, kur
yra jos tėvas. Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti žinią ant aReikalauja gero važinėtojo prie
dreso:
alaus
vežimo, vedusio, apie 35
Petras Šileris,
metų
amžiaus,
turi sudėti pini160 W. i8th St
gišką
užtikrinimą,
būti gerai apChicago, III.
sipažinusiu su miestu ir laikančiu
Pajieškau savo pusbrolio Fran- darbą. Emst Tossetti Brg. C<x
ciškaus Tamošiūno, treji metai Bottling Department.
atgal gyveno Seattle, Wash., pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio
AUKOS REVOL.
pav., Smilgių parap., Senkonių
FaVmington,
III. J. Kulvinssod. Jis pats ar kas kitas teik
kas
$1.00;
V.
Salaševičius, L
sis duoti žinią adresu:
Stoškus,!.
Salaševičius,
J. LaukeA. Baranauskas,
vičius,
A.
Stoškus,
Ad.
Laūke•
1751 So. 2nd Str.,
vičius, V. Burba po 25 c. Viso
Springfield, III.
$2.60, atmetus siutimo lėšas lie
Paj ieškau savo draugo Anta ka $2.55, skiria S. D. P. Lietuvo
no Balsio, Kauno gub., Telšių je.

Reikalavimai

laiku Uk« atlikti greitai Ir gerai. -

Ant Pardavimo.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyrėme laiške nuo
užsakymo.
Visada dėk pinigus ar
Money Orderi | tų patj laiškų ku
riame tavorus užsakai.
Nes jeigu

78 Manim Gerki J. Pasakojimai. 14
runų kalbos vertė A. L-is. Turiny!
Giesmė apie sakalų,
karas Cudra, Rudenyj, Dvidešimts
ir viena. Chlcago, ‘III. 1906, puslapių
1W................................ s.................

daugeliu gyvW
ienų paveikslėlių;
ntų, medžių Ir
jprantamal llallkltrumpai allk.li
Įpad tuos dalykus,
na gamtos liti
lįiri, bet jų gerai
ant kurių žnj
nesupranta, Chicago, III. 1903,I? pu..50c
•lapių 238 ,

spsuflu
ant gero®, standžios popieros
poph
489. 82-00
ta. Chlcago, III. 1899, pusi.
pu
Ta pati apdaryta -audimu, kietuose apatspaudoruose, auksinėmis Utar
tr šono.. 82.50
■tl parašai ant nugaros ir

Už $2800 pirkai lotą su dviem
655 Istorija a be Ina.. Dalia pirma
namais ant Wallace Street Chi-;
Nuo seniausiųjų laikų Chlnljos —
• 90 Olltlpa. Graži apysaka iš laikų
cago Heights.
Rendos atneša
2800 m. pr. Kr, iki galutiniam išdalini
pinigų nėra, o jei ateis pinigai be savitarpinės karės Siaurinės Amerikos
608 Gamtorf^»ajl4gos Ir kslp iš Jų
mui imperijos Aleksandro Makadonl
$31.00 ant mėnesio. Pati rentlą užsakymo, męs nežinosime kų su Ihdljonų. Vertė A. Olševskis. Antra
naudotis. Pa^hi BfHierj sutaisė Ber
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Draa A.
- gali tas propertes išmokėti. Atšl* nėra Užsakymo.
, *
pataisyta laida. Chicago, 111. 1906, nas.^ Svarbioj \nokillškoa vertės kny
šauk pas A. Olsseivski, 3252 ipj’j 6) Visada ant savo laiškų pasirašy pusi. 95.................................................. 25c ga, su daugybė paveikslų yv airių ma Bacevlče. Su paveikslais, parodan
člais tų laikų plramidua, sienas pylių,
šlnerijų ir kltpklų jVietaisų ant Išnau
Halsted St., Chicago. Męs turi kite savo pravardę ir adresų. Nors
dojimo gamtnL pajfėgų. Chlcago, III. tvlrtynlų; typus kunigų Ir kareivių.
tr
tūkstanti
kartų
mumis
rašę,
visa
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Llstuvlškos
Pasakos
Yvairloe.
me 'daugybę gerų namų ant par*
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi
*»*• •••••• BOo
davinio visose miesto dalyse. S. ‘h da reiĄia pasirašyti pravardę ir ad Suriuko Dr. J. Basanavičius. Dalia 1904, pusi.
cago, BĮ. 1904, pusi. 498 .............. 81-00
!fl
4i ■

Neužilgio išeis iš spaudos

“LIETUVOS

KALENDORIUS
1908 metams
Sutaisytas Jono Ilgaudo

resų kiekviename laiške, nes męs
radę- laiškų terp 100 ar 200 laiškų
be parašo ir adreso, nežinosime keno
jis yra Ir negalėsime atsakymo duo-

