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Metus XVI
sios kariumenės vadas Kuropat- kalba vii atviriau ir iš jo kalbos uą ir siūlė jam net
Pasmerktuosius nužudymui nu
IS SINTANTŲ,
draugiją.
Susirinkimas nt/arč
kin bandė teisinti Stoesselį, įkal galima manyti, kad jis pasi už laišką. Bet šis 1
deda kalėjime ant kiemo, už pirties.
Naumiesčio
pav.
metinį mokestį sutvarkyti taip:
binėjo, kad Port Arthurą japo- stengs sugražinti teip biurokra atidavė laišką kalinio viršininko Kiti kaliniai žino tai, mato, kaip jų
Sudegus
Sintautuose
bažny

darbininkai,
bežemiai ir ūkininkai,
niečiai
tuojaus
iš
pradžių
butų
tams gerus Muravjevo laikus, padėjėjui. Pasirodė, kad laiškas vieną-kitą kaimyną veda ant pako
MASKOL1JA.
čiai,
3
kartus
buvo
sušaukti
val

turintiejie
nedaugiau,
kaip 20 mar
•Maskolijos carą vėl apėmė bai galėję paimti, nes tvirtovė nebu kada prieš jų sauvalią nieks lu svarbaus kaltininko, kuriame, ap rimo ir baisiai kankinas. Todėl stiečiai sueigon dėlei statymo
gų
žemės,
mokės
1
rub.
80 kap.
pų
atverti
negalėjo.
rašytas plianas pabėgimo iš kalė kai-kurie kaliniai, ypač moterįs, pa naujos bažnyčios į vietą sude
mė, kad kaimyniška Azijos šalis, vo prirengta, tik paskui ją pra
per
metus,
o
visi
kiti
—
3
rub.
Prisakymu Lenkijos jeneral gu jimo. Ačiū jums ištikimiejie ir
paskutiniuose metuose apturėju dėjo taisyti. Kad Port Arthur
davė gubernatoriui prašymus, kad gusios, bet visus 3 kartus, nieko Toliaus buvo pranešta apie nq>asi konstituciją, Persija, nepasetų galėjo laikytiesi vien prie laivy bernatoriaus, jenerolo Skallono, tikriejie kareiviai", Įsakyme pa jisai su j ieškotų kitą vietą žmonėms nesutarę, išsiskirstė. Dabar per sisekimą surengti lietuvių teatrą,
ir Maskolijoj iš naujo neramumo no pagelbos, o išnaikinus laivy likosi panaikinta Lenkiška ren> liepta duoti efreiteriui J/eriskunui nudėti. Spalių 13 d. atvyko ji sueigą spalių 19 d. nutarė sta
apie kurį buvo kalbėta per susirin
ną, jis gintiesi negalėjo. Kuro- gini o mokyklų organizacija. Už 15 ru b., o kareiviui Cbarinui 10
sėklos.
sai į kalėjimą ir kalbėjosi su kaž tyti bažnyčią murinę vertės iki kimą rugsėjo 1 d. (19 rugpiučio).
Mat Persijos šachai arba val patkin, terp kitko, apreiškė, jog darė 1600 lenkiškų, jos parengtų, rub., ir duoti jiems ordeną šv. kuriomis kalinėmis. Jisai aiškino, 50 tūkstančių rub. ir pašiopą iš
Tokio nepasisekimo priežastis —
jis rodijęs randui, prašalinimui mokyklų. Norėta konfiskuoti ir
donas. kaip ir Maskolijos caras,
jog tat galįs daryti, nes įstatymai medžių atlikimui pamaldų lai stoka ypatų, norinčių dalyvauti lo
apsėstas biurokratijos, kadangi karės, už 100 milijonų yenų par organizacijos turtai, bet pinigus
leidžia, jog geresnės vietos jisai ke statymo bažnyčios, kuri kaš šime. “Šviesos” draugija buvo
Kadangi atsitinka, Vad į aukš- nesurasiu*, jog karia ne gimines, tuos 13 šimtų rub. Čia gyven
valdydamas kraštą despotiškai, duoti japoniečiams visą Shan- pasisekė perkelti j užrubežius,
sumanius įrengti teatrą neturtingų
iš jos pagelbos turėjo naudotiesi, tungo pussalį su Port Arthuru, kur jų caro valdžia pasiekti ne- tesnias mokyklas įstdja mokiniai ne pažįstamus, o vis svetimus ka tojai jau pradeda šviestis, laijų
mokinių vietinės gimnazijos
o
palaikyti
vien
portą
Dalnyj.
gal;
o
pinigų
tų
buvo
apie
pu- su padirbtais gimnaąjos liudyjio ji, už tą pagelbą gavo privi
liniams žmones. Vienok tai nenu kraščus skaito, daugiausiai pra naudai. Tikslas, rodosi, labai gra
sė
milijono
rublių.
Buvęs vienok ministerių pir
legiją nuo gyventojų, be jokių
inais, vietinės giinnažijos gauna ramino kalinių, ir gubernatorius siplatinęs “šaltinis", kurio pa
žus, kuriam tik reikėtų prijausti.
pasiteisinimų, lupti paskutinį kai mininkas \Vitte, laikraštyj “No
užklausimus iš universitetų apie žadėjo pasirūpinti gauti kitą vietą reina 60 egzempliorių, “Vilniaus 1 liet atsitiko kitaip^ nekurios ypaPRUSAI.
lį. Žmonės ilgai kentė, bet ant voje V remia”, užmetė Kuropatteisingumą liudyjimą.
Žinių” — 12, “L. Ūkininko" — [tos atsisakė nuo lošimo vien tik
žmonėms karti ir žudyti.
Prusnose ekonomiškiejie pricant galo, pradėjo, kaip ir Masko kinui melagystę. \Vitte užtikri
5, “Vilties” — 2, “Žarijos” — dėlei to, kad bijojo, i.. “Žiburio”
(Iš ‘2.’)
lijoj, nerimauti, šachas pabūgo na. jog Kuropatkin niekada ran tikiai eina niekyn, kadangi nėra
4, “Saulės” iš Amerikos — 3 ir boikoto.
Vilniaus gyventojai taip skiria
ir davė konstituciją, bet geresnę dui panašaus sumanymo ne da kur parduoti išdirbinių: Ameri si sulyg luomų; bajorij — vyrų
“Nedėldienio Skaitymo” — 2.
Susirinkimo gale, narys J. šve
Igumeno paviete, Minsko gub.
negu Maskolijos caras savo žmo vė; priešingai, jis užtikrinėjo, kon antai šįmet daug mažiau 10,067, moterų n,54i, katalikų
Ūkininkai gyvena turtingai, bet
das
perskaitė referatą apie savitar
nėms. Persijos gyventojai iš kad japoniečiai Port Arthuro ne atgabenta vokiškų išdirbinių ne dvasiškųjų — vyrų 158, moterų kažinkoks Bazilčiukas buvo užmu kaip ir kitur Lietuvoj, teip ir
pinės pagalbos draugijas; šitame
šęs kunigą Vaitiekūną (lietuvį).
brinko parlamentai! gerus atsto gali paimti, nors dabar pats sa gu kitais* metais. Fabrikai ma
10; pravoslavų — vyru 1; žydų— Karo teismas pasmerkė jį užtai pa čia prasiplatinusi girtuoklybė: susirinkime buvo perskaityta tik
ko.
kad
apgynimui
jo
nieko
ne

žina
darbus
ir
darbininkai
netu

vus. Parlamentas pradėjo per
yra čia 3 alinės, traktiernė ir
vyrų 32, motery 46; karaimų — karti ; tas nusprendimas
šiomis monopolis ir visi gerai užsilaiko. pirma referato dalis, kurioje buvo
žiūrinti biurokratų ir šacho gi buvo parengta, o sudrutinimui ri tokių uždarbių kaip kitais me vyrų
3, moterų 3; mahometų — dienomis patvirtintas.
kalbama apie savitarpinę pagelbą
minaičių darbus ir radęs ką ne iždas karės ministerijai davė 100 tais, Tuom tarpu, dėl didelių vyrų
Laikas sintautiečiams susiprasti
2, moterų 7; miestelėnų —
ir jos naudingumą Belgijoje ir
milijonų
rublių
ir
tai
reikalau

muitų
ant
valgio, produkgero, ne tylėjo. Šachui pagailo
ir paliauti girtuokliavus.
vyrų 12.<)81, moterų I54<K>; karkitose,
užsienio valstijose. Ateinan
jant
Kuropatkinui,
kurs
prieš
tų.
Vokietijoj
j»c
giminių ir tarnų, todėl jis, ma
labai eiviškosios luomo*
■ Sintautuose vietinių kunigų
vyrų
2,42<),
čiame
susirinkime bus perskaityta
pabrango,
karę
ir
tuojaus
jai
prasidėjus
bu

darbininkai
valgo
Gruodžio 17 d. 1905 111. Rukai rūpesčiu yra susitvėrus draugitydamas ką daro su konstituci
moterų
621
;
užsienių
pavaldinių
antra
dalis,
kurioje bus nurodyta
vis
blogiau.
o
tas
atsilie
nių (Vilniaus p.) žmonės buvo ja, įtaisyta knygynas su skaityja Maskolijoj caras su Stolypi- vo karės ministerių. \Vitte sa
—
vyrų
471,
moterų
501;
nežino

savitarpinės
pagelbos draugijos,
nu. užsimanė teipgi aprubeziuo- vo rašte apkaltina ir kitus augš pia ant sveikatos ypač priaugan
sumanę atsiimti bažnyčią, kuri se kla, kuriam tikslui šiomis die
mų
—
vyrų
19,15,
moterų
15,11.
veikiančios
Rusijoje
ir musų kraš
ti parlamento teises.
Persijos tas užimančius vietas jenerolus čios gentkartės.
niau buvo javersta į cerkvę. 300 nomis gauta leidimas nuo gil
te.
ministeriai vienok ėjo su žmo ir admirolus, neaplenkia ne tūlų
žmonių atėjo pas šventiką ir pa bernatoriaus.
Vokietijoj vaikai negali uždar
Lietuvos ir Baltgudijos lenkai siėmė raktus. Šventikas ant cerk
Sekantis susirinkimas bus gruo
nėms, už šachą stojo vien pro didžiųjų kunigaikščių, Kaip to- biauti, nes priverstinai turi lan
Baltraus simus.
džio 22 d. (9), kuriame bus ap
vincijų gubernatoriai, todėl ša dėl pasibaigs byla Stoesselio, kyti mokyklas. Už nelankymą įkūrė dar vieną politišką organiza vės durų uždėjo cerkvės antspau
(Iš “V. Z.’*)
kalbama. kokios naujos . knygos
chas liepė suareštuoti geresnius dar negalima įspėti. | Teismas mokyklų tėvai turi bausmes mo ciją. vardu “šalie* darbo lenkų są dą. Tada valstiečiai katalikai pri t
Iš MARIJAMPOLES.
junga”. Jos programas tokis: i ) dėjo antrą — valsčiaus antspaudą,
reikia išrašyti į draugijos knygyną.
ministerius. Parlamentas užtai vienok [stengiasi daug dalykų kėti.
Dabar vienok, sustojus
nenusigando ir pakėlė klausymą paslėpti.I Nors Stoesselio apge darbams, antai Berlyne patėmi- kaipo lenkai neatskiriamai surišti idant šventikas nebeįeitų. Už tą . Marijampolės vyrų gimnazijoje Yra labai pageidaujama, kad na
numetimo nuo sosto šacho, jei nėjai reikalavo, kad teisman bu jo, jog daug vaikų ateina moky su visa lenkų tauta, visur gins ir “tikėjimo neapykantos parodymą" šiais 190?/* mokslo metais išviso riai. kurie neužsimokėjo metinio
gu jis nenusilenks prieš žmonių tų pristatyti visi karės ministe klon visai nevalgę, arba perma- rems lenkų tautos reikalus; 2) teismas nubaudė Tamošauskienę 3 mokinių yra 341. Tame skaičiu mokesčio, per tą susirinkimą atsily
J- K.
. atstovų norus. Žmonės pradėjo rijos dokumentai, bet teisėjai tą žai pavalgę. Specijaiiška komi męs lenkai, nuo amžių apsigyvenę mėnesiais kalėjimo, Baklaujų ir je lietuvių yra 148. žydų 56. lenkų gintų.
Lietuvoj
ir
Baltgudijoj,
skaitome
64.
rusų
40
ir
vokiečių
33.
Lietu

atmetė,
kadangi,
girdi,
iš
tų
do

ginkluotis. Pasirodė, kad dides
Stankevičių 2 mėn., CepeliauMcį ir
sija vieną dieną atlankė 245
nė dalis kariumenės oficierų sto kumentų užnibežiuose galėtų iš Berlyno pradines mokyklas ir savę lygiais kitiems gyventojams Deinaravičių vienu mėn. Kitus iš vių kalbą išguldo u. P. Kriaučiū
\ ilkaviškio pav., Suvalkų gub.
nas; turi 10 lekcijų per sąvaitę,
jo žmonių pusėj.
lame tai ir girsti apie silpnas maskoliško persitikrino, jog jose buvo 11117 ir laikome pilietiška pareiga kelti teisino.
leidžiant
gubernatoriui, nuo lap
sios
kariumenės
puses,
o
tas
už