III. čia telpa 202 dar gražesnės ir
667 Istorija Suvienytų Valstijų tau
juokingoanės pasakos. Chicago, I1L
518 Iš kur atsirado muaų naminiai
Parsiduoda labai pigiai gerai
1904, pusi. 338 ,
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
saliunas su visais tavorais ir ra
81-50 Lunkevyčių sutaisė Bernas. Bu pa dėjo plauku | Amerikų, kokios karės
Drūtai apdaryta
kandais šešiems ruimams.. Parsi
veikslėliais. Chlcago, III. 1901, posla buvo, už kų kariavo ir kokiuose mo
Su visokiais reikalais rašydami
70
Llotuvlškoa
Pasako*
Yvairloe.
duoda dėlto, kad savininkas .tu
pių 73.......... .. .T................. ••• -20c tuose; klek buvo presidentų, kokio ir
pas mus' visada adresuokite telp:
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
prieš atradimų Amerikos iki 1896 m.
ri kitą užsiėmimą. Pasiskubinki
IV. Chicago, III. 1905, pusi. 299. Alo
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
A. OLSZEVV8KI,
525 Kslp gyvena augmenys? Pagal
te atsišaukti adresu:
3252 S. Halsted bu,
Chicago, ilk je knygoje telp kaip ir pirmesnėse da Lunkcvyčių ir kitus, sutaisė Bernas. ka, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
J. J. Kveder
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų
kie žmonės pirmiausiai iš Europos prapasėkų, telpa keli šimtai užlmanččlų Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas klek kuris gero dėl šios šalies padarė.
125 So. Jcnessee st.
‘
Ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi apie yvairius musų žemės augalus, jų Prie galo knygos telpa Suvienytų
, .
VVaukegan, UI.
sudėjimų Ir atmainas, gyvj ir plėtojl
pirkęs Iš paminėtų 4 knygų I, II, III
Valstijų Konatitueija, kuri yra reika
mąsl nuo pat menkiausių pavidalų iki
ar IV dalj, turės per visų savo am
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui
FARMA PARDAVIMUI.
žių neišsemiamo pasakų turtų ..-81.25 didžiausių Ir tobuliausių. Chlcago, III. gyvenančiam šioje šalyje. Chlcago, Iii.
8o akrų farma, 40 akrų miško, NAUJOS KNYGOS, GAUNAMOS ‘ Drūtai apdaryta .........
81-56 1901. pusi. 129 .....................................36c 1S96, pusi. 364 ................................. B1jOO
.“LIETUVOS” REDY8TEJE.
E 26 Kada Ir kokiu būdu svietas su Ta paU apdaryta audimu, kietuose ap
23 akrų išdirbtos žemės, kluo
100 Pasaka apl^kantrlą Alenų. Duk sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. daruose, aukso literos ant nugaros ir
nas. tvartas, klėtis, ir arklidė iš
A'itmetlkos uždavinynae Vadovė terį turkų cieccriaus Amoniam, kuri Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas.
lentų, grinčia kryžiava su sklia- lis aritmetikos pradžiaiantroji da per 22 metu vaikščiodama po svietų, Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi šono ...................................................81-25
pu, prie kryžkelio terp dviejų lis.
*
daugybę bėdų Ir vargų iškentė o. An ški kūnai ir kaip' musų žemė susitvė
658 loto -IJa Chicagos Lietuvių, jų pa
šita knygutė — antroji ir paskuti tra laida. Ii lenkiško vertė A. Olšew- rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su
geležinkelių, 1 mylia nuo mokyk
los, 5 mylios nuo Thorp, kaina nė dalis uždavlnyno, paskirto arit skia. Chlcago, III. 1903. pusi. 66 ..20c gyvybė. Su paveikslais. Chlcago, III. laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
metikos kursui; čionai, kaip papra
1906, pusi. 140 .-a...... ........ 35c džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
$2900.00; pusę reikia įmokėti, li stai yra daroma, surinkta uždavinių
114 Pinas ir bernas.. Apysakėlė L.
kusią dalį išmokesčiais; savinin su skaičiais visokio didumo. Para Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai 527 Kada Ir kokiu budu gali svIom* rašymas: kiek yra lietuvių Chicagojo,
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais
kas turi dvi farmas, todėl vieną šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c miečių. Žingeidi, norintiems sulipa ‘ pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. WUh. vardais ir siekiais; chronologiška per
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis par tinti su buvtu ir sanlygoms maskolių Meyer. iš voaiočiu
voaioči kalbos vertė J. D- žvalge Chicagoe lietuvių darbų ano
parduoda. Atsišaukite par Fr.
rašė K. Stiklelis, telpa 14 gražių td- kaimiečių gyvenimo; ji verčia įkalty- gaudas.
Knygelėje aprašyta aviete pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900
Mikolainį, Thorp, VVis.
vynlškų dainelių,
Pu s lapių 16 pre- tojų drauge jausti su vargo prislėgtais pabaiga. Kas nori daalžlnotl kada ir
metų; istorija jų parapijų ir prova ku
kl ....................... .............................. 10c žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla kokiu budu gal syietaa pasibaigti, te
aigo K raudu no su “Lietuva". Chlcago
Pardavimui gera ' bučernė
pių 60 .............:.................................. 15c gul perskaito šitų knygelę. Chlcago, I1L 1901. pusi. 580........................... 8L0C
grosernė su vežimu,, arkliu,
111. 1906, puaL 135 ........................... 36c Apdaryta............................. .. .... 81-50
Lietuviai I ųr gerais keliais isngla120 Po priedanga Bventlnybėa. Isto
,«tt. Savininkas rišvažiujoja 1S n# prieky n??
Nuoširdus atslliepimiesto. Atsišaukite “Lietuvos tnas | lietuviškųjų visuomenę D-ro riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 545 Nematomi prisėsi Ir draugai 678 Lietuvių PraUvIal Mažoje Axl
Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų, E. Posterl. Vertė K. J, Odesoje, 1905, žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė Šernas. joje. Nuo senovės Iki jie pateko ps
redakcijom (20—XII)
pusi. 100 ...*.................
25c
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruoAprašymas smulkiausių bakterijų gim valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
džio
1906,
Union
dančių visokias Ilgas pas žmonis, jų
Ctty,
Conn.,
26
KAS NORI FARMOS?
‘
124 Robinsonas Kruzlua. Graži mo susekimas, vystymusi ir tt Su pa tojas (D-ras J. Šliupas). Knyga turi
gruodžio 1906, Edaardsvllle, Pa., 31
283 puslapius ir 4 dldellas mapas. pa
Aš išvažiuoju 8 d. sausio 1908
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa rališka pasaka. Antra pertsisyta IsL veikslėliais. Chlcago, I1L 1905, pusla rodančias vietas kur senovėje gyveno
m. iš Chicagos į Missuorės val ryje "107 m. Pusi. 47, prekė.... 15c ds. Chlcago, 111. 1903. pusi. 83 ... 25c pių 118.......... -.h...................... 90c
lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių pa
186 Žmogus neplluškis Vertė ii
stiją ant savo farmos aptverti
dėjimų
dar 800 metų prieš Kristaus
Labai gražios Dainos.
Surinktos švediško Nėris. Labai graži apysakė
548 Oras, Vanduo, Šviesa Ir Šiluma. gimimų. Chlcago, HL 1899......... ...50c
tvoras ir aptaisyti triobas ir te
lė,
kaip
turtingo
prekėje
sūnūs
apsi
nai busiu keletą sąvaičių. Jei K. Stiklelio; čia patllpusios 32 dainos vedė su ^arginga mergina ir laimin Lekcijos Profesoriaus Blochmano. LioUžrašytos nuo žmonių Uepalotų kaituvišken kalbon vertė J. Bernsą. Chi
-08 Raėto Istorija.
Pagal A. B.
kas iš lietuvių nori čia farmą
giau gyveno už kitus, apsivedusius su cago, PL 1907, puel '138.................... 35c
Schuitserj
sutaisė.
Bernas. Aprašo ko-:
pirkti, tegul raš^ man žemiau me, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų turtingoms. Bita apysakėlė užima
klu budu smonės rašyti išmoko, kaip
gub. Pusi. 39, prekė . 15c kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų Ir
paduotu adresu, o aš suteiksiu
553 PaCjimaa organiško svieto. t*w- išdirbo sau raštų kiekviena žmonių
mokina žmogiškos doros. Chlcago, III.
visas reikalingas žinias apie fartauta, kokie buvo raštai senovėje daug
Pasaka apie carų - mikitų. Pagal 1899, pusi. 23 .................................... 10c dėlės moksliškos vertės. Ji aprašo metų prieš Kristų, kada žmonės via
ma$ čia pardavimui.
rusiškų sutaisė A. K. Išleido L.V.8.
194 Sidabrinis Kryželis arba Dailydė tvėrimųal viso autvėnmo ir visų gam toje rašto vartojo mazgelius ant šniu
Juoz. Žymončius,
■ Labai gražus užimantis pasakojimas iš Nazareto. Apyaaka iš laikų kanki
tos sutvertų daiktų; pai *do, pagal se rų. Išplausiymu* ant medžio, 14kapoji
Alton, Mo. Texas Co. apie carų, kaip jis žmonėms įgriso ir nimo Kristaus. Eugenius Su*. Vertė-------------p,._ . |emės sluoganlua. mus ant akmens, piešė paveikslus, ir
niausius ir giliausius
kaip apie jj žmonės kalba. Puslapių
(3-1)
J. Laukis. Chlcago, III. 1906. pus). 169. d<Ug mllijoag metų atgal gyvenusius Uk nesentai daėjo Iki šiandieninio ai
46, prekė ............................................ 15C (Bitų knygelę Vilnisus vyskupas už- ant žemės augmenis, vabalus, žvėris,
febet o (literų), su kuriuom dabar gn
draudė lietuviams skaityti)............. 50c paukščius tr ttP ' Su paveikslais. Chl- H parašyti kiekvienų šod| ir vtskų ap
Ratelių spėjimai. Yra linksmiausia
“LIETUVOS ŪKININKAS”
kalbėti telp gerai, kaip Ir gyvu žodžiu
cago, UI. 1905, i«l. 137 .
žaislas (žabova) šeimyniškuose susi
566 Senų gadynių Unyk<
• Laikraštis skiriamas Lietuvos
lykę gyvi sutvė- Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų te200 Akis už ak|, dantis ui' dant|.
rinkimuose.
Parašė D. Spėjikas.
.darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- Puslapių 16, prekė ...................... 10c Juokai viename akte. Perdirbta ii vo rimai. Pagal Htftchinaonųj sutaisė Ser teresuoja, parodydama kaip tobullnoo!
gu paveikslėliais.
Aprašo se sviete raštaa Chlcago. 111. 1905, pu
kiško. Chlcago, III. 1907. pucl 29.. 10c
.tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
niausių gadynių yvairius sutvėrimus slaptų 304 ..................... .................. 81A0
mas ant gražios popieros, 16 pu Tikri Ir netikri fiventiejle. Paveik 210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie gyvenusius ant žemės dar prieš atsi Apdaryta .......................... .'.............. 81-25
slėliai iš gyvenimo kankfntinfų Ir name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. radimų žmogaus. Šiandien tų sutvėri
sių ir mėnesiniu priedu.
Vienatinis laikraštis, kuris te- kankintojų. Išleista Suslv. Lietuvių Ba ir M. P is. Chlcago, III. 1902. pu mų kunus žmonės kasdami gilius šuli 722 Trumpa senobės Istorija. Pagal
,vynėj daugiausia prasiplatinęs, Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c slapių <2 ............................................. 20c nius, kanalus, arba Imdami Iš žemės prof. R. Vipper vertė iš rusų kalbos
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. D. Bu paveikslais senoviškų liekanų
Žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų
225 Geriaus vėliaus negu niekad. Tūlų sutvėrimų atrado čfelus, aesuga- ' ir 5-eis spalvuotais žemlaplals (mapo
niis iš Lietuvos ir kitų dalių svie kalbos šermukšnė. Aprašo apie du Komedija viename akte. Pagal lenki dlntua kunus. užklotus keliolikos siek- mls)- Yra tai tikriausia svieto istori
to. Amerikos - lietuviai užsirašy broliu Grakchu, 130 metų prieš Chri- ėkų sutaisė K. B-n ir M. P is. Chica salų storio žemės eile. Jie yra šian M Duo tenlausių laikų, daug metų
kite minėta laikraštį arba užrašy Etaus gimimą, iš Rymo laikų ir kaip go, III. 1902. pusi. 48.......................... 15c dien išstatyti*|vairiuose mušėjuose, iš Pr,*s Kristaus gimimų iki nupuolimo
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip Rymo viešpatystės. Chicago, III. 1904,
kite savo gentėms tėvynėj gyve trom laiku žmonės buvo pavergti ir
81-00
visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c
257
Kun.
Gramylos
Raštlnyčloje. Ko sena yra musų žemė, kiek tai milijo pusi. 305 .............................
nantiems. Lietuvoje metų prekė
81-25
medija viename akte. Parašė kun. Tr. nų metų reikėjo pakol ant mirusio Apdaryta..........................
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek Hodur. Graž ai parašyta komedija, tin žvėrie kuuo užaugo eilė žemės kelioli
numeris ant pamatymo 5 centai. cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė kanti perstatymui. Chlcago, 111. 1906. kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa 851 Apie turtų lėdlrblmų. Parašė
Amerikoje vyriausiu agentu yra: lių iš embryologijos. Pusi. 12. Pre pusi. 14.................................................ioc gal storumų Ir senumų žemės sluog- Bebram. Vertė 8. M. Veikalas gvll
kė........................................................... iQc
sulų. kuriuose tų sutvėrimų kunus ran denantis politiškų ekonomijų. Kokiais
M. J. Damijonaitis,
Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma.
262 Mindaugis Lietuvos Karalius, da. gali be apsirikimo spręsti, kaip eo heliais išsidirba turtai, kaip jie susi
3250 S. Halsted St., Chicago, Ilk
prof. Blochman’o, sutaisė istoriškas* paveikslas 5-se aktuose. ną yra uiusų sėmė ir kaip seniai smo krauna ir kaip atsiliepia ant gyveni mv
PASARGOS SKAITYTOJAMS. Lekcijos
šernas. Su daug paveikslėlių. Pusi. Lenkiškai parašė Julius Sloveckl. Lie gus tat jos atsirado. Chicago. III. 1900. draugijoa. Chlcago, III. 1900, pusla
1) Kada reikalauji permainyti ad
..........
81-00 pių 139 ................................................ 35c
138.
Prekė
.............................. 40c tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku pusi 370
resą. dėl siutinėjlmo laikraščio, visa
Ta
pati
apdaryta
.........
81.25
dirka). Chlcago. I1L 1900, pusi. M. 25c
da paduok ir senąjj savo adresą. Jei
Tautiškos
Politikos
knygynėlio.
856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad Telpa čia Rusijos policijos viešpats
639 Svieto pabaiga. Iš ruaiško vertė nas Gražys. Ai knygelė aprašo kokios
331 Žilė galvon — velnias vuodegen.
resą duok kitam, geriau mokant (arot vimas. persekiojimas ypatos laisvės,
Komedija vienam akte. Pagal lenki Pr. Siūlelis. Kas nori dasižinoti ka kada buvo karės, kas buvo Jų prležaparašyti.
draugijų Ir susirinkimų, laisvės žo
škų sutaisė M. P-la. Chlcago, IH. 1902, da bus svieto pabaiga, tegul perskaito sčia, klek blėdės padarė ir daro imo2> Pinigus geriausiai siųsti pei
džio ir sukinės, ir kame Išganymas? pusi. 31....................................... .'. .. 10e
šių knygelę. Chicago, III. 1902, pu- nėms Ir kas j jus stumia. Chlcago, III
Money Orderj arba
registruotame Pusi. 47. Prekė
10c
slapių 31............................................ 10c 1902, pusi. 40......................................10c
laiške. Nedėk | laišką smulkių sida
471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
861 Draa J. Baeanavyčlus. Lenkai
kelionėje . kopertą praplės, išpuls ir> Erkman-šatrlanų, sutaisė S. M. Pa- karių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, |- veikslas iš Napoldeono I paskutiniųjų nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len gal Scbmehl’j Bernas. Mokslas apie Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
dėk pačtlnlų markių už tą sumą. kariavimų. Pusi.L 44. Prekė.... 15c kiškai parašė Promyk. Pirmų syk) Iš ■ubudavoRmų kūno visokių žvėrių, tautas. nurodymai kaip lenkiška kai
versta | lietuvišką. Labai naudinga paukščių, sanarkojų, žarnapilvlų ir ba sunaikino ir sudemoralisavo MetuPačto markes priimame tiktai vieto
knygelė
tiems, kurie nori sužinot! iš žmogaus. Kiekvienas žvėrie arba gy vų ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg
je smulkių, kur suma mažesnė už
Kaip žmonės su ponais kovojo?
81.00. Jei suma siekia 81.00 ar -dau Sodiečių sukilimai - Išpanijoj, XIV ko darosi žaibai, griausmai, lietus Ir vis aprašytas pavieniai su vlsotnis jo šiai dienai. Chlcago. III. 1903, pusla
giau. tai markių nesiųskite, bet dėki amžiuje. Parašė A. J-tis. Pusi. 34. sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie ypatybėmis ir kokių gyvūnų gimine jis pio <1................................................ ....
te pinigus arba Money Orderj. Jeigu Prekė ....:. ......................... ,...10c laikosi ir tt Chlcago, III. 1894, pu tveria. Su paveikslais. Chicago, iii.
946 Priedeliu prie lietuviško klausy
slapių 79 ............................................. 90c 1906. pusi. 313.................................. 81-00
suma bus 8125, tai galima dėti 81-00
Apdaryta .......................................... 81.25 mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie > Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popie
472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
6C0 Cthnologlja atea mokslas apie reikalus po valdžia Rusijos ir po įtek
nok markės turi būti visame sveikos, žių Pijų IX. Parašė Vlctor Hugo,
me lenkystės. Chlcago, III. pusla
nesullpusios vleaa su kita, nė prie antra laida. Prekė .........................10c Meteorologija. Fugai profesorių Vojei- žemės tautas. Pagal D-rų M. Haberpių 38 .................................................... 15c
kov
’
ą
sutaisė
Šernas.
Aprašo
iš
ko
landtų
parašė
Bernas.
Su
paveikslė

laiško neprilipintos, teip kad męs ga
susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, liais. Yra tai svarbiausia moksliška
lėtume jas panaudoti savo laiškams.
Užsiprašydami viri minėtų knyge
1102 Auginimas Ir maitinimas mažų
nuo ko atsiranda ant dangaus {vairios knyga apie visas musų pasaulės žmo
Sulipintų markių nepriimame. Mar lių, adresuokite:
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių nių veisles. Ji parodo visų viešpaty kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chl
kes priimame tiktai Suvienytų Val
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla sčių. visų žemės kraštų ir net mažiau cago, III. 1907. pusi. 28.................. 10c
A. OL8ZEW8KI8
stijų Siaurinės Amerikos, jokių kitų
3252 80. Halsted 8L,
Chicago, III. čiai ir labai suprantamai paaiškinta sių salelių žmonės ir jų paveikslus.
viešpatysčių markių nepriimame.
1195 Hygtena arba mokslas apie už
kaip galima sužinoti oro permainas ir Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
3) Jeigu išpirksi Money Orderi,
daug kitų {domių dalykų. Kiekvienas pročius užsiėmimų t< abelnai viskų. laikymų sveikatos. Pagal Bernesą,
tai nelaikykie j| pas save, bet priaprašymas, dėl aiškesnio supratimo Kas nori pilnai ^pažinti žmonių istori- Drą Noll ir kitus, sutaisė Burnas. Yra
siųsk redakcijai, nes be “Orderio’’
parodomas ant paveikslo. Norintiems jų. tegul perskaito Mg knygų. Chica tai nauja daktariška knyga. Kas jų su
redakcija negali pinigų iš pačto gau
arčiau susipažinti su oro ypatybėms, go. BĮ. 1903, pushl66T9L................ 82.00 atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal
verta perskaityti. Chlcago, III. 1907, Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną
pusi. 238 .............................................. 75c mo apdaruose................................. 82-50 savo sveikatų, pailginu savo amžių ir
prisiųsk prastame laiške, registruoti
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oria Apdaryta..........................................91.00
užauginti sveikus ir tvirtus savo valAš - 3£
nereikia. •
son Svett-Marden. Lietuviškon kalbos
641 Geografija arba žemės aprašy kua Chlcago, m. 1897, pusi. 132..35c
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
473 Apie žemę Ir kitus svietus. Jų mas. Pagal Ge^cie, Kpkovskl ir ki
gas ar kitokius tavorus, niekada ne jusių žmonių. Labai naudinga kny buv| Ir pabaigų. Pagal Heilpernų, FaL tus sutaisė Bernas.
1176 Pamatas VIoeklal Reformai.
paveikslais.
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: ga. Didelio formato.
Chicago, UI. bų ir kitus, sutaisė Bernas. Aprašo Aiškiai ir suprantamA| aprašo musų Vadovas sveikatai, tūriui Ir laisvei.
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką 1907 ................................ ............... 81A0 kas yra žemė, iš ko ji shaldeda, ant žemę, yos pavidalų, diduma Ir platumų; Populiariškas raštas apie klausimų
kitą, kas su užsakytais tavorais nesi Apdaryta .......................................... 82.00 ko laikosi ir kaip sukasi. Kaa yra jos kalnus, jų vardus^ augšt|, vulka valgytos. Parašė Otto Cardue. Su
riša, nes pas, mus tavorų (knygų)
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko nūs metančius iŠ šavę^‘ ugn|; ii kokių raštininko leidimu vertė J. Laukis.
siuntiniai yra atliekami viename de
35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti metos ir kitos retai matomos žvaigž sluogsnlų susidedi žemė,
A — “ •kur
— *Ir “
klek Knygutė nurodo kad mėsa Ir kai-kurie
partamente, apgarsinimai kitame de- ‘iš devynių sekančių gražių pasakai dės. Su 30 astronomiškų paveikslų.
joje yra anglių, g ežles, aukso, dru- kiti telp pavadinti dilginanti valgiai,
partamente, o korespondencijos tre- čių:
,
Atsisveikinimas, Vagia, Kas kal Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo skos ir kitų gšrytf ; įtiek marių, eže- yra netinkančiais žmonėms maistais.
čiame departamente
ir kiekvienas tas, Gatvės vaikai. Paporčio žiedas, gus tikrai gali apaišvieatt Chlcago, rų. upių, jų vardai pltfcia, gylis; kokie Chlcago, III. 1907, pusi. 113.......... 30c
departamentas yra po priežiūra ki Miško sargas, Signalas, Keleivis, Bū III. 1896, pusi. 225........................... 75c kuriuose vandenys: aurųs, prėski, kar
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos vio ėsybė. Chlcago, BĮ. 1902, pusla Ta pati apdaryta.......................81*00 tus; kokio juose gyvena gyvūnai ir tt
1210 Aritmetika. Sutaisė 8. Skačpopieros surašysite keletą reikalų, pių 99 .......................................... 15c
Žemė aprašyta dalimis: Išskaitytas kauskaa. Leagvaa būdas išmokti skai
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame
480 Biologija arba mokslas apie gy visos viešpatystės, karalystės, kuni tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta |
departamente kol tas j| apdirbs ir
63 Karės laukuose. (Kareivio at vus dalgtua. Pagal prof. Nusbaamų, gaikštystės, respublikos Ir tt Klek penkis skyrius. Skyrius I — apie
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol siminimai). Parašė Vsevolod Garšin. sutaisė Bernas. Mokslas kokiu budu kurioje žemėje yra gyventojui kokio skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
šis j| apdirbs ir pasiųs trečiam? To Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš radosi gyvi autvėrlmai ant musų že jų tiktetmoi, kalbom papročiai, užaiė- rius IH — Dešimtiniai trupiniai. Sky
kius laiškus negalima nė | laiką at laikų karės maskolių su turkais. Chl mės, kaip jis vystėsi pradėjus nuo ma mžasal, pramonės, išdarbiai ir tiesos, rius IV — Prilyginimai ir proporcijos.
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir cago, m. 1908, pusi. 81 .................. 20c žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, kokie mlsatei, su klek ęrfentojų, fa Skyrius V — Proporcijų prievadinės.
mąjį departamentą likus laiškui, ant
67 Lietuviškos Pasakos Yvairloa. žvėrių ir paties žmogaus. Bu paveik brikų. pramosiu; kur kokie orai: šal Chicago, III. 1897, pusi. 104 .......... 25c
ram nelieka davadų. Geriausiai yra F u rinko Dr. J. Basanavičius. Dalis slėliais. Chlcago, Iii. 1901, pusla čiai ar kasščlai, lytu^ ar giedros; kur
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros I. Čia telpa 141 labai gražių, juokin- pių 147........................................
1300 Rankvedls angliškos kalbos. Pa
40a koks Ūgis dienos ir nakties; kur Visa
- popieros. tada kiekvienas reikalas
da yra lygi diena Ir, naktis, kur saulė gal Ollendorfą, Harvey. Ma«weil ir ki
bus perduotas tam tikram departa- <kų. Chlcago, 111. 1963,- pusi. 280 81-28
907 Gamtos Istorija. Pagal P. Bart, per koletų nedėlių nepuelMdžla arba tus suraiė J. Laukis. Yra tai praktiueLtui ir visi reikalai tuom patim Drūtai apdaryta..
Šhlausla knyga išsimokinimui anglį-
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Knygų Kataliogas

Preke 25 centų.

Įtalpa: .
Kalendoriškoji dalia: Prio kiekvieno mėnesio padėtas talkas
saulės if mėnesio užtekėjimo Ir nusileidimo šiose vietose: Bal
ti mo re, Boston, Chicago, Cincinnati, Denver, San Franciaco, St
Louis, New Orleane, New York tr Phiiadelphia. Apart to pridėta
gale kiekvieno mėnesio amerikoniškos šventės ir lietuviškos pami
nėjimo dienos. Laikas Suvienytose Valstijose;
Saulės Ir mėnesio
užtemimai 1908 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.

Atsitikimų metai;
Atsitikimai;
Skirt uStatistiškoji daile:
Surašąs Lietuvos, didžiųjų kunigaikščių Ir karalių;
mai laike;
Gyventojų skaitlius Su v. Valst. 1901.
Didžiausi miestai sviete;
Tolumai tarpe Amerikos miestų;
Tolumai iki
1902 ir 1903 m.;
Statistika Amerikos miestų 1904
didžiųjų portų nuo New Yorko;
m.;
Algos Suv. Valst. viršininkų per metus;
Algos europtškų
monarchų; Metriški (francusiški) maatai, saikai ir svarai; Ame
rikoj vartojami svarsčiai, saikai Ir mastai; Palyginamoji lenta visų
trijų termometrų: Reaumur, Ceicius Ir Fahrenheit;
Palyginamoji
lenta metriškoo sistemos su amerikoniška ja;
Lenta nuošimčių
(procentų); Pinigai kitų šalių palyginime su amerikoniškais; Len
ta suradimui biie vienos sųvaitės dienos nuo 1801 iki 1952 metų;
Didumas žemės Ir daugumas jos gyventojų;
žemės gyventojai
pagal kondaentus; Skaitlius (vairių tikėjimų pasekėjų, ir kitos.
Žinios apie Amerikų:
Sutrumpinimai valstijų; 8uv> Valst
kapitoihie; (steigimą* Amerikos valaUjų; Amerika pirm 100 metų
(miestai ir jų gyventojai, kur ir kaip tada žmonės gyveno, kaip
tuomet žmonės keliavo, laikraštija, paltas ir telegrafijai; Valdžia
Suv. Valstijų Amerikos;
Suv. Valst. pačto reguliacijos; , Laikraš
tija Suv. Valstijose ir kitose šalyse svieto;
Negrų vergystė Suv.
Valst.;
(šutai natūraliasvlmo (gavimo piliečio popierų);
Klau
symai ir atsakymai kokius gali užduoti išsiimant Suv. Valst. pilie
tiškas popieras; Patarimai norintiems važiuoti Amerikon, ir kitos. *

Moksliškoji
dalis:
knygos;
Tolimos
saulės
erdmėje;
Augštumoa tr gilumos;
žmogaus kūnas;
Kodėl išnyko prieėiatoriškiejie milžinai?; Rodos ir pagelba atsitikus nelaimei. •alatrlstiškoji dalis: Atoiė (parašė Joeeph Luitpold); Maros
(parašė Maurus Jokal); Karalaitis Žmogus (psuaka); Atsiminimai
nušauto (tikras aUitikimaa iš laikų rusiškos revoliucijos, parašė
Aleksandras Amifiteairov).