būtent, priešklesyje 2, visose gi
buvo skirtumas terp Maskolijos
vaikų, atėjusių mokyklon be pus kultūriškai ir ekonomiškai tautas
kričio
17
d.
(n. st.) “Šviesos"
kenktų
Maskolijai.
musų šalyj gyvenančias; 3) retka
kitose klesose po vieną. Lietuvių
Bet ar ne ryčių.
ir Persijos.
draugijos,
Lankeliškių
skyriaus,
kalbos mokymo* yra dalykas neMaskolija pabūgo, kad Persi mažai purvų ir tų silpnų pusių
Tuom tarpu Prūsų valdžia, lauti lygių tiesų visięjas šio krašto
I^SUMELISKES
Ūpo
atidengta
vieša
skaitykla-kny4>riverstinai bet jau i^kį, tėvams
ja ir jos gyventojus vėl neuž išėjo i aikštę ir laike karės? vietoj rupintiesi pagerinimu žmo gyventojams be skyaM* tautos,
Trakų pav.
Iei<lžiant, užsirašiusiejie būtinai gyms. Skaitykla-knygynu naudo
krėstų drąsą, kurią jie jau buvo Argi nerangumo ir vagystų bu- nių būvio, reikalauja kelių šim kalbos ir tikėjiipo ir tt Tarp kito
jasi visi veltui; bet priimamos tai
nužudę, kurią buvo iš žmonių tų dar daugiau ir dar biaures- tų milijonų savo fantastiškiems ko, žada reikalauti įsteigimo Mlšįmet Trakuose susitvėrė kuoiM*- privalo tais metais mokyties. Šie
širdžių išrovę baudžiamiejie ka nių ? Antai išėjo aikštėn, kad iž užsimanymams — išpirkimui že niuj Universiteto su katedromis lė “tikrųjų rusų”.. Girdime, jog met ant lietuvių kalbos yra užsi pogi ir aukos. Knygyne fy\a ne
riumenės būriai, kariškiejie teis do šiltiems kereivių drabužiams mes nuo lenkų, kurie juk iždan lietuvių ir lenkų istorijos ir litera jie Trakų paviete jau darbuojasi. rašiusių mokinių: priešklesyje 18, toli 200 įvairių knygų 87 tanuose.
mai. kartuvės, kalėjimai. Caro duota 35 milijonai rublių; tuom moka tokius jau mokesčius kaip tūros tose kalbose išguldomos. o Po Sumcliskių valsčių važinėjasi ir I—16, II—17, III—22, IV—22, Teiposgi dar yra apie pora dešimt
ambasadorius pagazdino šachą tarpu tokiems drabužiams išlei- ir vokiečiai. Tokiais savo rei taip^pat augštesnės agrou< nutekai- valstiečiams įkalbinėja kaimuose V—13. VI—12, VII—16. VII— čių neapdary tų knygų. Ypač daug
ir jo ministerius užėmimu mas sta 5 milijonai rublių, o 30 mi- kalavimais valdžia demoralizuo techniškos mokyklos. Žemės klau steigti rusų mokyklas, Kitur kaž- 6: iš viso 142. Kaip matoma, be yra gerų knygų moksliškam sky
sime jie nemato reikalo jokio pri kas Trakų lietuviams įkalbinėja veik visi mokiniai lietuviai moko riuj ir politiškai-ekonomiškai-socikoliškais kareiviais parubežinių Ii jonų rublių dingo tą turinčių ja, puldo doriškai visą tautą.
jologiškam; yra teiposgi geresnių
prižiūrėti
jenerolų
kiseniuose.
Persijos apskričių, jeigu užgim
Ir Prūsų lietuviai bruzda, bet verstino žemės išpirkimo, nes pas mokyties ne lietuviškai, ne lenkiš- si »avo kalbos, išskiriant kelis užjų
rašytojų ir apsakymėliai (bele
Teip
ėjo
ir
-visa
karė.
Kareiviai
aušėlius arba sulenkėjusius, iš ku
tų maištai ir žmonių sukilimai.
bruzda saviškai. Dabar jie ren mus dvarų ir taip daug parduoda, kai. bet baltgudiškai.
tristika).
ant
mūšio
lauko,
nežinia
už
ką,
rių menka lietuvybei viltis. —
Persijos parlamentas ir to nenu
ka parašus “maldos gromatai”, o beto dar daug teks sodiečiam*
Sumeliškių valsčius susideda iš
Pastaruoju laiku buvo pasklidu
sigando, bet valdonui pastatė žuvo nuo priešų kulkų, ligų, o kurią ketina siųsti “numylėtam likviduojant servitutus ir paver dviejų parapijų: Sumeliškių ir
(Iš "V.")
sios
tarp žmonių kalbos, kad “Švie
reikalavimą: arba pasitraukti kariumenės viršininkai vogė pi kaizeriui ir melsti jo, kad neper čiant j dirbamus laukus didelius
Kietaviškių.
Sumeliškių
parapijos
sos"
knygy ną uždengė.
nuo sosto, arba nusilenkti prieš nigus kareivių naudai iždo pas sekiotų lietuvių. Iki šiol Prūsų esančius čion valdžios miškų plo
IS PAEŽERIŲ,
žmonės kalha lietuviškai, baltgudiš
Aš
laikau sau už pareigą pra
žmonių norą. 1 o pakako. Ša kirtus, o žmonių sudėtus, nuo lietuviai kitokio budo kovoti už tus.
\ ilkaviškio pav.
kai
ir
tik
keli,
nors
nemoka,
kalba
nešti, kad to nebuvo, o tik spa
chas nusilenkė, prisiekė, jog pri jų su prievarta išluptus. Rodo savo tiesas ne išrado: jie siuntė
(Iš ‘V.Ž.)
Kaip visur,) taip ir pas mus nau
lenkiškai. Sumeliškių bažnyčioje
lių 20 d. komitetas laikinai buve
ima šalininkų konstitucijos rei si, lyg. kad visa karė ir buvo deputacijas ir “maldos laiškus”
panukkis esti lietuviškai ir lenki ji valdžios įstatymai palytėjo val uždengęs (sulyg \ aršavos generaj
visokių
jenerolų
ir
admirolų
iš

kalavimus, jog stos žmonių pu
General gubernatorius pasmerk
pas ciecorių, o valdžia, už nuo
škai. Lietuviškai labai gražiai gie sčiaus taupomąją kasą. Nors tas gub. įsakymo), kol neišgautas nuq
sėj prieš reakcijonierių užsima- šaukta vien, kad butų proga pri lankumą dėkavodama, vis siau tiems Minske miriop Žukovui ir
da. lenkiško pamokslo visi klau įstatymas ištikrųjų yra praktiške gubernatoriaus leidimas.
nvmus. I erp parlamento reika sikimšti kišenius iždo pinigais. rino lietuvių tautiškas ir pilie Rudakovskiui pakeitė mirties bau
so, o per lietuvišką daugelis išei snis (geresnis), bet kaip abelnai,
A. Rimka.
lavimų yra, terp kitko, reikala Apie kareivius, kurie žuvo, apie tiškas tiesas.
smę katorga ligi gy vos galvos.
na. Žmonės čia labai tamsus, nie žmonės šiandien valdžiai netiki,
geriausias
tautos
pajiegas
nieks
vimai: kad butų nubausti kur
1906 metais Vilniuje buvo 158
IS LUKŠIŲ,
ko neskaito ir nežino; degtinę la taip ir šį įstatymą palaikė už
stę prieš konstitucijonalistus re nesirūpino. Jie žuvo, nežinoda
šventyklos ir maldų namai, kurių
SIAURINE AFRIKA. '
j Naumiesčio pav.
bai mėgia. Berniokai labai mė blogą. Taigi kovo 12 d. 190701.
mi, keno naudai žūva.
akcijonierių vadovai.
Siaurinėj Afrikoj
prancūzai — 135 mūriniai, 23 mediniai. Ka gta gerti naktimis, valkiotis po so per valsčiaus sueigą valstiečiai įRugsėjo 15 dieną liko įsteigtas
Pereitą sanvaitę Maskvoj li apsiautė savo kareiviais pasislė talikų bažnyčių — 24 mur. ir 1
Pasidavimas šacho, perėjimas
rašė į nutarimų knygas, kad jie Lukšių “šviesos” draugijos sky
džius po vakaruškas.
jo žmonių pusėn, be abejonės kosi nužudytos penkios ypatos, pusius kalnuose Benis arabų gi med., stačiatikių cerkvių — 30
patįs nori savo kasą valdyti ir rius. Į pirmąjį draugijos susirin
Kietaviškių bažnyčioje pamal
nutildys biurokratiją, kadangi o jų skaitliuje ir nežinomos pra minės kareivius, kurie iš Mo- mur. ir 1 meti., žydų sinagogų —
prašė
valdžios į jų reikalus nesi kimą. apart įsteigėjų: A. Bacevydos taip-pat esti dviem kalbom,
priešintiesi ji negali, pajiegos jos vardė ' moteris, kuri metė bom rokko kelis kartus įsiveržė j 77 mur. ir 20 med., ev.-liuteronų—
kišti.
Po tuo nutarimu visi bu- čiaus. J. Pavaikiau* ir J. Patašiaus,
Todėl, užgimus bą į jeneral - gubernatorių Ger- prigulinti prancūzams Algierą, 2 mur., ev.-reformatų — 1 mur., nors čia lenkiškai tarp savęs be vnsiejie sueigoje valstiečiai pasi pribuvo io ypatų, kurių 9 įsirašė
per menkos,
kalba malūnininkas ir monopoli
tvarkai, bus. atimta Maskolijai schellmaną. Kariškiejie teismai ten piešė ir degino kaimus pran mahometonų mečetė viena medinė.
Tada valdžia įžymesnius į draugijos narius. Nutarta įsteig
ninkas. o daugiaus niekas. Ant rašė.
proga kištiesi į Persijos viduri darbuojasi ir toliau, ir tai ne cūziškų ukėsų.
(Iš ’V.Ž.)
sueigos
kalbėtojus: M. Matulaitį ti draugijos knygy ną, kuriam vietą
bažnyčios vėliavų padėti vieni len
Morokkoj dar nė vienas sultanius reikalus, nors nėra abejo .ien Maskvoj. Pereitos subaiš
Romeikių
ir J. Rimšą iš Mar apsėmė duoti narys M. Merčaitis.
1906 metais Vilnius gubernijoj kiški parašai. Čia kiekvieną šven gių patraukė Suvalkų apskričio
nės, kad caro valdžia tykojo tos dieną Jekaterinoslaviuj liko nas negali pasigirti, jog paėmė
Į skyriaus komitetą tapo išrinkti:
bent Persijoj šį tą pelnyti, at si pakarti septyni vyriškiai Se- viršų ant savo priešo. Mūšiai buvo 1,002 šventyklos ir maldos tę galima matyti muštynės, nes teisman pagal str. 273 puktą 1 pirmininku A. Bacevyčia, sekreto
lyginti tą, ką nužudė karėj su bastopoliuj, už pasipriešinimus, terp besivaržančių sostą brolių namai, kurių 461 n (u r. ir 541 me žmonės čia neturtingi ir tamsus. Ist. Juos tyrinėjo svarbesniųjų rium I. Pavaikius, kasierium J.
keturi kareiviai Krašto regimen- nuolatai atsitinka, bet pralietas din. Katalikų bažnyčių buvo — Skaityti kietaviškiai kaip kad ir
Japonija.
dalykų tirinėtojas. Teismas bu Stanaitis, knygininku J. Patašius
to
pasmerkti mirtim, Smolenske jų pasekėjų kraujas nė vienam 170 mur. ir 150 med., cerkvių — nieko neskaito, o laikraščių dau
Nors Persijos žmones, be abe
vo spalių 31 d. \'ilkaviskyje. Iš ir trįs komiteto nariai: J. Judickis,
165 mur. ir 128 med., sinagogų — guma net bijo. Prisiėjus rašyti valdžios pusės buvo 4 liudininkai, |j. Jurkšaitis ir J. Dovy daitis.
jonės gintų karštai savo kraštą, kariškasis teismas pasmerkė mir dar pergalės ne atgabeno.
laiškas, reikia bėgti 5 ar 6 verstai
122 mur. ir 234 med., sentikių mal
bet Persija turi vos 12 milijonų tim 2 ypatas, Maskvoj vieną, po
Skyriaus komitetas per savo su*į
tą, kas moka. Kietaviškių mo iš apkaltintojų — 13. Nė vienas
dos namai — 2 med., ir 1 mur.,
gyventojų, kariumenė jos pra tiek jau Rygoj ir Kostromoj.
liudininkas
neparodė
taip,
kaip
sirinkimą,
spalių 20 d., tarp kitko
kykla rusiška.
Durnos susirinkimuose Stolyev.-liuteronų — 1 mur, ir 1 med.,
stai organizuota, ginklai persenę.
valdžia
kaltino.
Dagi
parodė,
nutarė
tarpininkauti
žmonėms no
Baisiausi tamsybė — tai vaisius
Caro kareiviai lengvai butų ga pin vis aiškiau išsitaria, jog vi
ev.-reformatų — 1 mur., karaimų
kad
J.
Rimša
aiškino
žmonėms,
rintiems
išsirašy
ti
kokį-nors
lietu
pagirtosiom lenkų kultūros, t. y.
lėję pergalėti prastai organizuo są vidurinę politiką teip vadi
— 1 med., mahometonų — 5 med.
jog nauji įstatymai geresni už se vių laikraštį. Ta tarpininkystė
lenkinime^ lietuvių per bažnyčią.
pakraščiuose,
taigi
tų burių pasipriešinimą ir užėmę namuose
mečetės.
nuosius.
Teismas abudu išteisino. bus tame, jog y pata, nenorinti pa
IŠ VILNIAUS.
Kada
susipras ir nubus??
vaisingiausius šiaurinės Persijos kraštuose ne maskolių apgyven
(Iš ‘V.Ž/)
Gynė
advokato
padėjėjas Ciplijau ti žygiuotis į pačtą, gali pinigus
P. Tenbuvis. .
10 lapkričio, apie 4 valandą po
' plotus, jau iš jų ne butų pasi tuose, jis stengiasi pakreipti į
už laikraštį įduoti katram nors-naskas
iš
Senapilės.
Lapkričio 1 d., išėjus kaliniams
pietų, žydų sinagogos kieme prie
traukę. Pergalė, nors lengva, laikus Muravjevo Koriko, o jo
riui L. Š. komiteto (jųjų pavardes
Beje,
teismas
šiuodu
kaltina
dar
Vokiškosios gatvės policija suėmė į pirtį, vienas jų, Januškcvičia, pa
naujai priskirti pigiais kaštais pagelbininkai jau bando taikyti
augščiau
surašytos), o jie jau, per
ir už tai, kad jie tuomet pasiuntė
apie 100 žydų, susirinkusių ant siliko kameroj ir kėliatą sykių dū
IŠ SENAPILES,
žemės plotai, vėl butų pakėlę jo nurodymus ir žinoma, jam
komiteto
pirmininką
A. Bacevyčią,
Peterburgan lietuviams atstovams
rė į save su peiliu.’ Atbėgo feldšeSuvalkų gub.
nupuolusią caro valdžios įtekmę. delnais ploja didesnė dalis da mitingo.
gale
mėnesio,
ar
kada
reikės, pri
peticiją. Jiedu nuo to nesigynė.
ris, aprišo žaizdas. Kdlfnyš, mato
šįmet rekrutų ėmimas Senapi
Nieks mat teip žmonių ne ap bartinės durnos atstovų.
duos
juos
pačton
Sakiuose.
Ypa
Vyriausias Vilniaus
apskričio mai, buvo pamišęs, nes'ėmė drasky lės paviete perėjo ramiai* Jo Taip viskas ir pasibaigė.
kvailina kaip pergalės karėse, o
Kada durnoj lenkų rato vado
tos,
kurios
užsisakys
laikraštį
pu
-Skaptukas.
nieks teip ncapsilpnina valdžios vas Dmowski skundėsi ant per karumenės vadas išleido tokį įsa tes, numetė drabužius, nuplėšė rai kios agitacijos nė tam tikrų la
sei
ar
bertainiui
metų,
už
nusiunti