Maišytoji dalis:

Išsitarimai; Juokai; Pasibovyjimai ir tt

Augščiau. paduotoji įtalpa aiškiai parodo, kokios vertės tas
kalendorius. įkišioi darydavo kalendorius vien Europoje, todėl ir
žinios kalendoriuose būdavo vien tokios, kurios tinka Europoj gyvevenantiemS žmonims; šitame gi kalendoriuje telpa visokios įvairios
žinios apie šit# kraštų, apie Ameriką. Bet kalendorius nedarytas
vieniems metams, ne, jame telpa tokios žinios ir Informacijos,
kurios niekada nepasęs. kurios visada bus geros, ftitas kalendorius
bus geriausia informacijos knyga apie visokius reikalus; Jis reika
lingas lygiai vertelgai kaip ir darbininkui, amatininkui ir pirkliui.

Pasarga perkupčiams ir knygų krautuvėms.
Perkupčiai ir šeip knygų prekė j 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 dykai, užsirašykite ’UETinH ”.
Prenumerata metams $2.00, pusei metų 91.00.

CENT5

Dvigubos VVartelskio
Valzbomos Stempos
Ši; Subiti, Panedilj ir Utaminką
Gruodžio 14 - 16 - 17.

Wartelskio Departamentine Sankrova
3641 - 43 - 45 So. Halsted gatve.
100 viršaus vaiibomų stempų prie kot
uos eil?8 vyrifckų drabužių ar ploftčiaus nuo
$10.00 augštyn.
viriau* vaizbomų
100 virinus
•tempų bedvigubųjt| prie
kožno žipono 810.00 ar
daugiau.

100 viršaus vaizbomų
vaistomų
stempų be dvigubų jų prie
koino krosnies 810.00 ar
daugiau.

»
Ulės po.......................ai.ea
prtekociMt ti o;er>»kos »kryr*.. ........... -■ H.es

Pirk daiktus, šventėms čia, męs turi
me didžiausią ir pilniausią departamentinę sankrovą pietinėje daly.
Lėlės, žaislai, lempos, dailos stiklo in
dai, krosnys, rakandai, kilimai, patie
salai, laikrodžiai, megztinės užlaidos,
rūbams prekės, gelumbės, sijonai ir
drobės.

Laikyk savo vaizbastempes, jos teip yra geros kaip
pinigas; puse knygos verta $2.00, pilna knyga verta $4.00.
Knygą gali išmainyti ant by kokių daiktų musų sankrovo.

Wartelskio Dep. Sąkrova
3641-45 So. Halsted gatves

.

škos kalbos pačiam per savo be pagal
bos mokytojo. Chieago, ni. 1906, pu Susideda Iš 12 Stsreoakoplškų t
slapių 307 ...............
81-25
stilių pundelyje. Prekė 60c. už
pundel|.
Apdaryta .............
81.50
Štai ką juose gali pamatyti:
1326 Žodynas lietuviškai - angliškos 1 Stebėtini griovai Yellow-8tone Par
ko.
kai boa Dalis I. Sutaisė A. Dalis, čia
2 Kvietkinš paroda, mieste Sarato
rast visus lietuviškus žodžius Išguldj
tus angliškai. Kotuos žodis palenk g n
Boetery gatvė New Torka.
tas kursyvoms litaroms prie kokio
Didysis vandens puolimas, Y ei ka
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
štone Parko.
gos Jormatas 6x9 colius. Kieti, mėly
■orėm sąupqwp|S ‘puupdu ornjpnv pu 5 Typlika tabako farma, Kuboje.
6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa
ant nugaros. Chieago, UI. 1902. pu
los Hswaii.
slapių 382 ... ..
.............. .. . 82.00
7 Žuvų rinka, mieste Manllės, ant Fi
lipinų salų.
1327 Žodynas lietuviškai - angliškos
8
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Laite,
Porto Rico.
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
9 Puikiausia pilis mieste Rhelnstela.
dytūs lietuviškai. Prie kiekvieno sng
Prūsuose.
*
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
10 Puikiausias Žurandelts Salono de
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi
Jenets, miesto Vienoje.
kiekvienas žodis paženklintas kuršy
H Švento Mykolo paloclus. Peterbur
voms litaroms prie kokio gramatikom
ge, Rosljojo.
skyriaus jis priguli. Knygos formatas n Švento Petro bažnyčia ir pilsčius
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais
Ryme.
nugara ir kampai drūtos, gražios moro
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros
parašas aukso litaroms. lapų kraštai
BERIJA II.
marmuruoti............................................. 94.0C
Susideda iš 25 Stereoekopiėkų pa velto
Ta pati knyga popleros apdaruose 83.00
slėlių bakeelyje. Prekė 75c. už
1328 Žodynas lletuvlškal-angliškoa Ir
angliškal-lietuviškoa kalbų. (Abi dalys
— I Ir II, t. y. No. 1326 ir No. 1327)
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
sla knyga norintiems gerai pažinti an
glišką kalbą. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 ...........560C
1329 Žodynas. Tas pats kaip No
1328, tik pilnai apdarytas brangia, gra
žia moroko skūra. (Čia audimo nėra
nė biskio) ..................... *....................... t7 0°

baksėti.
štai ką juose gali pamatyti:i Gražiausias vandens puolimas. Havana Gten, N. Y.
Grandžių sodas, Floridoje.

s

Didžiausias pačto
Yorke.

budinkaa,

Nev

0

(THE JUNGLE)
Toji, labai pagarsėjusi ir pageidaujamą^nygą spaudoje,
ir netrukus bua užbaigta. ‘ Knyga paradytą, vią^o geriausių
Amerikos raitininkų, p. Upton Sinclair ir |9verąta lietuvi!-

k<,) •■RAISTAS**

|j
I
0

a

J. NAUJOKAS
120-124 Grand Street

1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašytos ir paveikslais parodytos visos
slaptybės ir budai jų darymo. Chica,go, III. 1903, pusi. 262 ............................ Mo

1525 Rankvedis gromatų rašymui.
jCuygelė pamokinanti kaip rašyti gro
noataa į firmas, pažįstamus, gimines,
prietelius, mylimus ir milimas prieš
apsiveddmą. 1 ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomoe ypatas.
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki
muose. Chieago. UL 1895, psl. 115 40c
1632 Gyvenimas Šv. T5vo, Popie
žiaus Benedikto IX, valdi! u šio apašta
lišką sostą Ryme nuo 1033 iki 1044
metų ............................................................... 25c

1635 Lietuviškas Lementorius dėl
mažų valkelių. Su poteriais, katekiz
mais Ir minstranturu. Vilniuje 1863,
pusi. 52....................................................... 15c

Pinigus prieiųsldt per Money OrderiJ
ar regis t ra vot oje gromatoje adresuodadamas:

A. Olszewski>■

3252 S. Halsted et,

Chieago, III.

Sfureoskopal arba Teleskopai

8t3reo»aopas arba Teleskopas yra tai
prietaisą arba žiūronas su padidinau
čiaie stiklais, per kuriuos kad žiūrai
ant abrozėlio, abrozėlis pa /irsta | na
turališką paveikslą, kuriame matai čir

-

etą, plačius laukus, miškus, darius Ir
teip toliau, teip kaip kad pats toje vle
toje būtumei ir viską savo akimi ma
tytumel Teleskopas paverčia | natų
Fališką ėsybę, padidina jį atsklrSto
žmogų nuo žmogaus ir išrodp jau lt
i.
bet tikru atsitikimo.
K ęs turime dabar »nt pardavimo gra

Stebėtinas vandens puolimas, Niagare Faile, New York.
Puikiausia svetaine United States 115
Motelyje, mieste Barstogos. N. Y. 116
Kupčiška gatvė, Obispo, miesto Ha
117
vanos. Kuboje.
J3 Ūkininko namai. Kuboje114
8 Iplukdymas galvijų mieste Manilėe. j"
119
ant Filipinų salų.

Ir Didžiausias Ofisas
Airija. KiHarney, pilis Rosi.
įėjimas | Muckrosa Klloėtorių, Al
<101.
šiaurinis
_____
___ miestas,
.. Glbraltar.
Bondler lovta ir Kate<*ra*
Vokto dja. Griuvėsiai vidų nuūžiate
pilies?
'•
Vokietija. Laivas apleidilantls Koblenc ą ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens
puste.
Stockholmas. Karališkas paloclus.
Švedija. Ant kelio | Odės.
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
nuo ChaBonlx.
Thun, Šveicarijoj.
Žluvlnis kiemas, Alhambra. Graneda, išpanljoj.
Katedra Notre Dams, faskada. Pa
ryžiuj. PteneuzijojTulierinų darias, Paryžiuje, Fran
ci joj.
Palociai tautų ant upės Balna'oe,
Paryžiaus Paroda, 1900m.
Ventis de Milo Louvre, Paryžiuje,
Francljoj.