(Iš “L. U.")
kaip nepasisekimai ant mūšio sekiojimo lenkų paskutinuiose kymą: “25 spalių 109 pėstininkų ščiu^ nebenorėjo ^ralgyti, slepiasi pelių dėl jų nebuvo. Vyrų sto
mą mokės tik 8 kp., jeigu jų pi
lauko. Šiuom kartu vienok pro laikuose, Stolypin jam atkirto, pulko 12 rotos kareivis Charinas, kartais po lova. Kalėjimo vyriau jo labai mažai, pertai tapo ir
nigai bus siunčiami į redakciją
I§ VILKAVIŠKIO,
tas Persijos valdono, jo nusilen jog lenkai, besipriešindami mas bestovėdamas ant sargybos Kauno sybė nekviečia g)<fyt°jo, nors kiti menkos sveikatos priimti, kad
Irauge su kitų pinigais.
Suvalkų gub.
kimas prieš žmonių atstovus at koliškai kalbai mokyklose, ne kalėjimo kiemę, paėmė laišką, kali kaliniai to reikalą*), kuriems sun tik skaičių pririnkti. Priėmė ir
Antras draugijos visuotinas su
Lapkričio 3 dieną (spalių 21)
ėmė caro randui progą pigiais pritardami maskoliškosios val nių išmestą iš kalėjimo. Po to ku gyventi su bepročiais. Vyres duoda prie kepurės ženkliuką
sirinkimas
buvo lapkričio 10 dieną.
kaštais, be didelio pavojaus pa džios siekiams, pats tuos perse prie jo priėjo žemesnysis kalėjimo nysis sargas Sosnovski ant to at kareivišką, kad nesusimaišytų su buvo čionai “Šviesos" skyriaus su Tuo laiku prie draugijos prisirašė
sirinkimas.
Nekuriems nariams
kelti nupuolusią įtekmę.
kiojimus užsitraukia. PalengvL užveizėtojas Gordonov ir pasiū sako, kad jisai apsimeta. O ligonį prastais žmonėmis, ko pirmiaus
reikalaujant,
buvo
kalbėta apie su ti naujų narių. Į susirinkimą
laiko
pririšę
prie
lovos
tarp
kitų
lė
2
rubliu,
kad
atiduotų
jam
tą
nebūdavo. Tapo paskirti dau-,
Peterburge perkratinėja toliau nimų gi gali laukti vien tąsyk,
pribuvo 13 (iš 23)- Žymiausią
giausia į Mandžiuriją, papildyt mažinimą metinio mokesčio, nes vietą per tą susirinkimą užėmė pa
bylą jenerolo Stoesselio, apkal kada pradės žiūrėti maskoliško laišką. Charinas nuvarė Gordonodabartinis mokestis, 3 rb. metams,
' tinto nereikąllngame atidavime sios valdžios akimis. Dar ant vą ir pašaukė savo vyresnįjį. Tuo- imte laiko terp sveikųjų, kad ir tie atsarginių vietas.
esąs neturtingiems per didelis, dė sikalbėjime apie “Žagrės” sindisusirgtų.
‘
_
,
_
___
_
___
*
met
Gordonov
nuėjo
pas
sargy•Tekšys.
Port Arthuro japoniečiams. Vy- roje durnoj jis ne butų išdrysęsĮ
■galį įstoti į j <atį ir apie įvykusiu tarp Sv.esos
Ici Jco daug ypatų ne^
dausias laike karės maskoliško- nieko panašaus ištąrtij dabar * boa viršininku efreitorių Verisku-

POLITIŠKOS ŽIKIOS.

15 LIETUVOS

1
I

ida pasiimta peilis ir viduriai sau
ir “Žiburio” vienybę komercijos tada
dalykuose. Lukšių “šviesa kiek išleista. Abudu nelaimingu palaiįmanydama, rems sindikatą. Kitą
Jadvvga Myfcolajunšenė.
visuotiną draugijos susirinkimą
(Iš
padarysime, kaip tik apturėkime
platesnes žinias apie “Žagrę Lukšių “Šviesos^’ pirmininkas,
Iš GRUZDŽIŲ,
A. Bacevyčia.
Kauno gub.
(Iš “L. U.”)

IŠ PANEVĖŽIO,
Kiųiuo gub.
Lenkų kalbos mokytojui panevėžiečiai surinkę 7^ rub. 98 kap.
Už knygas išmokėję 25 r. ujkap.,
mokytojui 300, lieką 461 r. 79 kp.
Lietuvių kalbos mokytojui (p. Jo
nui Jablonskiui) užmokėję 174 rb.
10 kap., beturį 68 rub.
O Vilniaus komitetas kiek su
rinko. kiek išmokėjo ir kiek turi?
Nieko nežinome. Gal per daug
turi, kad nebesišaukia visuomenės.
■

1 .

IŠ VABALNINKO,
Panevėžio pavieto.
26 d.H lapkričio Panevėžyje. \ ilniaus teismo rūmai nagrinės bylą
V abalninko “buntąučikų": p. pŽitkevičiaus. Sruogos, \ osylių.
Vaitiekūno ir kitų.
Liudininkais
prieš juos stos visa pavieto polici
ja ir.,., kai-kurie kaimynai lie
tuviai:
Petrikėnas, Vabalninku
šunadvokatis, jiavary tas iš polici
jos, ir du ūkininku. Įdomu bus
išgirsti, ką tie liudininkai pasakys
teisme: pas tirinėtoją neturėjo lie
žuvių. Visa “buntąučikų” kaltė
tame, kad jie 1905 metais dalyvavo
valsčiaus susirinkime, kuris drįso
išsirinkti valsčiaus ponus (viršaitį
ir raštininką) ne tokius, kokie
valdžiai tinka. Liudininkai (jjolicija) kaltina kai-kuriuos apskųstus,
kad jie apšaukę save Lietuvos ka
raliais. Ar girdėjo kas tokį juo-

Toks-pat šįmet čia ruduo gra
žus, kaip ir kitur, taip-pat čia vai
kai mokyties dar neina į mokyklą
kaip ir kitur, nors jų čia į mo‘ kyklą užsirašė jau 192 (mergai
čių >78. Pernai mokykloje buvo
30 berniukų ant popierio, mergai
čių re buvo nei vienos. Mat, mokytojas-lietuvis jau atsikraustė).
Vaikai neina į mokyklą dėlto, kad
mokyklą dabar tepradėjo taisyti
ir dar nepabaigė; čia taip kaip ir
kitur dar nėr knygų vaikams ne
tik lietuviškų, bet ir rusiškų (Buvusis mokytojas išaikvojo rusiškų
knygų už 96 rubl. 97 kap.). Taip
čia. kaip ir visur pas mus, žmone
lės mėgsta, suvažiavę ant turgaus,
smuklėse pasėdėti, išsigerti ir už
savo pinigus nusipirkti sau gėdą.
Nors tai ir kitur atsitinka, kas jjas
mus, bet meldžiu paklausyti, kuo
čia mųsų žmonės pavirto. Antra
dienį (utaminke), 30 d. spailų,bu
vo čia turgus. Sėdi smuklėse iš
Lebeniškių burlokai, o su jais sėdi
Zaprudiškio sodžiaus ūkininkas
lietuvis-katalikas Boleslovas Vai
tiekūnas. Sėdi, žinoma, ne prie
tuščio. Burliokai, kaijjo “tikri tė
vynės sūnus”, sako žmonėms pa
mokslą: “Kaip vienas Dievas dan
guje buvo ir bus, taip vienas caras
ant žemės buvo ir bus.” Reikia
gi nelaimės: viens žmogelis 60 me
tų amžiaus, Lekerauckas, iš toliaus atvažiavęs, užėjęs užkąsti, atsiliepė: “Kad Dievas buvo ir bus.
tas teisybė, bet kad caras vienas
buvo ir bus, tas yra neteisybė: pas
mus yra caras vienas, Japonijoje
kitas, Austrijoje, Prūsuose ir yra
carai; viens caras numirs, tai ki
tas jo vietoje palieka”. Užsidegė
parakas: burliokai apsupo Lekeraucką. “Kas tu per vienas, kad
prieš carą eini?” Vaitiekūnas tuoj
atvedė stražninką: “rastavok buntaučiką"! Stražninkas (rusas) sa• ko: “ čia nėr už ką raštavot! žmogaus”'. Vaitiekūnas atsivedė uriadninką : ‘ ‘ rastavok’’! sako. Bet ir
tas suimti.... 1nenori. Tada Vaitiekunas suriko>: “aš jus pamokysiu! Tuoj lekiu pas sprauninką!”
Nėr ko daryti! reikia suimti! Su. ėmė. Stražninkai keikia, sako:
“už kokio rupūžės reiks į Pane
vėžį valkioties”. Žydai už galvos
imasi. Sako, kaip taip galima,
kad žmogus žmogų taip ėstų!
Pijokas.

IŠ KREKENAVO,
Panevėžio pav.
Tyzeniauz, kitą kartą gyvenęs
Bytauto dvare, apsigyveno šambelionių sodžiuje. Pavasarį gavo
proto pamišimą. Pati, palikusi
sergantį vyrą prie apisenės ir šlu
bos mergaitės, išėjo į Krekenavą.
Pamišėlio paimta kirvis, sužnekinta prižiūrėtojos galva taip, kad
veido nei žymės nebėra. Paskui
tau galvon įsikirsta, bėt nelabai;
t

Nežinau, ar yra kur taip tam
sus valstiečiai kaip Gruzdžiuo
se, ką parodo sekantis jų pasi
elgimas. Už versto nuo Gruz
džių miestelio yra p. Nariškino
dvaras; ten jau keletas metų
gyvuoja draugijos įkurtas ban
kas. Iš jnadžių banko pirmi
ninku buvo išrinktas dvarjx>nis
Garliauckas, jo pagelbininku —
vietinis klebonas. Neužilgo pasirodė, kad p. Garliauckas išaikvojo 7 tūkstančius rublių
Banko vedėjai
banko pinigų.
Garliauckas
pritiko prašalinti.
žadėjo sugražinti išaikvotuosius
pinigus ir teisingai po truputį
vis grąžino: beveik visas pini
gus sugrąžino, tik liko neati
duota 160 rub. Buvusiųjų ve
dėjų vieton liko išrinkti kun.
kamendorius Skorupskis (pirmi
ninkas) ir daktaras Kvedaras
(pagelbininkas), kurie labai są
žiniškai darbavosi, sutvarkė ban
ką ir rodos viskas gerai ėjo.
Praslinko po to 6—7 mėnesiai.
Buvo sušaukta draugijos sąna
rių susirinkimas. Šitame tai su
sirinkime ir pasirodė valstiečių
tamsumas ir dalykų nesuprati
mas. Susirinkiman atėjo kele
tas gerai įkaušusių ūkininkų ir
pradėjo įkalbinėti kitiems, kad
susirinkimas dovanotų Garliauckui neįmokėtuosius 160 rub. ir
vėl rinktų jį pirmininko pagel
bininku.
Garliauckui dovanojo
160 rub. ir dar išrinko jį pirmi
ninko pagelbininku. Ar gi tai
ne kvailystė!
Ten buvęs.