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

KAIP PADARYTI MORUS
aprašanti kata ąa
daryti M menus m JokĄ aparatu
ir dkfeMo ŪsiiaviaiMo. M<mu«
klakvtMaa padaryti ir leugvai aiSirbU diduhu* etaigB*. Daammaa
Msimokiauaią J toa kaytoa tedirba
po
ir BO akt vakaru. Tam UU Ir
■aUttek uždirbu, >nu tik 10 unru
b toitfsaaaMtL jvlpu saitiuu f

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

J. ILGAVDA3

r- 1
176 Japoniški kūdikiai ledinės šmoto

176 Japoniškas žvejys prieplaukoj. To
177
178 Trepsi

žlnyčią,

Kyo-

Klgomlzų žlny-

180 Auksinis pevllfoūas ant ežero Klndss Champe Elysees. Paryžiuje,
• kakujl, luti Kyoto Japonijoj.
Francljoj.
181 Senoviška žinyčla Fujlyaaa, ML
133 Didžiosios operos paloclus, Pa
Fuji. Japonijoj
ryžiuje. FrancljojTeatro gatvė, jjgio vieną millą.
133
SERIJA III.
134 Tvlrtynė šv. Jono tr Katedra.Marseilles. Francljoj.
Susideda Iš 2o Sierooskopiškų paveik
183 Nare, Japonijoj., Tūkstantis žibin
slėlių Iš Kristaus gyvenimo. Pre 133 Laivų užplauks ir ežeras, Vlllefrančių prie Ka-aągn-No-MyU žinyche. Francljoj.
kė 81-00 už baksėti su 22 pavątto
slšliu.
Carnlche kelias Ir ežerėlis VTDo- 84 Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
Štai ką juose gali pamatyti:
franche, Francljojnis šuo, serglantls Nlkko žinyčią
1 Kristaus užgimimas BetĮėjau s Štai- 137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte
nuo PlktotoCarlo.
nėiėje.
185 Havališkl mokyklos kūdikiai.
138 Vatikano daržas tr šv. Petro ka 186 Paimu daržas aat kranto Monolon
stų ir dovanas jam kloja.
tedra, Ryme, Italijojupėn, Honolulu, Havral
3 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo 130 Rymas Mūri n t nuo bokšto šv. Ps- 187 Daktilinių paimu kelias, Honolulu,
kina daktarus Jorusoliaus balnyHavral. o
140 Didžioji galerija Colona palocluje, 188 Havrališka moteris, gaudanti PeeKristus ant svodbos. Kainoj GallRyme. Italijoj.
heal, mažiuką kriaukliną tiuvallėjaus. Permalno vandeni | vyną, 141 Skliautas Settlnlo Severo, Rym%
ta
Kristus ant kalno kalba priešais
Italijoj.
189 Chlniečlal renkanti ryžius. Havral.
6 Judošius savo pabučiavimu išduoda 142 Kolose urnas. Ryme, Italijoj.
ISO
143
Kristų žydams.
pejo. Italijoj.
131 (plauks ir plaukimu laivų taisymo
T Simonas pagelbsti Kristui krytt«
144
dirbuvš Vai para įso, Chlte.
tol182
8 šventa Veronika apšluosto veidą
Kelias šv. Juosapo, Venecijoj, Itar
. atoato
i
XrUt uL
MM.
San
Frsncisco
gatvė. Mezico City.
198
9 Ji aus ramina moteris, kad
146 šėrimai karvelių ant piečiau* Saa
194 Didysis pilnėtas, Msateo City.
v seklų.
Marco, Venecijoj
10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 147 Kelias šv. Andriejaus. Venecijoj. 195 “Jojimas šėnlmls".
196 Mano apglnėjas.
žiavojimo vietos.
ItalitoJ11 Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 148 Mabometonų bažnyčia Omare.
197 Kalėdų rytas.
Golgotos.
198 "Tėve musų, kuris esi danguose",
148
12 Kristus paveda gavo motiną Jonui.
199 Pagalvėlių kerė.
Uo užuolanką, Algtera.
13 Skaito Kristui myrio dekretą aat 150
260
šėrimas kačiukų.
Gėrymo fontanas ir gatvė Bename
kalno Golgotos.
Kaire, Egipte.
Teleskopas ir 106 virė paminėtų pa
14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry ĮSI Besimeldžianti dervišai kiemo ma veikslėlių kaštuoja ............................88.00
žiaue.
hometonų bažnyčios Gamos BI
100 tų pačių paveikslų bakaeiyjs
26 Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
be teleskopo
....................... 8290
159 Mahometonų bažnyčia Sultono Ha17 Kristus keliasi iš grabo.
26 paveikslai 19 Jėzaus gyveni
•an. Marint, nuo CiadsMo sienų
18 Kristus žengia | dangų.
mo .................................. j.. 81-66
Kairo, Egipte.
19. Regykla šiądieaiaio Bettojaus.
?nts vienas tėlfeskopas be paveikslą
153 Pyramldos !r Arabų villja, žiūrint
39 Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte. kaštuoja 81.00. * ’
kurioje Kristus gimė.
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame
31 "Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
22 Bažnyčia budavota ant grabo šv. 155
Bus i dedanti iš 12 maišyte gatunko pp
P. Marijos.
Joj.
volkalMių pundelyje. Prekė 35c.
Kaip šiądien išrodo Kristaus gra- 154 Turgaus diena Bingapore, Indijoj.
už pundeli. .
šitoje aerijoje. .kiekviename punde
34 Kaip šfąden išrodo Kalvarija, kur
poro, Indijoj
lyje, beveik via kitokį paveikslėliai, tai
Kristus mirė.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chlyra maišyti ii vtaekių gatunkų. Juose
25 Ulytėlė po vardu Jėzaus "štai Žmo
uijoj.
yra: gražiausių osiestų, bažnyčių ir
gus".
159 Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
kitų begotų triebesių paveikslai, teip
260 Chlniečlų vlenbuoriniai laivai | gi ir komiški pavešksIMiai. ši serija
plaukoj Hong Konge, Chinijoj.
| yra gera tiems; kurie nori pinigus užSERIJA IV.
Susideda iš 100 Stereoskepiškų paveik 161 Gražusis kelias Shanghal, Chinijoj. čėdyti, aso ji kaštatoja tiktai S5 c, o
olėllų bakselyje. Prekš 82.00 už 102 Žvilgis ant viešos turgavietėj, joje galima tlek<ddag pamatyti kaip
Bhanghal, Chinijojbakas ų.
Ir serijoje L t -so*
šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa *6o Tautiškas priešpiečių namas ant
vefldėlių.ką pirmutinėse serijose, Ir
BERIJA VI.
Tokyo, Japonijoj- Iriso gražybės
štai ką juose galite pamatyti:
12 telo oat iraj|yto gstunko paveiksią
lankai
b
!lų purdetftįj’/Prskė 75c. už pun-.
101 Besiartinanti audra aat ežero Erle. 168 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglpd«l|.
102 New York. Tavorų krovimas | di
tlškų lotus kvietkų pilname žy
šitąja Berijcijk'^mtfaual paveiksią
deli oceaninĮ laivą
dėjime.
103 New York. Pilies daržas (Casttlo 168 funltų ttnyčis Honmoku, Yokoha liai. Labai araftųs^
dirbti gabiau
Garden).
sių artistų, brangaus darbo. Į juos
ma, Japonijoj
žiūrint matai vlskjž teip aiškiai kaip
104 Boston. Ežeras viešame daržo.
167 Yokohama, Japonijoj, šiaudus dir
105 Atlantic Cityr New Jersey. Pumakad prieš akis a<> bu tų jokio paveiksią
bantis lytteM k u rpee.
M ;
Yokohama,
Japonijoj.
Kriaukllntą
168
106 Niagara. Patkavlnis vandenakriAtminkite, ted viri parodytos pre
žavių pardavinėtojau* stotis.
tys nuo ožtnėe salos.
(Horse
Paroda ugnagesinių atletų, Tokė- kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
Bhoe Falls from Gost Island).
skopo. Pato Joleekopas kaštuoja 81.
hama, JapoalM*
107 Chieago. Auditorium viešbutis Ir
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar- Vtoao Tetoskagą užtenka aut visų Ir
Michigaa Avenue.
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
108 Kaskados ir pokyltnė svetainė.
71 Tokohama, Japonijoj. Altorių b, n*> Teleskopas užtenka jiems visiems.
P. Parodos 1904m.
šamas jaunų gerbėjų Matsuri ( Vienas teleskopas užtenka visokiems
109 Moki indijonas namfeje.
' f

ia

paveikslam. Kada turi teleskopą, tai
no Moki indljonų gyvenimas.
111 Siotu infijoaą vadas, He-NoftaM. 171 Japoniški vaikai, nešanti pokyliai gali ftotl paveikslus kokius tik nori Ir
visi tiks į tą pety'teleskopą.
113 Vartlnlakal (The Sentlnels) 3,013
173 Matsuri pokytis, musikos pastotas
pėdų apgščlo, Yosemlte, Cal.
Siųsdami pinigus ant teleskopą ar
113 Motina girią. 63 pėdas apėmlo. Tm
ąut kitokių reikalų visada adresuokite:
semite Klonyj, Cal.

274 Yakobama.
matote žemiau surašytus.

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

Brooklyn, N. Y.

m
1

1420 Tikyba ar mokslas! Tikėjiml
ški. moksliški ir draugiškai - politiški
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo
9 Geležinkelis ant
Ha vali.
20
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
10 Galvė miesto Manilėe, ant salos Fi
mas. Chieago, III. 1901, pusi. 211 50c
lipinų,
121
11 Kapeliją "Sousa" ant Paryžiaus pa j
1498 Lietuviškas Sapntainkae. - Su
------.rodos, —
Francuzijoje.
rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų
13 Paimu daržas mieste Frankfort,
183
ir sutaisytas nagai tikrą pereis kai-agi p
Prosuose.
'134
tišką sapnininką, su 316 abrozelių, su 13 Merginos parduoda kvistkas m
il2š
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias
sts Kopenbaąen, Danijoj,
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
14 Paikinusias kvietkų danelis, mito
126
ateities. Geriausiai išguldo visokius
ste Monte Carlo.
sapnus, kokie tik žmogui prisisapauot U Ruatoenval •žandena puolimas. Nor- 127
gali. Chieago. I1L 1895. pusi. 205..50c
vetUoj.
128
Tas pats drūtai aądsrytas ................. 65c 16 Opera avenus gatvė, Parytiujų
Francuzljoj
120
1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku 17 Moterų d u ei ės su kardais.
las arba knyga bartų, monų ir visokių 18 Moterys prie arbatos. *
130
paslapčių ir praktiška C. C. St. Ger19 Motina kudikj prausia.
main Delnažinystė, su paveikslėliais.
131
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 60 Kai: labai dideli tie mašlukaL
Laukis. Yra tai didtiausia ir prakti 21 Vakaro diskusijos.
133
Ir ketari kitokį paveikslėliai.
škiausia monų knyga, burtų ir deina-

žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
ant viršaus apdarų koloriuotas pavelkį- slas burtininko ruimo.
Chieago, UI.
1904, pusi. 412............ ........................ •3 00
Drūtuose apdaruose.......................... $K80

jau ilversta | 18 visokių loQ^ų ir tas pa
rodo kaip ji visoj pasaulėj yra pageidauja^a./^> sujudino
Amerikos visuomenę. Lietuviams tuom žingeidesnė ta kny
ga, jogekapraiyta lietuvių gyvenimas su Misoms smulkme
noms, kaip veidrody permatomi vieaų vargai, kitu linksmybės.
Toj knygoj aprašyta Amerikoje mėsos trustas, Chicagos skerdinyčia kaip nuodina visuomenę ir kaip prie mėsos
kobiauriausius dalykus primaišo, kad tik daugiau uždirbti.
Knyga faktiškai parodo visą suktybę ir skriaudimų
sistemą, ir į ką ji paverčia žmones, kuriems ii savo rankų
darbo reikia užsilaikyti. Ji parodo, ką nukenčia moterįs pjovinyčioj, kaip jos tampa s u žagiamos ir teimynų gyvenimai bū
na suardyti ir kad paleistuvystė ir kiti nelaimingi apsireiški
mai tai tik pasekmė nelemtų sanlygu.
•
“RAISTAS” naudinga perskaityt visiems, jis labai
naudinga kalbėtojams.
"RAISTAS” tai stora knyga, ir bus tikras papuoši
mas lietuviškoj literatūroje, netrukus bus užbaigta, kaštuos
kaip ir angliškas originalas S1.50, bet kurie dabar prisius
tik $1.00 apturės tą svarbų veikalą pirmiau ir pigiau. Vie
tiniai gali užsimokėti “Vienybės” redakcijoj. Rašant reikia '
adresuoti ant iŠleistojaus vardo teip:

lljoj.