IŠ VILKIJOS
Katino gub.
Spalių 26 d. griuvo naujai sta
tomos bažnyčios skiautai (lu
bos) ; bažnyčią stato meisteris
Landovskis (latvis). Griuvimas
buvo toks smarkus, kad ir už 5
verstų žmonės girdėjo tą trenks
mą. 3 darbininkai latviai liko
baisiai sužeisti ir tuoj išgabenti
Kaunan ligonbutin, bet vargu
begu jie pagis. O su tuo griu
vimu, musų svajojimas įeiti šį
met į naują bažnyčią išnyko
Ir vėl prisieina
kaip durnai,
2 metus be
mums laukti 1 arba
l
*
bažnyčios.
Parapijonas.

(Iš -v. 2.")
IŠ RASEINIŲ,
Per sukilimo metą žmonės beveik visur buvo nutarę netaisyti
kelių, kadangi jais naudojasi ir
ponai ir činauninkai ir visi kiti
didžiūnai. Iki šiam laikui jie taip
ir darė. Tas pats buvo ir apie
Raseinius, kur irgi per dvejetą
metų niekas netaisė kelių. Bet
valdžia apie tai dabar vėl priminė
žmonėms. Tik priminė ne žo
džiais, bet bausmėmis. Kaip žmo
nės pasakoja, Raseinių valsčius
turėsiąs užmokėti apie 8000 rublių
bausmės. Uriadninkas jau jodi
nėja tuos bauMiiepinigius rinkti.
Žmonės nenori mokėti, sakydami,
skųsies gubernatoriui, kad juos
neteisingai nugaudę. Uriadninkas
gi sako: pirmiaus “užmokėkite, o
paskui skųskitės”.
Kiti vėl sako, kad negalėsią net
mokesčių užmokėti, nes ir duonos
nėra. O činauninkai jiems atsa
ko: “tai nieko, Raseiniuose daug
turime stražninkų.... Jie ras....
Ne ponai esate.... Galėsite ir be
priegalvių (paduškų) apsieiti. ...’
Vargovaikas.

(Iš “L. U”.)
Spalių 10 d. valsčiaus sueiga
tarėsi apie mokyklos statymą.
Valdžia duoda mokyklai visą medegą ir daržą. Valstiečiams reikia tą medegą tik suvežti, VK
dukliškiai, kurie irgi stato sau mokyklą, išpradžios nenorėjo prie
Raseinių mokyklos statymo prisi
dėti, nes jie ir su savo mokykla
turėsę daug rūpesčių. Bet paga
lios jie sutiko prisidėti prie ben
dros viso valsčiaus mokyklos įtai
symo.
K. R.

(Iš “t. U.”)
IŠ UKMERGĖS.
Kalėjime dabar yra šie politikos
kaliniai: 1) Antrosios durnos at
stovas Povilas Kumelis, 26 m.,
Utenos valsčiaus. Kaltinamas pa129 str. Suimtas rugsėjo 11
d.' 2) Politchnikos studentas Jonas Laskauskas 25 m. Anykščių

1
valse. 3) Petras Degulis 34 m.,
vedęs: Uteno# vaisė. Kaltinamas
pagal 102 ir 129 str. Suimtas va
sario mėu. 1906 m. 4) Jonas šaučunas 36 m., vedęs. Judroniikio
vaisė. Kaitinamas buk tai kurs
tęs monopo^ daužyti.
Suimtas
balandžio 14 d. 1907111. 5) Petras
Gasparavičius 24 m. iš Viešintų.
Kaltinamas už monopolį. Suimtas
kovo 7 d. 1906 m. 6) Ignotas Garenavičius 31 m. Alatų valsčiaus.
Kaltinamas už monopolį. Suimtas
vasario 7 d. 1906111. 7) Baltrus
Gedzevičius 27 m. Kovarsko valse.
Kaltinamas buk tai už muštynes.
8) Justinas Straižys 3d m., ve
dęs, Utenos vaisė. Kaltinamas
pagal 102 str. Suimtas rugpiučio
5 d. 1907 m. 9) Ignotas Mary*
21 m. Judroniškio valse. Kaltinamas už suimtųjų (areštantų) atė
mimą. Suimtas gegužio 10 dieną
1907 ui.
„ Kalinys.

IS JONIŠKIO,
kiai, einant per sieną, kai-kurie net
Pas
mus
atsirado plėšikų gauja,
savo ryšelių netenka.
kuri,
prisidengusi
socijaldemokraBe to Kmits nemėgsta grąžinti
ru
.i ne tokie valdininkų
tu
vardu,
drasko
žmones
ir atima
JUOS
įstatymai, kurie gina vilkus nuo ri - - .
pinigus.
Buvo
užpuolę
ant
gari
avių. Kita žemė visa užbankuo- norintiejie keliauti Amerikon, bet
ta, kaip auęsčiaus' matėme, ir šio paskui dėlei kokių nors priežasčių nio Kagano malūno, apnyko 7—8
mėnesio (lapkričio) pabaigoj Vil negali važiuoti. Todėl, keleiviai, ginkluoti vyrai Pasupęs kaimo ukininką Grunskį, o 8 lapkr. 4
niaus tankas ketina ant licitacijos bukit atsargus I
ginkluoti
vyrai naktį apspito Kli
Pakeleivis.
jį stalyti. Šia, kad gudrus, prisi
vį
pačiame
Joniškyje. Pas Grunkabink prie jo. Bet p. V. gera 1 iLHĮ?
v* u u- )
skį
paėmė
70
r., pas Klivį - 30
širdis, žmogus. “Citit, vaikeliai,
,
’
rT
Iš
PANEDĖLIO.
..
..
Ponai
pramanė,
o tamsiejie
rub.
kai išparduos mano dvarą, galbūt, I *
Zarasų pav.
toliaus
kalbas,
kad
žmonės leidžia
ir jums ką-nors jiaskirsiu”. Kadir
Netoli nuo Panedėlio yra Siauri- tai socijalistų darbas, norėdami
{Minas V. savo didžiausioj nekalty
kų dvaras, jame gyvena ponas juos nežeminti.
bėj viešai ir keikia tą matininką,
Vingele vičius. Jisai paima jaunas
Darbininkas.
kurs Amerikon su pinigais ištruko,
mergaites, o paskui, palaikęs ir iš
(Iš
bet.... ar ne sąpiokslio čionai bu
gėdinęs, atleidžia. Paskui paima
tą? Kad ką-nors panašaus j>aj)raskitas. Bet paskutinėj! iš jų ne
IŠ TELŠIŲ.
tas žmogus padarytų, žiūrėk, jam
benorėjo išeiti, reikalavo, kad jisai
Užkvietus miesto galvai P
(Kijieškotų kur šaltesnės vietos, o
išpildytų savo prižadus, nes bu
Geldneriui,
Telšiškiai
nutarė
ponui už jo didį protą jiaruoš, be
vo žadėjęs vesti. Ponas, matyda
įkurti progimnaziją vyrams Tel
abejonės, šiltesniąją vietelę.
mas, kad geruoju neina, prisakė šiuose.
Miestas duoda namą.
Keleivis,
bernams ją išvaryti. Bet ji grįžo Iškur imti pinigai?
Nutarta
(Ii -Ž.”)
atgal. Ponas pakvietė uriadninką, kreiptis į visus Telšių pavieto
kad areštuotų kaipo neturinčią j>a- gyventojus, neskiriant tautystės,
Iš ALOTŲ VALSČIAUS,
(Iš “L. U”,)
sjjorto ir pristatytų į jos tėviškę į luomo ir tikybos. Skaitlingiau
Ukmergės pav.
Ukmergės pav. Bet ji vėl grįžda si* luomas yra valstiečiai, taigi
Musų
raštinė
jau
gal
turi
to