pardaviaėtejas,

Dartsvią
rodantis

savą

:wskl

i Banka.

r-,

.r --i

šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi
kiekvienas lietuvys gali Čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname
laike. Už sudėtus pinigus ši banka moka 3% ant metų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skryneles (boxai) pi
nigų už kavoj imui, prie kurių ne ugnis, nč vagis negali prieitL Skryneles yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.
,

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

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

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

Ko tik reikalausi, čia viską gausia
Jei reikalauji pirkti namą, lotą AT fermą — 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 į
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
iifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutaupoti (užčidyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. 0LSZEW5KI
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 dešimti ar pen
kiolikę metų rentas sugrąžjs tau
pinigus užmokėtus už namus ir
tūriai savo pavastj ant viso am
žiaus,
Tėmytttą ka?t> pfffif galite

tatk, Tftjrftl šhntus namų ant
Chieago, i n. pgnlavtaiBj Bfenaf paduodu lee-1

Chieago, III

lias prekes, parodymui, kad kui
nas gali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT
galite gauti namus už .
$1200, $1400, $1500, $1600,
$1800 iki$45<>o
Ant AUBURN AVĖ. namai
SU lotu už .... .......... $2000
Ant LOWE AVĖ. namai su
lotu UŽ ..................... $1400
Ant 35 * LOWE AVĖ. na
mai su lotu už ««.. r... $7000
Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti už $2500;
$2720 j $3000 iki....... $3800
Ant WALLACE ST. galite
nusipirkti už $2800; $3200;
$3600 ir brangiau.
Ant 80. HALSTED daug
visokių namų biznio va-

dimui, galite pasiskirti už
$3100 iki.................
$40.000
Ant 3$th STREET mūri- .
nis namas, rentas $46.00 \
ant’ mėnesio už ...... $4503
Ant LYMAN & FARRELL
mūrinis namas —Storas 2
lubų nž ..................... $4600
Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
rinis — 2 lubų. Storas $7000
GRAND WORK, ILL. na
mai su lotu ąrti 49 av. už $2000
EAST CHICAGO, ILL. Ge
ri bizpiui namai už .. $2940
Kreipkitės pas

A.OIszewski
3252 S. Halsted St.

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

OFFICIAL PUBLICATION

Kozminsky < Yondorf,
73 Dearborn Street.

ANNl AL 8TATEMENT OF THE NA
BankieriaL
TIONAL LUMBER INpjHRANCE COMFAMg* skoli>*e Maigus ant tutenyblų ir jei
NY OF BUFFALO, IN THE STATE Q1
N. T. ON THE Sl-et'DA'Y OF DECEM- tu retagiesi turtenybf pirkti, mgs.su džiaugsmu
prigelbėsitnc, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
BER, 19M, MADE TO THE INSURANCE
nigų Greita* vaikintas Lengvo* illygo*. Ageir
SUPERINTENDENT OF THE STATE OF
tai apmokami dosnlaL
ILLINOIS. PURSUANT TO LAW.

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid

EXPENDITURE8.
Losaea paid durlng tbe year....
Commieslon or brokerage ...........
Salariea. feea and all other chargee ot oAcera. derk a, agente
and employe*.. .............................
Rcats paid durlng tbe year....
Ali otber taxee. lieenae* and taaurance department fee*...................
Amount of all. otber expendtturee

42872.33
33481.C

LEDGER ASSETS.
Book value ot bonds...............
Caah on band and in benk.... ..
Agentą’ deblt balancea.............

Į
THE COLL1NS NEWYORK MEDICAL INI STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam
kuru
daktaru
sneciialistu patyrimai turi didele praktiką
prakti
daktarų spccijalistų
ir pažinimą gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus
tingai su geriausia pasekar vardo nebūtų, o ypatingai
pasek
me ir pasišventimu išgydo užsendintas ligas bei ne
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaikų.

Tit Institutas kasdien apturi didelę dauSfbe nuo išgyditų padekavonių ii visų kraštų
mėrikos.
Rūdijama visiems, kurie varainami yra ligoms bei ne
sveikumais o nieks juos nejstenge išgyditi, kad kreiptus
šita Institutą, tai apturės teisingus grynus gerus vaistus
ir pagelba sveikatai; su vaistais drauge reikalingus pa
mokinimus įer laiška lietuviškoj kalboj, kaip reikia apsi
eit, teipat išaiškinimus apie ligą.
Ii daugelio padėka vonių, parai linkčjlm<tų, kurie buvo
varginami ligoms, o pasiliko pilnai Išgydyti, čia patalpiname
pripažinimus:

11-ta ir Halstad gatvša.

OFFISAS^ampas 31-mos Ir
South Halstsd Gatvių s t lt 11
GYVCNIMA8 Y1RSZUI APTIEK03

2783.12
11178.80

Traukia dantis be jokio

LIETUVI8ZKA8 KATALIOGA8 DOVANAI!

..

....

S071MS3

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

1800.83

Totai Ledger Asseta.........

/ Be sveikatos nėra laimės!

tausoti pinigus,ant senatvfts .nenorėsi su tuo skirtis,
nors tąsyk jau nebereikalausi
tausoti, jei dftsi aavo atlieka
mą uždarbį pas mus ir gausi
gerą trinuoiimtinį palukį nuo
mus priskaitonią kas pusme
tis. Męs nerštame parodyti
tau, kaip pinigai auga sulig
musų būda ščdaą užsiėmimo
dieną, teita savaitė yra ge
riausia tau pradSti.

C H I C A G O, ILL

210535 40
73203.2«
23317.17

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS
nori. Darba gvarantuoja.

VISOKIŲ žiedą. taikrodėlią. tanciegellą. laikrodžių, britvą. armoniką kancerUną.
kternetą, *kripką. bubnėtią. mandoliną, varganą, tona* r a tą drukuojamą *akaH^
Itatavižką knygą Ir kitokią daiktą (visą daiktą yra paveikaiMtai kaip |ta i*rede>.

«
*

tė
Brangintinas Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI

TAUTIEČIAI reHmlanjnntl viri minėtą daiktą, vtoadoe
pa*
visados kreipkite* pas
M. X Dami|o<Mlt| prisiuvami savo adreeą ir ui S aaatua mark f dėl peėto
kaitiĮ,o KaTauoaa No.Tganette dovanai,
ai, Ubarto
U kurio bosite
buelte aprūpinti
aaraia- t«i»inaai» daiktaU-

gfe
/jJK

Garbinga* The Oollina New York Medical Inteitutaa!
Prašau priimt širdinga padekavonę (ją
Ja galit
g— pagarsint
---------) ui
. .pagelba
_
tų daktarų perleidau bot
sveikatai. Kad metus sirgau ir daug visokiu
bet nepageluoju
.. *.*
h—....................
........... Po yi«okfo
“kiau
bėjo
ir lik
labiau puoliau
ant sveikatos.
visokio gydymo, ^
atsišaukiau
.Ta*
_____ S
Z* 111 1F Vi.
pM* Jumis
aprašant
liga: skaudėjimą
krutinės ir pečių, rankųL ir
kojų ir ki
tas dalis kūno, nusilpnėjimą, dirbimą, — lai per Jus išmintingą gydymą
Ir gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt ir suvartojau, pasilikau visai svei
kas, ui Ui nužemintai dėkavoju. Gaila, kad iš kart prie Jus noatsišauklau.
Bu guodone
M. Foriueaą,
HOPark 8tr., Būtie, Mont.

Vienatinė lietukų prekystė Amerikoje,
Amerikoje. kur)
kurį išsiunIšsiun
* visok,u* <i*iktus apateluojant per laiškus, Į visus
Amerikos ir Canados miestus ir kaimelius. Adrcssas:

CHICAGO, ILLINOIS.

3250 SO. HALSTKD ST.

Silpniems Ir Nerviškiems Vyrame

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreciation from book va

Agent’s bala neės over three
months due..................... MM
Bpecial depostts to secure
UabiUtiee in Georgia......... 10000.00

. 18910.00

Totai.

290027.40

Assets.

LIABILITIES.
Lcsscs in procese of adjustment
or in suspence.... . . ............. 5927.48
72250.45
Totai unearaed premiums...............
. 78177.93

LtabiUtles.

vaistui, prirašomam ganau* daktaro, kurio a* tsiravausi atlankydama* *en|j| U>|. AB tinas II
patyrimo kad vaistas padirbus pagal Ilty reooptg
yra'Ugdtea goriausiu ailpnleau, nervllkisms ir
besveikačiams vyrams. Al tįsau dėlto, kad jis
man sugrįstu© sveikatą po ilgo sirgimo nusllpoSjimu, nerviikumu Ir abelna nstvelkau ir tt. Al
pirma toUuriglnau specialistu* ir įvairiu* vaistu*
bei gydymu* be matomo pageri)imo. Teipgi ti
nau, kad daugelis kitiĮ, sirgu*li| U arba kita liga
nuo pcnidlrblmo,)aunystė* paklydimu, prasiėsngimų ar perdėjimų, kaip nerviikumo. uuoblgį,
sunykimo yyrybės. blogos atminties, sunaikinto
guvumo, štoko* ambicijos, įmurknybė» nodr|*umo, *kaud8Jlmo etrinoee, abeino nesveikumo ir
U., kurie raM man, teipgi iBsigydd, kaip ir ai pats.
Žinodamas,, kaip sunku ilakgydftl litdje lalyja,
ai ušsimaniau pagelbėti kitiem* ir koinem reikalaujaaCiam tokio vaisto poravusiam pa* mane ai

rimu* nipeCĮtrtame laiške d., kai. Recept} gali
sutaisyti gerejeaptiekoje uimadu* piji tfu*. Klau
MISCELLANEOUS.
*)k mano rodo* ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
Toto! riek* token dūrins th* ytar
peras vaistas, nuo kurio busi sveika*, tvirtas ir
283200.00 laimingas Al ui savo patarnavimu reikalauju
in lliinota ...........' ....................
Totai ptemlum* received durlng
50c tau pasveikus. Niekuomet ai nersikaUuju
tbe year in lllinoto............................ 8592.52 daugiau ui ilty iuax.| »uw| ir tereikalauju jos kol
Totai loase* ineurred. duriag tbe
tu visilkat nepesitai*y*l, idant paskui geriau ga
year ta Illinois.
495*. 41 utum branginti mano paturnavlmy tau. Al ne

MORRIS S. T HEMAI N E.
President.