Iš ANYKŠČIU,
kią laimę, kad niekuomet gerų vo. Tai atsikartojo į tris sykius. daug prigulės nuo to, ar jie pri
Ukmergės pavieto.
raštininkų neturi. Dabar rašti Trečią sykį, jai nuėjus pas j>oną, sidės netiktai gerais norais, bet
Anykščiai taip užgulti juodašim ninkas lietuvis (Samulis) ir jo užsidegė jx>no klojimas, paskui
ir pinigais prie progimnazijos
čių, kad baisu kaip kada net ir pagelbininkas Matulionis (praša svirnai ir daržinės. Ponas pasi
Užlaikymo. Jei kas abejotų ae
pro šalį praeiti. Tie juodašimčiai lintas iš Puponių vai. užu gir naudojo taja proga, įdavė ją uriadyra Telšiuose progimnazija rei
— tai vietiniai sargybiniai, kurių tuokliavimą iš vietos raštinin ninkui, kaltindamas ją už jjedegi- kalinga, pasakysiu, kad seniau
Anykščiuose yra į 20. Bedaryda ko), tappat lietuvis. Bet apsau mą dvaro trkibų. ši gynės, nieko buvo Telšiuose progimnazija;
mi kaimuose kratas, jie paskui gok Dreve nuo tokių neva lietu nežinant. Uriadninkas ją labai Kalvarijoje, Kretingoje ir Kra
girtuokliauja. Vietinis uriadninkas vių! Abudu taip maukia balta-1 smarkiai musė, liepdamas prisipa- žiuose po pilną gimnaziją ir vi
— baisiai biaurus žmogus. Žmo kę, kad Alotų raštinė pavirto į|žinti. Mergaitė, mušama, pakėlė sur buvo mokinių pilnai; dar
nės neatsimena, kad butų kada bu tikrą smuklę, lik pertaisyti iš- tokį riksmą, kad subėgo miesčiuko ir dabar buvo lig paskutinio lai
vęs Anykščiuose biauresnis už jį. kabą: vietoj T&lotų valsčius', gyventojai. Sargybiniai ir spirte ko visose artimosiose gimnazi
Lietuviškai jis nemoka nė aodžio, — parašyti: “smuklė .
Kada spyrė ir janigus siulijo, kad prisi- jose, kaip Šiauliuose, Kaune,
o gal būti nenori parodyti, kad tik įeisi j •raštinę, rasi musų jx>- Įpazintų. Bet ji neprisipažino. U- Mintaujoje, Liepojoje netiktai
moka, nes tada butų sunkiau šni nclius
su
paraudonavusiomis riadmnkas atidavė ją Rokiškio tar- pilna jaunuomenės, bet ir daupinėti. Tankiai, sutikęs mugėje akutėmis, ir laitai • sunku koks dytojui. Bet šis nerado kaltybės. gyl>ė taip vadinamų švedų, t. y.
kokį žmogų, jis tuoj užsipuola, nors reikalas jtas juos atlikti. Spalių 28 vėl buvo kvotimas, kur mokinių, norinčių namuose mo
kodėl šis nekalbąs rusiškai. Su Kaltinti valstiečius, arba viršai ir pats jtonas paėmė atgal savo kytis ir atsiradus vietai. į kurią
juo visados reikia šnekėti vientik tį už laikymą tokių raštininkų apkaltinimą, ypač kaip ji pareika nors kliasą pastoti; taigi apie
rusiškai, nes jis “esąs ponas”. negalima, nes jie nieko negalį lavo iš pono užlaikymo.
nu)kyklos nereikalingumą galėtų
\ jenok ir musų žmonės moka jam padarytu . ir valstiečiai ir vir
Tokie atsitikimai galimi dėlto, tiktai tas kalbėti kam nereikia
patingai atsakyti: “Kad jonas”, šaitis kelis kartus skundės ant kad dvaruose darbininkai k* tar gydytojo, aptieki iriaus, kunigo
sako jie, “nemoki lietuviškai, tai jų žeiųicčių jviršininkui p. šifri- naitės neturi jokio apgynimo. Nė ir kitų mokytų žmonių, o tokių
gali važiuoti Gudijon”. Žinoma, nui, bet nieko negelbėjo. (Rei ra moterų inspektorių, jų pačių iš musų krašte žmonių nėra.
Neteisybė, kad biedni esame:
“ponas” pyksta ir gazdina žmones kėtų vąjstiečįains jiaduoti skun rinktų, kurios jų reikalus ant vie
dą. gubernatifiui). O kurgi tau tos gintų. O antra, jos nežino, pinigų, kur reikia, yra. Iš kur
suėmimu.
ir gelbės! Juk pats žemiečių vir kad tėvąs* turi duoti maistą ir gyvena visokie amatininkai, jei
A. Žansparnis.
šininkas j>a«kyrė jį musų vals vardą savo vaikui, vistiek ar bus ne iš musų rankų, ir ant galo iš
čiui), o apie patį viršininką tarj)
ta jo pati bažnyčioj jtaimta ar be kur surenka milijonus rublių
žmonių daugybė kalbų, kuriose
numopolius r alinės? \ isi geri
jos.
jis blogiausiąi apkalbamas. Ga
žmonės, kam rupi apšvietimas,
Raugalius.
Ukmergės jjav.
lima butų daug kas surašyti,
krašto ateitis, vargstančios jau(ii 2. )
Skursta musų poneliai su savo bet reikėtų visi prirodymai, kaip
nuomenės gerovė, turi , prisidė
žeme. IDuokim,
...............................
kad ir Maželiskių .
deluo turėti, nes kitaip neti žodžiu, darbu ir pinigais prie
Iš
JŪŽINTŲ,
p. \ sevokxlas \’eriovkin, Kauno l smagu nė rašvti
įvykdinimo naujo sumanymo.
Ežerėnų
pav.
gubernatoriaus brolis, kurs turi ap
O. J. M.
Jau buvo rašyta "Žarijos” nutn. Jei valstiečiai neduos j>ašalj>os
žiojęs 40 su viršum valakų žemės L
(B "V. Ž.”)
16 apie dvarponių ir stambesnių progimnazijai, tada visas mo
ir puikiausio miško. Švilj>avo sau
kesnių sunkumas kris ant mu
IS SVĖDASŲ,
jų ūkininkų susivažiavimą.
jx> dvarelį ir prašvilpė aibę pinigų.
Ukmergės
pav.
Pirmasai susivažiavimas buvo sų vaikų, mokesnis turės būti
Tik vien skolų Vilniaus bankui
Atėjo ruduo. Visose moky- pas Janojolio Masiulį, o dabartį pakeltas, kaip tai Ukmergėje
priskaitoma nemažiaus 29 tūkstan
Į klose prasidėjo mokslas 1ir vai- nįs nedėlioj, spalių 14 d., pas Tar- yra, ligi 100 rublių metams, o
čių. Gal į darbininkų skilvius vis'
Į kučiai lanko mokyklas.
rik navo Vaisaną. Čia irgi buvo kai- tas yra badą, šaltį ir visokį vartai sukišta? Tarytum, kad ne visai į
Svėdasų
mokykla
tuščia.
čionai
l‘r,c kurie stambesniejie ūkininkai. Po- gą kentančiim moksląeiviui ne
teisybė.
Nemažiau
pakeliama našta.
Dėl didelio
skriaudžiami, kaip apylinkės dva-1į zastis ta, kad žmonės nenori lei- Įnaj prie žmonių labai meilinosi, mokesnio, ne vienas gabus vai
sti vaikų tokion mokyklon, kurjkad tilC daugiau į jų taip vadtnaruošė. Per visą savo amžių nema
1 sėdi mokytojas rusas, neveizint mus
ratelius rašytųsi. Nuo kinas pasiliks l>e apšvietimo, ne
to jie šviesesnės kada-nors diene- |
vienas talentas sudžius, kaip
lės. Kas-ne-kas, o darbininkai — jį tą. kad antras mokytojas yra j įsirašiusiųjų ima po 1 r. Kas ne- sėkla ant akmens išdygusi, ne
. lietuvis.
I ereitą žiemą, kaip turį
pinigų, tai tam jx>nai
tai tik menkus trupinėlius turi
Į buvo tik vienas mokytojas lie- midai sutinka palaukti, kad tik vienas ir besimokydamas padės
gaudyti ir už tai dar laižyti nutu-! tuvis, 1
savo gyvybę pirm laiko.
mokinių buvo /augiaus |tuojaus įsirašvtų.
kusiąs pono rankas. Gal tai tuos | joo. Bet kaip tik prieš Vely-1
M. Veitas.
To dar maža. Jie ir daugiau
pinigus ūkio jiagerinimui sunau | kas atvažiavo rusas mokytojas
gero” žmonėms prižada. Tik
.lojo? Nematyti ir to. Kad j»Įįįupį '(į Krakių
Iš MOSĖDŽIO.
.. boycotuo- | rašykis....
butų geras ūkininkas, tai neaikvo- tas), tuojaus mokykla ištuštėjo.
Telšių pavieto.
Taip |M>nas Vaisan, norėdamas
tų taip miško — to gero ūkinin Suprato jau dabar mokytojas ru
šią vasarą Mosėdžio skyriaus
ko brahgumyno, ir nekirstų jo sas. kad čia jam ne vieta, nebe-' prirašyti vieną ūkininką, taip jam (obščestvos) seniūnas ( starasta),
vienu metu. O dabar.... jis j>a- priima Lietuvoje, todėl mano jiasakojo: “prisirašyk ir duok 1 surinkęs iš valstiečių valdžios iž
sistatė lentpjūvę, išgriovė, kaip vie išvažiuoti iš Lietuvos į Masko- rublį, tai tuomet nebebučiuosi dui >>inigus, "tūkstantį su viršum
sulą, girias ir išvežė jas geležinke liją. Gerai daro. Užteks mums mums rankų, o kaipo lygus, paduo- rublių, išbėgo į Ameriką. Valstie
liu iš mųsų krašto. Nei miško savų — lietuvių. Gerai padary Isi mums ranką. Jeigu męs va čiai, pajutę dar gerai prieš išbė
sėjęs, nei piršto prie jo auginimo tų rusų-mokytojai, kad išsinė žiuosime į kokį balių, tai ir jus gant jam į Ameriką, jo tokią misne pridėjęs, susikrovė skambučius šintų iš Lietuvos ir nelauktų drauge važiuosite”.
lį, padavė Skuodo tardytojui (slieTai žiūrėkite, ūkininkai, kokias
kišenėn ir.... buk sveikas!... .ant kuomet žmonės pradės nebkędavateliui) prašymą, kad jį sua
pokylių išvažiuoja. O kad tau, sti jų, ir nebeleis vaikų, kur sė dideles malones jums ponai teikia. reštuotų. nes turėjo tikrą žinią,
žmogeli, priseina šu vaikučiais di rusai-mokytojai. Spalių 20 Tik rašykitės.... Skubinkitės.... kad suareštavus seniūną, gentįs su
Bežemius, kurie tyčia buvo nu
žiemos laike, kokin kampan nulin-1 d. iškėlė iš Svėdasų antrą mogrąžins surinktus iš valstiečių pi
ėję
prisidėti prie tų “poniškų” udus virpėti nuo šalčio, neturint ir kytoją-lietuvį, J. Slavinskį, į
nigus ; bet tardytojas jų to prašy
už didžius pinigus menko šakalėlio Kvietkus. Mat sunku jam bu kės ratelių, jx>nai nepriėmė.
mo neklausė. Davė jie jam ant
Ponai j>er šį susivažiavimą nu rą, jx> tam ir trečią; ant galo pa
pasikurenimui nusipirkti, tai gar vo sugyventi su rusu-mokytoju
bink tą šventąjį dabartinį surėdy ir prašė direkcijos, kad iškeltų. tarė: 1) nepriiminėti be pasporto davė skudą ant jo prokurorui ir
mą, kurs atidavė {jonams — valdo Darbštus vyras ir geras moky samdininkų į savo dvarus, 2) ku- potam negreitai dar tardytojas pri
nams visas svieto gerybes, o dar- tojas. Dieve jam padėk ir ten tniečių ir šiaip padienių darbinin buvo, bet jau seniūnas seniai buvo
bininkams-beturčiams nulėmė dirb darbuoties tėvynės naudai. Jo kų darbas turi būti visur lygiai Amerikoje.
ti ir vargti tujų nenaudėlių nau vieton paskirtis atvažiavo mo- apmokamas. 3) samdininkų, ku
• Gaubi škis.
dai. Bet p. V. Veriovkin pasma- kytojas-lietuvią,. p. Damulevičia. rie tarnavo kitame dvare, be to
(Iš ‘V.2.’)
guravo, kruvino prakaito darbinin Kaipo neseniai atvyko, nieko dvaro liudijimų nepriiminėti. Bu
vo ir daugiau kalbama, o ką nesu
kų ir beturčių beragaudamas. At dar apie jį nežįnome.
Iš PALANGOS,
Spalių 27 dąfj.už miestelio ra spėjo dabar nutarti, tai atidėjo į
siuntė jis matininką (kamaminką)
. • Kuršo gub.
nupskinas žmonėms išparduoti. stas pakastas žemėse kudykis. trečiąjį susivažiavimą.
Palangos miestelis nemažas;
Žmonės visaip kalba apie tūps yra jame apie 1000 stiviršum gy
“Gešeftas” ponui puikiai klojosi, Kaip sužippta, kudykis mergos
nes pardavinėjo pigiai ir lengvo Bublyčio^,f(Rapackaitės). Ar ji ponų ratelius. Vieni sako, kad ventojų.
Nors čia dauguma
mis sąlygomis. Žmonės apspito pati, kudykį pągįmdžius, nužu jx>nai visaip stengiasi žmones prie (beveik visi) parapijonai lietu
apie žemę, kaipo musės apie medų. dė ir pakasė, ar gal, kaip žmo savęs pritraukti, kiti gi sako, kad viai, tačiaus vietinėje bažnyčio
Sugrandę iš kažin kokių galų ska nės sako, padėjo tą padaryti jos ponams žmonių daugiau nepasi je giedojimai ir pamokslai at
kuris dar ket- seks prigauti ir žmonės niekad su liekami lenkų kalba, lietuviškai
tikėlius, jie nešė matininkui, kad bendras.. Papučko,
j
-> Ą _ t
drožė
j
Ameriką,
nėra jais drauge neis.
verge
1
------------ir duonos kąsnio, galbūt, rytdie
gi kalba visai mažai tėra var
Daromas
tardymas.
žinios.
Ponai ūkininkams pasakoja, kad tojama bažnytinėse pamaldose.
nai neturėdami. šiaudinių Riz’ Sl 1
O. J. M.
tie ūkės rateliai reikalingi tam,
gas įdavė 4 šimtus, Dirvoniškių
J. Strazdas.
(Iš
“
V.
2.")
kad per tuos ratelius butų galima
Sadauninkas, per ilgus metus mie
(Iš “V. 2.”)
Iš ŽAGARĖS,
parsisiųzdinti geresnes mašinas,
ste dirbęs, įteikė “ponui kamarI§ LIEPOJAUS.
Šiaulių pav.
trasas, pagerinti ūkės išdirbimąir
ninkui” net 500 r. Viso labo su
Bendrovės
“Bekker & Ko”
agenŽagarėje
gyvena
koks
tai
tt
O
kiti
mano,
kad
ponai
tve

sirinko 9 ar 7 tūkstančiai. Tik
brike
yra
apie
600 darbininkų
tas
“
Kmits
”
,
gabenantis
per
Prūsų
ria
tuos
ratelius
tik
tam,
kad
žmo

braukšt.... matininkas, visiems
tuvių.
Išviso
gi
Liepoj u je yra lig
sieną
keleivius
į
Ameriką.
Prie
jo
nes
savo
globoje
turėti,
kad
ge

papades parodė ir išspruko Ameri
r,
500
darbininkų
lietuvių. Sulygi
gyvenimo
kybo
iškaišą:
“
Agentas
riau
žinoti,
kas
tarp
jų
dedasi.
kon. žmonės nustebo, o paskum
nant
su
latviais,
lietuviai
darbinin
ir susiprotėjo į p. Veriovkino pink Knie, Falk i? Komp. Liepojus”. į Vilkas į avinėlį niekad nepa
kai
kur-kas
tamsesni.
Latviai
la
les įkliuvę. Viena, esą kokie tai Jau ne vienas keleivis pakliuvo į virs.
biau
susipratę;
kuone
kiekvienas
■ JužintišHj.
įstatymai, jog ne-rusams negalima jo kilpas. Keleiviai ne tik dvigu
skaito savo laikraštį “Liepajas Atpirkties žemės nuo rusų. Regis, bai užmoka jam už kelią, bet tan(Ii “H U."I

balss • Tokia daugybė lietuvių,
“Vilties” teišeina apie 20 numeni
Kiti atsisako: tai jiems perbrangi
— nesą kada skaityti, tai kad lie
tuviškai nemoką skaityti, tiktai
lenkiškai teskaitą. Ištikrųjų gi
visai kitos neskaitymo priežastįs.
Kurie skaito lenkiškai, vis tiek
maža ką tesupranta, visgi skaito:
by tik lenkiškai, o lietuviškumo bi
jo, kaip kokios ligos. Kitiems vėl
visai kaskila rupi: J atliekamąjį
lidosą laiką girtuokliauja; kitas
nelabai težiūrėdamas, ar pati su
vaikais turi ko namie valgyti ir
apsitaisyti. Yra ir susipratusių
ir savo motynos kalbą mylinčių,
bet jų ne daug, gal į kokią kelioliką. Ak, kaip reikalingas čia ap
švietimas... .

IŠ PETERBURGO.
Spalių 27 d., buvo Peterburgo
studentų-liėtuvių draugijos vakaras. Jau gana nuo seniai kas
met buriavo keliami tokie vakarai. Tik metais pereitaisiais,
dėlei kai-kurių priežasčių, vakaras neįvyko.
Studentų vakarai noriai būda
vo peterburgiečių lankomi.
Ir
šiuo kartu prisirinko nemaža
svečių: apydidė Pavlovos salė
buvo beveik pilna. Kiek teko
patirti iš vakaro įrengėjų ne
parduotų bilietų, nedaug telikę.
Pasitikima, kad, atskaičius visas
išlaidas, busią apie tris šimtai
rublių su viršum gryno pelno.
Tie
pinigai
bus
praversti
studentų draugijai, ypač dabar
tokiais sunkiais studentijai metais, kuomet taip sunku uždar
bis susirasti ir kuomet taip dažnai prisieina studentams '‘pasnin
kai užlaikyti”.
Vakaras praėjo gana gyvai ir
linksmai. Pirmiausia buvo vai
dinta Smalsčio komedija “Nu
truko”.
Vaidinimas pusėtinai
pavyko. Kai-kurie ir visiškai
gerai atliko savo roles. Gerai
nudavė j>-lė Aguona turtingą
ūkininkę, trokštančią ponia tapti. Gana tipiškas buvo Birmantas (J. V.), svajojąs apie dva
riuką ir “properansą”. Visi ki
ti vaidino pusėtinai.
Bet ap
skritai imant, šiam veikalui ga
lima ir šis tas užmesti. Vie
na—į žiūrėtojus visiškai nedarė
įspūdžio, kad tai dedas sodžiuj:
nebuvo atsakomos dekoracijos.
Tas pat galima pasakyti ir apie
kostiumus, antra — truko kiek
pačiame veikime gyvumo.
Daug gyviau buvo vaidintas
ir didesnį įspūdį į žiūrėtoją darė
2emaitės
“Valsčiaus
sūdąs”.
Jeigu dekoracija ir kostiumai ir
nebuvo visiškai atsakomi, bet
veikalas buvo taip išpildytas, kad
davė gana gyvą musų gyvenimo
paveikslėlį. Gana tipiškas buvo
Kupris (p. J. V.) skundikas.
Gyvai išpildė apskųstosios Kurpienės rolę panaitė Liejja. Sa
vo didumu, kalboj, eisenoj ir
mosavimuose pilnai nudavė valsčiaus staršiną p. J. Tallat Kelpšas. Kiti savo veikimu ir gi nemaža pridavė paveikslėliui gyvumo.
Vaidinimams pasibaigus, choras, p. k. Petrauskio vedamas,
jiadainavo kelias lietuviškas daineles. Dainavo visiškai gerai;
matomai, daug padėta buvo dar
bo besimokinant.
Lietuviams
jau nebepirmiena buvo girdėti
tos dainos; jei bent tik “Kur na
mas mus" bene, kad pirmąjį
kartą dainavo Peterburge. Ki
tataučiai negalėjo atsigerėti cho
ro dainavimu. Paskiaus konser
vatorijos studentas, garsaus pro
smuikininko
Auero
fesoriaus
puikiai
pagriežė
ant
mokynis,
smuikos. Publika taip karštai
ir gyvai plojo jam delnais, kad
solistas du kartu turėjo savo
griežimą paantrinti, Po jo • išėjo jau lietuviškajai visuomenei
žinomas mokinys daininkas K.
Petrauskis. Vos tik jam pasi
rodžius, publika jį gana gyvai
ir karštai pesveikino delnų plo
jimu. Jisai padainavo Erečianinoyo “Lopšinę dainą”.
Del
nų plojimui nebuvo galo. Pu
blika’ padarė jam stačiai ovaciją.
Jisai du kartu dainavo ant “bis”.
Kas girdėjo K. Petraueką pe
reitaisiais metais dainuojant ir
dabar, tam labai žymus skirtu
mas jo dainavime. Matyt per
tą laiką jisai didelį žingsnį žen
gė pirmyn. Jo balsas žymiai
sutvirtėjo ir pasidarė pilnesnis.
Ten buvęs.

(Iš “V 2”)

LIETUVIAI-ATSTOVAI.
moj kaip ir »ntmjoj pakrikę po į-
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vairias partijas. Kuzma prisidėjęs
prie socijal-demokratų su patariamuoju balsu. Bulota priguli prie
darbo žmonių kuopos. Požėla ir
Keinis po Bulotos įtekme taipogi
palinkę prie "trudovikų”. Cijunelis, tas pats nežino kų su savim
padaryti. Sakosi eisiąs su lietuviais, sakosi kad Vilniaus lenkų
endekų dienraštis “Dziennik \\ i
lenski" neteisybę parašęs, buk ji
sai pasižadėjo prisidėti prie “len
kų rato”, bet kuomet jam patarė
nurašyti protestą į tą laikraštį, Cijunelis šiaip taip sukosi ir protesto
neparašė. Matomai žmogus nori
sėdėti ant dviejų kėdžių.

| čionf kaip sakyta; lenkininkai kaip męs kovojame ir kovosime,
3
IĮ New York. Visose čianykšIS HERRIN, ILL.
stato visag pajicgas> kad tik lie- pranešiu kitą kartą plačiau.
nenori .nieko pašvęsti. Nors čia buvo parengtos diskusijos, ant kučiose audyklose prasidėjo* darbai.
Darbai Šiuom kartu
eii gerai.
tuviai išnyktų, kad tik pavirstų
---- eina
J. M. K.
lietuvių gyvena poras šimtų, • bet Į rių pribuvo ir draturas P
aktinai reikala Kompanijos už
------- ir draugas P. Dubiclenkais. Pirmiau, nesant lenkišdarbų
išmoka nė jokio laikraščio ne rastum.
vinių.
grynais pinigais.
. * "^S Paaišk’no susirinkusiems
kos spaudos šitame krašte ir
uji
nr
14 d.
gruodžio policistai
čia nunu- priežastis pasivėlinimo.
w. giuuuzio
poncistai čia
Kalbėjo
Lietuvių Soc. Sąjung. 21 kuo
šiaip lenkams esant biurokratų
šovė vieną lenką ir du italijonu, o apie niekšiškus pasielgimus kapitaĮĮ Roslyn, VVash. Angliakasių
pa vos ne vos gyvuoja; nežinia, vieną lietuvį sužeidė. Ir tai vis listų, kuriems pagelbon eina ir
slegiamiems, sunkiau, arba ir vi-,
yra čia daugiau, negu reikia, o kodėl
darbininkai
nesupranta
sai negalima buvo lietuvių len
eina ir
dėl girtuokliavimo. Tą dieną mat dvasiškiejie net Vatikano kapeliokompanijų agentai traukia vis nau
ie net \ atikano kapeliosavo
luomos
reikalų.
Jau ant buvo išmokėjimas kalnakasiams ai- nai, visi lupa
kais paversti. Jie galėjo lietu MUŠASI TAUTOS ATSTOVAI. jus, nors ir seni^msienp nėra
iš darbininko paskura susirinkimą negalima sušaukti. gų. Žinoma, žmonės gėrę, kiek tinį kailį, o rinkimų dienoj šaukia
vius sudemoralizuoti, priversti
\Vashington, D. C. Amerikos darbo.
(
Ar ilgai dar mes teip snausim?
juos pamesti lietuviškąją kalb^, kongrese \Vashingtone, 19 d. gruo
tik buvo galima. Pasigėrę, prade- darbininkus balsuot už republikonų
Tik ką atgijus kuopelei, prisira
bet jie nestengė lietuvių išmo džio užgimė smarkios muštynės
jo dainuoti.
Policistai, išgirdę ar demokratų kandidatus, kurie
1Į Uniontown, - Pa. Prasidėjo
šė apie 35 draugai; tikėjomės,
kinti lenkiškai, ir lietuviai, mes terp demokrato pasiuntinio iš Mis- darbai
dainas, atėjo ir dainuojančius iš- apgaudinėja mus tuščiais savo
Brown-Bonnelt geležies
jog vis dauginsis jų skaitlius, o
dami savo kalbą, mokinusi kai sisippi, Johno Sharp VVilliams ir dirbtuvėse.
I
varė iš miesto, bet kad išvarytiejie prižadais pagerint darbininkų bučia ėmė mažintis ir tai vis per nemynų gudų kalbos, kuri buvo republikono De Armondo. Pirmu
ir lauke neužsilaikė ramiai, tai po- vį. Draugas Dubickas aiškino
supraimą reikalingumo vienybės. Keistai ir užkimšo jiems gerkles niekšystes republikonų ir demoparankiau išmokti. Tačiaus šian tinis likosi gana sunkiai sumuštas.
H Scottdale, Pa. Cianykščiai
Apšvietimui čianykštiems lietu
dien daug kas atsimainė. Sian- Besimušančius perskyrė kiti kon augštiejie pečiai
likosi expliozi- viams gaila ir 52 centų; o sudžiai švino kulkomis. Policistai \ likosi kratų partijų, kurios susideda
dien lenkininkai turi tiesą taip- greso atstovai.
jos išnaikyti ir per tai prie jų
suareštuoti, bet užstačius kauciją, vien iš išnaudotojų darbininkų;
tai kits ir dvi bausmes po $7.50 juos paleido. Toki mat pas mus kvietė prisidėt prie darbininkų
pat Vilniuje leisti laikraščius ir
dirbę darbininkai atsirado be dartą pačią dieną užsimoka.
įvairias knygeles, turi tiesą steig KARŠTO KRAUJO TEISĖJAI. bo.
ATSTOVŲ ADRESAI:
policistai! Jie pas mus tie pats partijos ir balsuot visada už soti
draugystes,
mokyklas,
turi
tie

Mizeris. darbininkai ir darbininkų rinkti!
Kauno gub. lietuviai atstovai:
San Jose, Cal.
Cianykščiame
cijalistus, kurie, panaikindami priKeinys, Požėla ir Kuzma apsi są laikyti vaidinimus, atskaitas, teisme, vienoje byloje užgimė toki
Vienas
lietuvis,
atsiėmęs
algą,
vatišką nuosavybę, pagerys varg
1f Lorain, Oh. .American
’
ShipIš GREENVVOOD, ARK.
gyveno drauge, jų adresas: o prie to viso kunigai. įgijo labai nesutikimai terp apkaltintojo Sex buitding Co. priėmė „300> naujų
ėjo namon ir buvo jau visai arti dienių būvį.
Lietuvių yra čia' tiktai 1 šei namų. Tuom tarpu prie jo prišo
Petrapilė, Ne vos prospektas, na didelę laisvę, palyginant su pra ir apgynėjo, kad juodu viens į ki darbininkų.
Kompanija dabar
Diskusijos paskui traukėsi iki
eitimi.
Beto
visi
turtai
ponų
ir
myna
ir 6 pavieni. Nesutikimų ko koks tai negras, ir pareikalavo
mų No. 51. Su jais drauge ap
tą pradėjo mėtyti juodyto indus. turi ne mažai užsteliavimų.
vienuoliktai
valandai nakties. Pri<
jokių
terp
jų
nėra.
kunigų
rankose.
Kunigams
lensigyveno ir Suvalkų gub. atsto
Smūgis vienok pataikė visai nekal
pinigų. Lietuvis metė negrą ant L. S. S. prisirašė keli nauji drau
kofnanams
raginant,
tie
patįs
su

Darbai
yra
tik
anglių
kasyvas Bulota.
žemės. Tas-gi, norėdamas išsiliuoIĮ Bay View, VVi». Cianykščiotam seneliui į gaivą ir pramušė
gai.
klose.
demoralizuoti, suklaidinti sodie kaulą.
(Iš ‘V. Ž.‘)
suoti, išsitraukė peilį ir jo ašmenis
se Illinois Steel Co. dirbtuvėse
Čia
pareina
:
2
čiai - lietiniai atiduoda paskuti
A
S. Bakanauskas.
egz. "Lietu- įvarė lietuviui į koją.
pradėjo dirbti. Prie darbo panį skatiką kunigams, kurie tą UŽSTOJA UŽ MASKOLIJOS tdP° tuom tarPU 5°o darbininkų. vos”, 2 "Kovos”,
“Vienybės
Nors čia yra diktai lietuvių, bet
Liet.”, po 1 "Saulės ir "DilgeLIETUVIŲ PADĖJIMAS VIL skatiką suvartoja žudymui lietu
REVOLIUCIJONIERIUS. '
nėra nė jokios netik jau tautiškos,
lių”.
vystės. Kada Vilniun parvyko
New Yorke, Chicagoj, ir kituose
r New York. Sustreikavo čia
NIAUS VYSKUPYSTĖJE.
bet ne pašelpinės draugystės; lie PAS JONIENĘ PRIE STI
vyskupas Roppas ir parsigabeno
14 dieną gruodžio, suėjus pas
KLO ALAUS.
miestuose
renkami
parašai
nuo
įd
oro
*kų
vežėjai,
iš
viso
3500
vytuviai
neturi jokios savo organiza
Lietuvių, kaipo tautos, Vil šenai brolius Navickius, tai len
Andrių Juočį, kalbant apie višnekienė
— kalboms galo nė
tekmingų
amerikonų,
reikalaujanr
MJ*
e
reikalauja
15
dol.
ir
12
cijos,
nesupranta
nė
jos
reikalo.
niaus vyskupystėje yra stačiai kinimo darbas pradėjo gana spar
I sokius reikalus, F. Silius užma
ra.
čių
paleidimo
neseniai
Peterburge
va
’
datr
b°.
Laukė
streiko
ir
kiapverktinas padėjimas iš kiek čiai eiti.
Aldersometis.
Šiandien lenkininkai
nė paaukaut, po kiek kas gali,
Jonienė —■ teip sau.
vieno atžvilgio: ir iš grynai tau stengia iš lietuvio ir iš gudo suareštuotų revoliucijonierių Cai- tok*M vežėjų. Streikas vienok greitautiškiems reikalams. Susirin I Iš MANCHESTER, CONN.
(Scena — Jonienės namuose
kovskio
ir
Breškovskienės.
Vieta
*
parbaigė,
nes
darbdaviai
suti