WILLIAM P.

MAINĖS,
Secretary.

8UBSCR1BED AND SWORN TO BEFORE ME TH1S 2-nd DAT OF FEBRUART. 1307.

IRVINO J. MILLS.
N o tory Publie.

[SEAL]

5Q,000^
DYKAI
pX
PASLAPTINES VYRU <LYGOS

RODĄ DYKAI-

sunkios moteriškos Iigos, sugedi- M
mo gumbo, \
9
vidurių, di- <
j
d±io strėnų
ir sprando
skaudėjimo
ir nervų sukliarimo. Džiaugiasi sveika
ir laiminga.

Urėdiškos valandos nuo 9 iki j; noMšomia nuo 9 iki ta.

DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street.

_____ Gacnikenė

CHICAGO, ILL., U. 8. A.

La. 8

340 OhioStr., Johnxlown, Pa

Dabarjaikas nasdokites.visil

itai tr greitai drakaoja. llta-os .r visa ■aksuk* padaryta i* gvrlaaata pltsaa. PwW uk H-S0.
Utlaiksa kitokiu Mdarbia malinukiakrliu gatuska ir daagyba aaadiegu visokie daiktu. Ka« nor aptarė* katotage tegul prltlrfMtaa
uar Kg ir teisinga Bdriaa, c aptaria M puslapiu dideli i^^ęy NA
KATULCGa DYfAli Kuriame yra Iii
1
—
įkala ir U kurio matysit MRM
Bi^tsi
kaip kitur, štoraykam. Ai
MmK

Telefeąs* Yards 0011

New York, N. Y.
tą Lesnlewskis,
144 E. Houston SL

Nevvark, N. J.
,V. Ambrazevičia,'
178 Ferry

SL

Philadetphia, Pa.
otas,
1028 So. 2-nd SL

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sąuarc 8.8.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)
Išdirba visokiu legališku popieras,
kaip tai: Plenipotencijų, Kontraktus.
Billof Sale, Testamentus, Afflduvits Ir
kitoniškus.. Inkorporuoja draugystes^

J. J. Hertmanovvicz

- Scranton, Pa.
Joe. Petrikis,
1514 Ross Ava,

.... So. Boston, Mass.

224 Athens st

Shenandoah. Pa.

138 S. Main St

Ofisu

Cor. 33rd St

------ Chicago, Iii.

Marė Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Halsted St. . Chictf®, 111.
' Telepltonas Vbrdš I1M
Duoda visokia rodą ir gevi*<9ia-p*g*lba mote
rim* jungose. PSneVinTiigai atlieka dagbų pr.e

W ate r būry, Conn.
gimdymo irdašieri atsakančiai pqjHiu<iyrno OfflJonas Žemantauokas. 39 W. Porter.SL

V

Westvil|e, IIL . _
S. Kreivėnas. •

JonaA-J. Gudinąs 4

< e i- .
•
Užlaiko pirmos k‘h Sis tahung ir t stre-acijr,
7 Minfoto kur galima gauti gtetotųju* gėry aus, cigaru* t*
valgias, teipgi. turi puikių sretaingsusirinklmMi a
baliam* Ir vestuvėm*. Tito y kitę adresų:
Worceeter, Mase.

. 8prirflfieW, III.
f. Klembauskas,

Antanas Bernotas,

Tetophona* Caaal 2330

12 Harlem SL 223 Wabansia Avė

Cbicago, III.!

NAUJAUSIAS ISZRAUIMAS
nK DERMATOLOGUOS moksle.
Daugybė odo* 1 ifų paeina nuo
n**rarnt>» užsilalkvnjo ir nx»ikrėŪmo trinti tr nuo viArlnle 11*a.
Daufuma* **ana počku*, plet».»
kana*, slinkimą pliMM jMmtea
per ap*i)eidini| (lydosi pas, aeauasaačiu*
daktaru* ar agentas, kurie tik pioigtn igrė
itoja. o paakuiraėote mum*,kad ėmėte daugybąitVdooita IĮ Įvairių apcpsikų ir pagelto*
segavoto tr sakot*, kad. gal, tr m u* u cydncMs
Kslbė*. (Tatai meldžiame mum<.diypdrti,
to žnx<u( likosi musu (rydftcMml* apgau
to*). Turime tuksiančiu* ottfįeaHėk^ padėkavonl^lr tą salime ant sodo ptištekti. Tegul
bent viena* daktare* parodo mum* ttek pa dė
ka von Iii. o mg* duosime didelį atljgluiroą.
Pilką galvą sunku xyd«ti. jeigu *ena* Ir galva
ŽVtlga. tat to pagelbėti ner*ltrna.!>et jeigu jauna*,o tari retu* plauku*, o aat odo* matyti*
inažl plaukučiai, tai tam galima suteikti pa■elbą; plaukai Mrajrrytel r-vtena dtena neiėalg*. Atellaukiantlem* nusiiĮSime dyka In
formacija* *u piečio apralymn. Mg* sėtinio■m prisispyrę aavo gyduolia. tetoiug** dakta
re* to nė v tena* nedaro. Kas ndri penitlkriott tegul rašo pa* mus. Adresas ■

JMBRUNDZACo .CbamiM
New V oris Ac Brookiyn, U-AJL.
. ■

1

J

v ra
aisti
kriti
įsrei
visu
viso

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

Seno Krajeif Gydytojas

P. G. Wiegner

Mokina: stenografijos, spaudinamos ma
šinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo,
<iš Rygod)
Atidarė ofiaąanl apuoko* J. Izmzciynsko isLorijoa, reografijos ir U.
bp*ci|allikM instrvkciie* angliškos kalbėt
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalbą
Gydo visokias ligas.
ir kurie nori joje išsilavinti.
išlaviname vynu ir moteris įgyti
geras violas. Kliasos atdaros dienomis
ir vakarais.
NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. K a ta i togas dykai.
Dabar tik išėjo II po spaudos labai
W. H. Mirmon Ir W. I. Tinus. gražus tautiški paveikslai (abrosdal).
.. prl nei pelai

IŠGYDAU IN 5 DIENAS
I*cydaa k*kvien| sergantį Varicooele, Strikt ura, uislkrituilus kraujo užotradyjimu.
noriipvšjniif arr<«(. Hjdroralj arba vyrą jruikaa ligas. Tokia* ganias ofc-ribs teikiame vl-

Moteriškas ligas.

antr
JV mes
kad
vald

Patinimu* gimdo*, skaudėjimus
pečių, haltllgg pagal mano meto
do* sutaisytu* raistus ligydau po■ekmingiausial.

imo
kraš

gn* dykai, kad paradyti. )og ai turiu vtenlntolį būdų su kurto pagelba ant visados J u* išgydysiu.

Nemokėkite ui neiėgydymą, tiktai už išgydymų.
PLAUČIAI.

Shlllor Bldg., 1OS Randolph Btroot,
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vytautss.

Itgydsu galutinai

Serganttojie dusuliu, bronchitu
arba džiova Ugjdoml gaiutiaal

3. Didis Uetuvos Kunigaikštis Kels
tUtlS/

kimg O x a 1 i a o gasų.

Kunigaikštis Al

F. P. Bradchulis

Privatiškas vyrų

Kraujo užnuodyjimus

4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Oedeminas.

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW

A J iigydau ktakvteoą greitai aat
visados ir didžiausioj paslapty).

ir odos liga*, pavvizdaa: iibėrL
saus, skauduliu*, plaukų nasiiakb

3. Didis Lietuvos
girdas.

Chambec of Csmmercs Bldg., Room 709

Paveikslų mlera 32X28 colių.

Visokios patar
mės dovanai!

CHICAGP, ILi

Prekė 35c. kožnss.

Nusipirk po vieną šių paveikslų, o
galėsi graliai papuošti savo ruimų.

Jeigu norite, kad>( pinigai greitai Ir
gerai suvaikšdtdtų tr niekur neiutų,
Ui siųskite per* "Lietuvos” mdakcijų,
adresuodami taip: Q

’w

Godotinoms tautiškoms ir bažnytinėms
Draugystėms išdirba: Karūnas, AmerikonišVėliavas, šarpas, Juostas, Kukardas,
Ženklelius, Kepures, ir Marša!karna parė

*•> •

. T. Andruszevicz & Co.

VMS

115 W. Divlaiofi SL

tuvHfco* Bažnyčios).

17 akmenų Railroad Laikrodelia
Om'

Chloeoc. III.

Padirbta* pagal miltųpui-

riMtelarisHią radę Ir grnfiauei, ji* pinnutiniu kartu
teip pigiai etutomi. Gersi,
dailiai padirbti, virtai dairt*u*l*>

Atsiiaūkite į musų otsa Red Creas Pkariary Ę
a-M- - a aJ__

dus, taipogi visus bažnytinius aprčdalsrs.
Norėdamos godotinos Dr-stės arba godotini
kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiai ai
liktas paveskite jį tikrai lietuvaitei.

Chicago, Iii.

J k...l.a ^a^lbl

■

i

111 ii

■ ■> **

............................. . i..

.m■

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

u

$35.00 Laikrodėlis ant Kredito
Ų»t1. mėnesyj

Geriau* ia proga kada nor* paduola. Šitie laikrodi i iai turi
"Gotdnited" hunting lukštai* puikiai graviruoti paskiausuose
•tyllvoee. Ovarantuoti ant tS metu, brt toikya ant viso amžtou*. Galt pasirinkti bite viena KUMll. WALTHAM, MAMFS«a, ar TAVARMAO mailnerų*. Eitie yra genauki kokiu* tik
galima gauti ir pagarMjimaa, kad jie gerai laika rodo, teip žino
mas, jog nereikia aaugiaa alžktnli. Paikisuaiu modeliu: gaivu-

__ _ ____
__________ ___________________
Dr.
Kazimieras
Butkeviczia ___

Snarna* nuo 3 vatom |>o pteių iki8vai. vakaro,
mii*t*».mo»rru te vaiku li.-u; abejoti n mom atImuoM HAnuklMM*
rita "kieme lustltiilū profesorius ant
rodo* Va to*l i m nertu* t i i* seno* tėvsnė*: taipgi
užlaikėme tėvynės Troja* Devynerias ii Palangos,
• Vatotaiai*togtatannlplnnkųgraran«*>«. Receptai
sutaisomi po «peela!iMai niu-ų ux> lusėjimu. Prekės prieinamo*. Aprieta atdara diena ir naktį.

Red CrO3s Pharmecy
4552 S. Adlland Av«^

r
Laikrodėli* galvuke už»ukame* Ir nustatomas, moteriėko ar vyritkodidumo. Ypatingai Unkantis tarMejaėtlems Irt
MtaŠMbeHsi* iMMtldeJe^ieeae tik r* leMto.
Norėdami parodyti, kad mg* užtikriname gerumą
laikrodėlio fr kad užaitikime tasaistol, prisiųstas*
laikrodėlį ant f A Ik
tS 7A ufmokėeim*
blle adreso
m* m* to*
prlslnntimą
ir datatetas* tamtotot ant exareee itagsasninuotl

DJ-mokėk^nė <-X!iHo. DumisTOe prie kiekvtencrialir

Ūžt

men
stov
vo
tijų.
atst
ši na
tvar
tvar
gria
dzia
nesi
lauc
gers
susi
leidi
tų.
žnie
Į tai

mot
buo
cuzi
rvą I
HMM
ausį
niek
so.

mos prisiimsime jiexpre*u Mogsamiuuoti. J e ta"tanttotai

gigumae šitame amėiįjo, užmokėk eipmo *geauu 87.BO ir
ex5*e*o kaėtu*. eji* atlS»<M laikrodėli taatatai. Likusia dali
ątdOOgall tomistą užmokėti kaa mėoesi* po fl.00. Mes otertikimetamlatal nereikta kaucijos — poatralymo ant poptere, aereikalanūmc apie tamisto klausti pas draugu* ar kaimynu*.
Vien reikalaųjMM tomisto* valyto utsakvmo laikrodėlio tr pri-

«ten

Chieaje dmlme vieną laikrodį DYKAt!

Teleeteem Verte im

•bet

bet

Kožnatiga išgydoma
a

Kalbu lietuviškai.

'Lietuviška Aparatų Dirbtuve'

Vienatinė Lietuviška Sankrova

A. 0i-8ZEW8KI

M m m-m

aš išgydau ant visados.

Chicago, III.

ir agentūra literatūros ant "Nortb Slde" Chfoago).
Čion galime, gauti mokslilkų. sviejiikiĮ ir dvasiIkų knygų, raianCių, Ikapliertų. abroriltų. viso
Virš 1000 rublių) ruMU po ......(1% kių lalkralilų. Amerikos ir Europos ir poplerų
groutatoma Teipgi užlaikau visokio tavoro; juo
Prie klekvteani «imtinio reikia pri^ dyto, paišelių, plunksnų,drukuojamų maiinukių,
dėti 25c. ant palto koštų. •
/t brltvų. stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Neužmirlkito atsilankyt i, o busite užganėdinti.

3252 So. HalsHd Stk*

Specialistas moterą ir vyrų Ilgą.

Dr. L E. ZINS, 41 S. Clark Street, ^T.tCHIGAGO, ILL

Lietuvya advokatai, baigęs mokti|
juriaprudencijoa čia Amerikoj. Veda
visokia* provas, civiliškas ir krimina*
liškaa, visuose teismuose (guduose).
Gyv. 3112S. HaltMSL, arti 31 mot gatvės

PINIGŲ NREKC.
I. \|U kita* karčiams* nenore eiti, nes
Erai žinau, kad tokiu gėrynių
1 p pa* Kovarek* niekur n»- Oi 500 rublių, mblin po....................UU
-eiS.
rasi. „Koka Kovarako sedano
adresas r* Negi, Ital jo korčiukė:
Nuo 500 iki 1000 ruMlų, rublis po. .53

. A. Olszevvski’o
3252 St. Hdrted,

JAndriifs Mačis.

ŠvtftUdieniais nūs 10 ryte iki 1 pe pietą.

viso

„JONAI, KO VERKIT”
Neklausk luangs to, mano gal 3252 60. Halsted SL,
va pdne neonų gerų Ir blogų
mįslių. „Na ir knr dabar eini’’
Einu pa* J. K o versk* paakandyt visu* vargu*. „Kovareka*

Kampas 2$-tos gatves.

nor
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Atsiiankaatiem i Institute eflitų [teipgi prigimtai, lietevtškoj kaL
geriausiai viską išraiRU| visada rasit Instituto Direktonų Vadovą
ikiant rsIkalingas rėdąs ir pagalbą sveikatai, kasdien: nuo 10 ryto

Prisiųsdamaa pinigus adresuok:

Jos. J. Kovarskss

vus
ne
dur
arei
pa b
šias
lat\
kur
mir

140 Weit 34 U Stnet, New Ysrk. «. Y.

A. OL8ZEW8KI,

Telefon Varde 471.

F
ir i

3252 So. Halsted iL, Olsxewskio tume.

Bei

New Britain, Conn.
M. J. Cheponis,
21 Pleasant SL

N. Gcndrolitis,

99

su

The Collins New York Medical Institute,

ST.. BROOKLTH, M. T.

Dr. Marija Dowiatt-sass Dr.

Petras Szlakis,

a

gęs plaučių
sloga, skau
smu ir gėli
mu galvos,
rbeumatiz m u, ir visi
šku nupuo
limu ant pajiegų.

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

Dr. A.L. Graiczunas A. J. Zimontas (lietuvys)

Rautai kur tu begi?

Box 196, Tercio,
Colo.
lnkiriai
sir

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

Geriau.I* virta dėl pirkia** s*greito** balsai* AraroaykoSkripke konrrrtiaia. Kitarai***, Tviub* ir daug)be vbokia

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
3255 So. Halsted 8L,
Chicago, IIL
•
l
<•'
' Gydo visokia* ligas moterų, vaiku ir
LIETUVOS” AGENTAI.
vyru. * Teipgi turi dldclų praktikų Ir
gydo peMkmlngal visokias limpančias
uisisene.*ufl»s ir paslaptingas vyru Il K. WILKEWICH
Baltlmore, Md.
2018 N. WashlEgton, SL gas. Daro operacijas pasekmingai.
L. Gavils,
711 W. Lombard SL
Jonas Želvio.
26 80. Green SL
J. Luis,
52rColumbia Av.
J. Diemedis,
3202 Ss. Habteė SL, CUcst*. UI.
itfm. J. Moran,
Gydo visokias bgaa be skirtumo: Vy
S. E. cor. Sharp and Camden Str.
riškas Moteriškas Ir Vaikų. Priėmi
NAUJI ŽAISLAI Iš LIETUVOS
mo valandos kasdien ir nedėliomis.
ATVEŽTU
vai. 8 ryto iki 9 vai. vakaro.
Brookiyn,
Gaunami •’* Lietu vos” Redakcijoj.
.. 73 Grand SL
E. Froomes,
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
155 Metropolitan AV.
A- Diržulaltis.
_73 Grand 8c. mpintas doram . Ir patogiam pasiStan. - Rinkevičius,
linksminimui.
Yra
tai
toblyčla
22x24 colių su nupieštais keliais ir
Cleveland, Ohio.
išreiškimais
.3707 E. 63rd St. tinkamais
su
num. 723 W. 18thSt
CHICAGO, ILL
Povilas Sukis
pradedant nuo 1 iki 121.
Mame žaisle kiekvienas dalyvau
Vietinis agentas, Chicagoje.
jąs turi mėtyt] kauleli; dalyvauti
Juozas Sfikas,
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena
ypata apairenka sau vieną kupsteli
Nugi pas Petrą
(yra -5 'yvairių spalvų)
kuriuom
Elizabeth, N. J.
IR
Szlaki, nes labai išuždengia
tam
tikrą
numerį
kaulei]
■Wra. Bočkus, ,
311 First SL
troškęs, o pas jį gametus. Toblyčla susilenkia i 4 da
alstvėdyti.
lis, su skrynute prisiunčiame ] na
jis turi puikų, šaltą
E. SL Louls, III.
bavanką alų, garĮuoz Rainis, 537 Collinsvill, Av. mus per pačtų. Prekė ........... 81.50
džią rusk j očtščena
arielką, cigarus nei
Flirtas, žaislas Ir lošimas, suari- i
i; Havanos, oišsigė
Gilberton, Pa.
guslems pavestas. Yra skrynutė su
_
_
rug gauni žmogus_
Bos
4.
J. Ambrazevičius,
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrlais puikų užkandį kiekvieną dieną, tai jau
klausymais; ant kiekvienos kortelės i ne<*1'u ll<Uu 1KUu‘aB?i,taTi<a,^lL .5
. . .
sveikas, tunu skubintis. Prie to jta turi
Kenosha, Wis.
yra po C atsakymus.
puikią salę vestuvėms, mitingams ir paM. Petrauskas, 322 Caledonia st . Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 1 klauso kiekvieno, o ypač už vertėjąsusiparduodami vienas kitam kortelę ir kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
, ,
,
,
,
.
tol «..*»«.
Mtanolit
rlvla «vi«z%L i uncA
klausdami, kuria numeris Jo ataaky- aš jums patarnausiu už dyką visokiuose
Montello, Mass.
‘ reikaluose ir provoee Atvažiavę Iš kitų
mo?
Prie Dangaus ir prie Fllrtos9 miestų gali gauti geriausią nakvynę.
B. P. Miškinis, 775 Montello st. yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir-1
tos prekė ........................................ >1.25
Mlnersville, Pa.
Chicago, IIL
3321 Auburn Avė.,
Juozas Ramanauskas.

ML Carmel, Pa.
Jonas Banis,

mo
met
beri
met
san
išt e

Jobu Trebecku

Ugauti pinigus ar parduoti vaistų, kurto tu nerei
kalauji, o >1 tu raal mane netsialngu, tol tlsatog
gali mane apskelbti per litų laikraltį.
Raly k Uųdien, kadangi litą žinia gal aeatsikarto* daugiau. Atmiak. kad ganai receptų ir visus
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c
kol nepasvetksl. Adresas:
C. Beehen, P. H. Box 655, Chicago, III.

Dr. J. KULIS1

buri
gė
dun
jos.
svai
vių
ištn
Byl
gai.
tas

Guodotinas Collins Institutas!
•
Ligos silpnybės, kurios ilgai mane vargino ir pirmiau rašiau, o
atsiuntėt vaisius nuo: vidurių ligos, strėnų skaudėjimo ir širdies didelio
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau.. -____ .___ •
• __
•
»_ a____ m_____ ..-t :i-..J..**
diių mėnesinių su bailomsioms. jau likausi išgydyta.
■ buvau lankios o
Jog neturėjau vilties išgyti, nors ne vieną gydytoja
nepagelbėjo, .bet Jus Institutas su savo gerais vaistai* Ir augštu mokslu,
padarėt mane sveika, lai siunčiu didžiausiu* dėkavojimu* ir niekad Jus
neužmiršiu, kožnam, pažystamam Jus vardą perstatyaiu, kad laike ligo* ži
notų kur rasti tikrą pagelbą.
■ra. J. Hiliauskene 416į Goodale St., Columbu*. O.

308937.48

Grose Aaaets.

Totai

DENTISTAS

101*4.75

Totai Eipenditureo..

Admitted

Dr.O.C.HEINE

154740. M

Totai Income.

Totai

|C

jaoooooo

INCOME.
Premluma received durlng tbe year 1467<3.15
Interest............* .. .... *. ....

ctAAi-------------- Viro

Pradek kol dar esi c jaunas

užroekėtiriska karta, duosime *peci jai Ubą orirta *1811 vertė*.

I L&rUTDiŠCt., šžBmrtenltmL Ote^lB Exc*l«lor Watch U, 900 Central Bank Buildinj., Chicago, Ilk

iirt