tiškojo, ir iš apšvietimo, ir iš
dagi lenką padaryti, naudodamie
kę tam pritarė ir sudėjo $3.35.
t
t
Į
ant
Bridgeporto, viskas gana
medžiagiškosios pusės. Vilniaus
nąs toks reikalavimas jau likosi ko rnokčti po tiek, kiek vežėjai 1
Darbai
eina
Čia
į
si ta laisve, kuri jiems yra duo
(aukautojų vardai kitoj vietoj. dir^'
tik 5
“^
“ ne geriausiai: švaru.
Laikas — tik ką vy
vyskupystė apima dvi guberni
perduotas Maskolijos ambasado- reikalavo.
|
Rd.). Siunčiame juos "Lietu- J=I
.......... i sanvaitėj. To rams į darbą išėjus. Jonienė na
ta. Pagalios vadinamiejie “enjas: Vilniaus ir Gardino. Ta
ritri, tik klausymas, ar jis jį pasiųs
dekai” (lenkininkai) yra susivievos” redakcijon. Skiriame juos dėl lietuviai, kitur netekę darbo, te
me plote yra skaitoma lietuviš
Peterbąurgan.
1Į Wcbster, Mass. Peny Woo- sušelpimui moksiąeivių “Aušros” gul čia nevažiuoja, kadangi ir čia miniuose drabužiuose prie stalo
nyję su tokio pat vardo veikė
geria, šnekienė gi išeiginiais rukai kalbančių 700.000 galvų, bet
len Mills dirbtuvės, kurios dėl pi- draugystės fondam
daug darbininkų neturi darbo.
jais, dirbančiais tarp ne lenkų
.bais
sėdi ant krašto krasės su
tat nesulyg valdiškosios ir ne
stokos buvo uždarytos, praLietuvių yra su viršum 50. Nors stiklu alaus rankoset įrėmus akis
Lenkijoje, ir jie iš draugės ir per- MALONINGA MILIJONIERĖ.
Fr.
Silius.
sulyg lenkomaniškosios statisti
Atlantic City, N. J. 19 d. gruo- d*i° vėl dirbti- Prie darbo P»tilpo
visi
vaikais
vienos
motinos Į įj šeimyninkę, tartum norėdama,
«; esame —
n—
’
vien varo tą darbą.
kos. Valdžia' ir lenkininkai šidzio, išvažiuojant iš “Rennhurst 9°^ Pirnia dirbusių darbininkų,
IS BAYO.NNE, N. J.
l-ir<uvos, bet ne visi vienaip užO iš lietuvių pusės pajiegos
ar kad ją išklausytų, ar kad ji
čion pilnai solidarizuoja: katras
hotelio milijonierei Lidai Parish, Užtai <*irbtuvės Howe Hill Box &
Nr. 50 “Lietuvos” užtėmijau si,aik°me. Vieni skaito knygas čia numirtų).
tik lietuvis moka rusiškai kak lahai menkos.
Iš pačios \ ilatkakusiai čia iš Philadelphios, Visi Lumbcr Co- liko»» ne aprubežiuo- neteisingą korespondenciją, para- *r laikraščius, ragina ir kitus
Šnekienė (įsikarščiavus). Teip,
bėti, tą valdžia tuo priskiria prie n'aus vyskupystės kilusių intelir
kelneriai, tikėdamiesi gausių dova- *am laikui uždarytos. Dirbtuves šytą kokio ten Bedarbio. Ko*** didesnė dalis čianykš- aš tiek pasakiau šnekiui, kad
rusų; o lenkininkai vadina ir ra- 8entlJ beįeik nėra; o jei yra kę
nų. lydėjo į karietą. Ji visiems 8* Stevens Automobile Co. ir Fish respondentas aprašė balių draulietuvių niekuom pagyrimo ver kasžin ką, tai aš tave turiu ap
so lenkais visus tuos, kurie baž- l*ntas kunigas ar taip kiek apdavė po Biblijos egzempliorių, ir Rul>l>er
niažina dar vis ir to- gystės St. P. P-Io, bet aš manau, tu neužsiima. Gėrymai ir kazy- lankyti,
nyčioje klauso lenkiškai sakomo šiiestas žmogus, tai ir tas pats, Į
Nė neatmenu, kai > se~
ros ui
garbinami dievaičiai.
niai ašš tave lankiau ir jaučiau,
--------- . grynos Lietuvos, nė a p reiškė, jog tos knygos turi didės- ^*au dirbančių darbininkų skaitlių, neviską gerai ištyrė.
pamokslo. Da labiau: jie vadi- -nematęs
nę vertę negu pinigai. Kaip kaml
Bedarbis rašo apie kunigus, 7 d. spalių buvo (argi tai po kad tai yra nuodėmė ir sarmana-Aisą parapiją lenkiška, jei tik Į grynų lietuvių, nežino tikrai nė
IĮ McKees Rocks, Pa. Darbai buk ir kunigai lįnksminosi iki
mėnesių laikas tą aprašinė- ta teip daryti, nors, kaip
, or

gyva
bažnyčioje pridedamosiose pa kur pats priklausąs, nė kaip jam
NELAIMINGI ANGLIAKA- dirbtuvėse Pressed Steel Car Co. rytui, buk vieną išvedė du vyrai.
Rcd
.)
rinkimai
miesto
gaspaėsiu,
aš
to
nemaniau,
nes
jeigu
maldose vartojama vien tik len pridera elgtis sulyg lenkininkų
ŠIAI
eina mažyn, kitose dirbtuvėse dar- Suprantama
kamedalykas,
doriaus; 1teipgi buvo balsavimai, yra kokia moteris aplinkėje, kukų kalba, o ar tie žmonės lietu ir lietuvių. Daugumas kunigų
Nickur daugiau kaip Amerikoj bai su visu pasiliovė,
Tuom
tarpu
kunigai
pats
išėjo;
ar l®*5^ laikyti saliunus,
1 rios kalbos malonu
_____ ir naudinga
.,.uu,„ga
—k----- ar
-- ne.
viai. ar gudai (baltiejie rusai).tai Vilniaus vyskupystėje yra iš
nežūva tiek angliakasių. Tik pe- .
.
tą
aš
savo
akimis
mačiau
ir
tai
Kadangi
daugumas
balsų
reikaląklausyti,
tai
tu
ir....
lenkomanams vis tiek.
Kaip Kauno gubernijos, bet ir tie nu
reitą sanvaitę, dėl nempestingumo
rancisco, Ca|. Reikalau- ne rytmetyj, bet po 10-tai. Kam- vo panaikinimo saliunų, tai nuo Jonienė (padilginta)
Aš....
pirmiau rusų biurokratai valdiš slėgti lenkomanų vyskupų ir pra
kasyklų savininkų, apie 600 dar- ia ^’a katdM dirbėjų. Moka po gi todėl meluoti?
4
d.
lapkričio
saliunų
čia
nėra,
•
Šnekienė
—
(be
atsikvėpimo)
kose ‘vietose turėdavo pasikabinę lotų ir labai maža ką tegali at
bininkų likosi užmuštų.
Išviso ^4-5° • dienos darbą,
Bedarbis praneša, buk daly- t*1 girtuokliavimai terp lietuvių •!— Teip, tai ką aš pasakiau Šneparašą: “po polski govorit vos- likti lietuvystės labui. Jau gališiuose
metuose
pražuvo
kasyklose
vavo
2 lenkiškos draugystės, iš- nesumažėjo (uždarymu
saliunų, kiui. Sakau, aš turiu nueit pas
preščajetsia”, taip dabar lenki- nia numanyti, kiek kunigai lietu* Bloomington, III. Alton gele tikro gi buvo 4 ir dvi lietuvi^- drausmėms vien dar niekur blo- Jonienę šiądien.
apie
2000
darbininkų.
Kongrese,
Man koktu,
ninkai bažnyčiose ir tose vieto- viai gal čion lietuvystę kelti iš
žinkelio kompanija čianykščiuose kos. Ir riksmo ne buvo dau- go neišnaikino: norint blogą iš- kad aš teip nusitolinau nuo jos,
Pennsylvanijos
pasiuntinys
Mcse, kur apima jų galybė, nelei- to fakto, kad. kaip lenkomanų
varstotuose sutrumpino darbo laikų giau, kaip paprastai tokiuose su- naikytiį reikia jo vieton kų gero bet ką gsdi daryti, turėdama
džia ištarti lietuviško žodžio, vadovas liko Rymo ir rusų val- Henry įnešė reikalavimą atsakan
iki 8 vai.
sirinkimuose.
Teisybę Bedar- įvesti. Red.): negaudami čia triųstis apie namus,. o čia ir
čių
teisių
apsaugojimui
kalnaka

Vilniaus vyskupystėje, kur žino- džios atstatytas ir iš V ilniaus
bis
pasakė
ir
tai
tik iš dalies: gėrymų, juos parsigabena iš kitur vaikai ir vyras^ir reikia prigunės per peštynes neįgįja teisės iškeltas, tai keturios dešimtįs sių. Jis reikalauja atsakančių uT
Courtney,
Pa.
Darbai
čia
jog
čia
mažai
skaito
laikraščius, ir nuodyja protą ir jais sveikatą lėti prie draugijų — šiądien ar
vartoti bažnyčioje savo kalbą, lietuvių kunigų pakėlė (žinoma, rėdų, Vurie rūpintųsi kalnakasiais.
Skaito
čia
daugiausia
“Saulę”. Į naikina.
sai
sumažėjo,
daugely
j
kasyklų
nori ar ne, turi rodytis žmonėms,
ten lenkomanai kunigai, vedami Į buvo priversti) protestą prieš tą Ar jo reikalavimas bus kongreso
sai
paliovė
dirbę.
Jonas
Juselis.
jei
nenori, kad apie tave užmirš
priimtas,
tai
kits
klausymas.
Laikraščių
ateina
čia
10
egzem

tokių pat vyskupų, neleidžia atstatymą ir tame proteste tvir
tų
—
eiti į žmones, ir ištikro,
pliorių:
4
“
Lietuvos
”
,
2
“
Vieny

žmonėms sava kalba Dievo gar tino, kad Roppas ne lenkinin
IS EAST WESTLEY, MASS.
nors
aš
neturėčiau su tuomi pa
IR
VĖL
BAISI
NELAIMĖ
KA

bės
”
,
1
“
Kovos
”
,
1
"Keleivio
”
,
1
binti. Tiktai nedidžiame skai kas ir kad lygiai teisiai su vi
Čia yra ne mažas lietuvių skait
sipasakoti,
tu supratimo neturi,
SYKLOSE.
"\
ilties
”
ir
1
“
Žvaigždės
”
.
Kitur
čiuje parapijų lietuviškoji kalba sais kunigais lietuviais ir ne lie
lius; visi vasaros laike dirba laukų
kaip
žmonės
mane gaudo, tar
Jacobs
Creek,
Pa.
Darr
kasyk
yra įvestą bažnyčion. Daugelis tuviais, ir su visais ganomaisiais
darbus, o žiemoms prie tabako sor- laikraščius skaito ir merginos; tum jie negali apseiti be manęs
lose
Pittsburg
Coal
Co.
atsitiko
lietuviškų parapijų priversta yra elgėsi. Ir da (horribile dietų!)
tavimo, kiti eina j girias medžių mūsiškėms pakanka maldaknygės nė ant vienų pietų, nė ant vie
vartoti lenkiškąją kalbą bažny į tą protestą prigulėjo ir vienas baisi dujų expliozijo, kuri išgrio
kirsti. Šitų aplinkinių lietuviai ir besibylinėjimo su vaikinais* tei nos užkandos, nors,, sakau tie
čioje, o per ją poteriuose, išpa neseniai
"AUSROS” DRAUGYSTES
pradėjusio Vilniuje vė olas ir užbėrė suviršum 200 bu
menkai tautiškai susipratę, mažai smuose už tokius dalykus, apie są, kaip aš išsitariau ir į šnekį,
žintyje ir, toliaus namų apsiėji eiti laikraščio "Vilties” redakto vusių oloj darbininkų. Nėra nė
PRELEKCIJOS.
kas skaito laikraščius ar knygas. kokius nesinori nė rašyti. Laik kad aš nežinau dėlko, kadangi
vilties juos gyvus
me. Čia reikia pridurti, kad to- rius, kunigas Juozapas Tumas, mažiausios
Ateinančio) nedėlioj, 29 dienų Nėra čia nė jokios lietuviškos raščius skaityti bijosi, kadangi,
kia lenkininkų politika per baž kurį ikišioliai visi laikė veidmai atkasti. Paprastai kasyklose dirbo gruodžio, atsibus paskutinė “Au draugovės; tūli lietuviai priguliU |girdi, kunigėliai bara už skaitymą yra gana moterų ir gražesnių ir
išmanesnių už mane, kurios
nyčią yra vedama nuo pat Lietu ningu Lietuvos mylėtoju! Ko 400 darbininkų, bet expliozijos šros” draugystės prelekcija si uo- prie lenkų draugovės.
bedieviškų laikraščių ir knygų.
linksmos butų eiti. Žinoma, jis
vos apsikrikštyjimo ir todėlei kia yra galybė lenkininkiškosios dienoj, dėl Švento Mikolo, dauge se metuose. Prelekcija atsibus
Tris metai atgal lietuviai iš vien Teisybė, musų kunigėliai ypač ba sako nežinąs, kur jas rasti, bet
lenkystės diegas įleido šičion gi dvasiškos vyresnybės! Juk kun. lis darbininkų ne atėjo darban ir Fellowship House svetainėje, 869
su lenkais pradėjo rinkti pinigus ra už skaitymą moksliškų raštų, reikia neužmiršti vienpusiškumo
lias šaknis. Musų kalba šimtus Tumas duoną tur prie “Vilties*’ tokiu budu išliko nuo mirties.
33-čia place.
Prelekciją skaitys■ pastatraiui l^7v«os. Surinko dik- nes <oki raštai «!*«««
vyro pažvalgų. o žinai, kad Šnemetų jau trempiama po kojų, ir tartum galėtų pasilikti visai
p. L. Radžiukynas iš St. Louis, tai pinigų, ne vienas lietuvis j,no- °
ir kuniSM darbuose kis yra tiesiok galvos netekęs
kaipo “paganska”*), jau šimtus nepriklausomu, o tačiaus ne. Ir
EXPLIOZIJOS.
III.; tema prelekcijos — “Žemė kėjo 10 dol.; turėjo lenk, kunig,. P®"13*0
blog,, to negali jau dėl manęs. Jis nežino,-ar kita
metų lietuviams sodiečiams čion jį privertė! Taigi pasirodė, kad
Indianopolis, Ind. Dirbtuvėse *r j°s istorija . Tema prelekcijos Pradėjo bažnvči, statyt, darbas gepa,s kuni»° vardas’ ,oki tokia moteris yra ant svieto, aš
yra kalama, kad lenkų kalba tik lenkomaniškoji Vilniaus vysku Prestolite Co., ant East and Pearl[ labai interesinga kiekvienam ir rai buvo vedantas, bet paskui ui- ne “ drabužių, bet iš darbų
netikiu. Žinoma, aš žinau, kad
tai tėra “katalikiška” ir tik ta pystės
dvasiškoji vyskupystė str., atsitiko smarki expliozija^1 ant jos, kaip manoma, atsilankys gimė nesutikimai lietuvių su len- sPrc,ld2‘a aPie Uogaus vertę,
tu supranti, kaip dalykai stovi
tenuves dangaus karalystėn. Per yra visagalinti. Ji ką nor, tą ir kuri išgriovė dirbtuves.
Lietutis,
Trįs; daugiau žmonių negu ant pereitų kais. Lietuviai norėjo turėti kusviete, nors nedaug teišeini. Ar
tuos šimtus metų lenkinimas padaro. Iš to išeina, kad, kolei dirbtuvėj tarnaujanti likosi
jų
prelekcijų.
Prelekcija
prasidės
prie
ne? Gi tavo vyras tankiausiai
nigą,
kuris
mokėtų
ne
vien
lenkiš__
musų brolių per bažnyčią (per ji Vilniuje ir Vilniaus vyskupy to mirtinai sužeisti.
• i-lietuviškai,
,
IŠ \VORCESTER, MASS.
3:30 vai. po pietų, įženga tiktai .kai,. .bet, ir
mieste naktimis, ar ne?
kad lietuviai.
tikėjimą) taip įsiėdė į tamsią lie stėje viešpataus, lietuviams toje
10 retų y patai.
Jonienė
(susiturėdama) —
su juom galėtų susikalbėti. Lenr5 d* gruodžio buvo čia pratuvio sodiečio sielą, kad beveik vyskupystėje grūmoja mirtis ir
Po Naujų Metų atsibus išviso kai ant tokio lietuvių reikalavimo ^Ibos, parengtos vietinės dainin- \Ai_.
GAISRAI. .
.
išdildė savimi visokį lietuvystės išnykimas. Kas gi pasilieka lie
aštuonios “Aušros”
draugystės nesutiko. Buvęs pirma lenkas kuŠnekienė. Iš tiesų, as tą pa
a»čaičio kuopos.
Parkersburg,
W.
Va.
Sudegė
vertinimą. Žinoma, dideli lietu tuviams tokiame atvejyje dary- ,
prelekcijos. Laiką ir vietą tų nigas, negalėdamas lietuvių su len- Kalbėtojais buvo kviesta:
sakiau Šnekini. Sakau, teisybė,
vių apsėsti plotai tokiu budu vi ti, jeigu jie nor čion gyvi išlik čia įtaisos Parkersburg Mill Comprelekcijų
užtikrinti
dar
negalima,
kad
Jonienė yra viena tų ramių,
kais sutaikyti, o turbut vieni lenkai Vietinis klebonas kunigas Jaksiškai pametė lietuviškąją kalbą ti? Vienas tiktai vaistas tėra, pany. Nuostolius gaisro padarytus
pranešu
tiek,
kad
martoma
visas
jaukių,
naminių moterų, kurios
jį teipgi negalėjo užlaikyti, riš čia štiš ir P. Dubickas iš Philadelphiir pasisavino gudiškąją (ne len būtent: prašalinimas tos pačios skaito ant 150000 dol.
prelekcijas parengti Freiheit Tur- pasitraukė. Matyt, lietuviiį su1 jos, sekretorius L. S. S. Am.
nekelia kojos iš savo namų, bet
kiškąją), o kiti, kurie dar neuž
lenkomaniškosios
dvasiškijos,
ner (mažojoj) svetainėj, 3417 S. lenkais niekur negali eiti iš vien,,
Žmonių susirinko keliatas šim- ji yra išmintinga. Ji yra laisvos
miršo pratėvių kalbos, yra šian
drauge su jos vyskupais ir pra
Halsted Str., kas antrą ir ketvir nes lenkai vis stengiasi lietuvius> tų, svetainė buvo pilna, kaip Lie mąsties. Aš tą galiu pasakyti
dien ant kapo kranto. Daugu
lotais. Jeigu męs to nestengsi
iš jos kalbos ir ji pataiko nusi
tą nedėldienį kiekvieno mėnesio.
nuskriausti.
tuvoje bažnyčios laike kokių nors
ma jau moka gudiškai arba len
me padaryti, tai lietuviai Vil
leisti
tam, kuris kitaip stovi,
Prelekcijas skaitys ? >
Neseniai pasimirė lietuvis Juoza atlaidų.
kiškai ir tas kalbas laiko garbė
niaus vyskupijoje tur pražūti, o
šnekis
tarė:
1) p. Kasputis, tema — Japo pas Damukaitis. Paėjo jis iš Vil
je, ypač lenkiškąją, ir jas mielai
Mat, buvo pagarsinta, kad ant
ĮĮ New Orleans, La. Šitose ap
Jonienė
(šaltai) — Aš —
tokiame sykyje visa Lietuvos
niaus gubernijos. Lietuvoj paliko prakalbų užkviestas kunigas Jakšvartoja, o lietuviškąją laiko už- ateitis išrodo visai kitame pkxiz linkinėse išėjo aikštėn biaurus tūlų nija ir japoniečiai; h
šnekienė
(tęsdama toliau) —=
2) M. Seškienė, tema — Mo | pačią ir vieną sūnų. Ne prigulėjo tis. Ginta, kad P. Dubickas, va
niek ir ją pameta, kaipo “pa
Teip. Aš buvau tikra tame. Aš
dale. Reikia tiktai žvilgterėti į pliantatorių pasielgimas su dar ters ateitis;
nė į jokią draugystę, o kad pinigų žiuodamas iš Philadelphios, užva
ganska” ir niekam nederančią.
Lietuvos žemlapį, ir tuo bus bininkais. Suviliotus darbininkus
3) J. Laukis, tema — Moteris palaidojimui kūno teipgi nepaliko, žiavo į Waterbury, j Worcesterj žinojau, kad tu tą patį atjausi.
Dar vyresnėji karta labiau mėg
jie
laikė
kaip
vergus
surakytus,
Gi kokią kliautį, mano miela, aš
mums aišku, kad, prapuldę Vil
ir jos vieta žmonijoje;
tai Northamptono ligonbučio kaš pribuvo ! penktą valandų vakare, turiu su siuvėjoms. Žinoma, iš
sta lietuvių kalbą ir geriau ją
niaus ir Gardino gubernijos lie botagais vertė dirbti. Kadangi
4, 5 ir 6) Dr. A. K. Rutkauc- tais likosi palaidotas.
moka, o jaunuomenė, jau dau
o prakalbos buvo pagarsintos ant einant tiek daug kaip aš ir bū
tuvius, męs prapuldome pusę terp tokių darbininkų buvo dik- ka§, tema visų trijų prelekcijų —
šimkonis.
gumas, visiškai lietuviškai nemo
dviejų popietų. Kunigas gi Jakš- nant teip ... puolančia į akis,
Lietuvos, žinoma, su Vilniaus tai Austrijos ukėsų, tai Austrijos Hygiena;
ka, o kurie dar moka, ir tie netis, būdamas priešu darbininkų, aš turiu turėti pakaktinai naujų
miestu ir su visa to krašto isto konsulius, išgirdęs apie tokius dar
7)
J.
Ilgaudas,
^erpa
—
Isto

I§
ALDERSON,
OKLA.
nor kalbėti, stačiai niekina. Tik
ant
prakalbų ne pribuvo. Užtai rūbų. Aš sakau šnekini, kad
rija. Bet to niekados negali bū bus, atkako pats tirinėti ir radęs rija tikėjimų; ) fT 'J-t
tai Švenčionių ir Trakų paviete
Čia
gyvena
diktas
lietuvių
pul

pribuvo
drg. Antonov, kurs, va- anaiptol aš nepaisau apie parė
ti. Aš įtikiu į šviesią Lietuvos kalbas teisingoms, kreipėsi j Wayra dar diktų plotų, kur sodie
8)
J.
Šernas,
tema
—
Lietuvos
kelis,
bet
mažai
yra
tokių,
kuriems
žinėdamas po Massachusetts val- dus, ar madą, ar tolygius niekus,
ateitį ir daug yra lietuvių, kurie shingtonų ir šteto valdžias su
čiai lietuviai gerai lietuviškai
my
thologij
a.
rūpėtų darbininkiški ar tautiški rei stijų, atvažiavo tų dienų j Worces- bet aš jaučiu, kad aš turiu dėl
taip-pat į tą ateitį įtiki. Męs reikalavimu padaryti galų vergimoka ir myli savo kalbą. Todė
Kaip matote-^iš paduoto pro- kalai ; skaitančių laikraščius ar terį ir pataikė ant prakalbų, ir jo turėti ant savęs ką nors to
įtikime dėlto, kad įtikime išviso jai darbininkių
lei čion ir bažnyčiose dar lietu
gramo, temos prelekcijų labai in knygas kaipi visai • nebūtų, užtai jis užėmė pasivėlinusio Dubicko kio, kas bent parodo, kad jis da
į atsinaujinimą musų šalies, kad
viškoji kalba yra vartojama. Bet
1f Washington, D. C. Atkako teresingos ir teip-gi iš visokių girtuokliaujančių yra net per daug. vietų. Antonov kalbėjo apie da ro pinigus, jeigu teip ir nebūtų.
ne šiandien, tai ryto; įtikime į
ir čion lietuvių kalba įgijo teises
Lietuvos genijų, įtikime.į kovos čia keli kalnakasiai iš Scarbor- mokslo šakų. Užtai manoma, kad Pasigėrę, žinoma, išsikolioja viens bartinę bedarbę, aiškino, kodėl tas Tą patį aš jam pasakiau mums
tiktai per kovą. ToKiaine padė
Va. Jiems žadėta bu Chicagos lietuviai pasinaudos pro kitų, o kartais ir apsidaužo. Kitur šįmet atsitiko ir tt. Neužmiršo rengianties ant Klumpių baliaus,
galybę, įtikime į tautos ir savo ough,
jime esant, žinia, vietinėmis pavo po 5 — 6 dol. už dienos dar ga apšvietimui, susipažindinimui lietuviai kiekviename susirinkime ir kunigėlių, aiškino jųjų darbe jis gi priešinosi, kad Lucė pa
jiegomis lietuvystė negal apsi pajiegas. Todėlei męs kovoja
bų-,
bet pribuvę ant vietos, persiti su įvairiais mokslais ir skaitlingai aukauja pinigus sušelpimui revo- lius. Ant galo draugas Antonov siutu man naują šlebę. Aš sa
me ir kovosime patįs, kiek mųsi
ginti nuo - ■
imo, ypač, kad
čion Vilniuje ir šiame krašte krino, kad ir 2 dol. negali uždirb lankysis ant visų “Aušros” drau liucijbnierių Lietuvoj, ar kitokiems aiškino sunkų moterų padėjimą, kau: “Ar tu nori sugadinti sau
Lietuvos mylėtojų yra ir kvie ti ir tų patį užmokėsiu gaudavo gystės rengiamų prelekcijų.
reikalams, mūsiškiai gi tokiuose at kad jos teipgi išnaudojamos kapi vardą ? Ar nori, kad žmonės
*) ^Skaityk knygų “Lenkų kal- sime visus musų brolius ton ko čekiais, kurių nieks imti nenorėJ. Ilgaudas,
sitikimuose aukauja doliarius gėry- talistų. Paskui kvietė visus rašy imtų šnekėti, jog tau pinigų prii Lietuvos bažnyčiose”.
von iš visų kraštų. Apie tat, įj<*>
Vakare | truko. kad negalėjai pasiūdinti
Į
Prelek. R. K. Rašt.
mams. Laikraščiams ar knygoms tis j Socijalistų kuopų.
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Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje.

dar apsaugos nuo išleidimo sun- '
8 — h • Lietuvos
tavo vargšei, atsidavusiai pačiai
ialu teip, kad jis išsilietų ant kiai uždirbtų pinigų, ir parodys i
toa menkos baliui šlebės?” Ir nėžmonių, ir kiti panašus juokin naudingesnį būdą suvartojimui dodaug jam reikėjo, kad pamatytų
gi dalykai, bet ar tu tikėsi, kad liarių ir centų. Skaitymu laikraš
1
teisingumą mano žodžių.
Aš
męs negalėjome surasti nė vie čių vienok negalima užsiganėdinti,
1)1
turiu tiek pasakyti apie Šneki,
nos mokyklos su mokytoja, ku reikia imtis knygų ir tą reikia
13
Jis yra mano vyru. Jis yra
ri turėtų tiek proto, kad Supra veikti sistematiškai, kad nepakly
i
(1569— 1795m).
prieinamas. Aš visuomet galiu
stų juokus ir jkainotų jj, ir mums sti ant kelio. Reikia pirmiausiai
H
jį priversti prie mano budo ma
parsiėjo ją imti iš vienos mo susipažinti su pradiniu mokslu, o
nymo, jei tik aš gana pašneku.
13
kyklos j kitą kol, ant galo, žiū paskui griebties praeities savo tau
Kartais ima kelias valandas ir
.n
’b
rime, kad sanrašas mokyklų iš tos, susipažinti su geografija, pas
man parsieina biskį paverkti, bet
oi
sekė. Juokinga, ar ne, kokias kui, jei laiko atliks, savo kalbos li
galų gale aš jį vis pertikrinu
II
teratūra; reikia teijiogi susipažinti
Ar tau neatsitinka tas pats hsu tai kvailas mokytojas žmonės už
gerai ir su reikalinga šiame krašte
laiko !
tavo vyru?
Jonienė (su nusiminimu) — angliška kalba. Po metų, galima
Jonienė (atkakliai) — Aš
griebtiesi visuotinos istorijos, gam
Aš —
Tai-gi eina į žmones mano naujas veikalas: ‘‘Gadyšnekiene (džiaugsmingai)
Šnekienė (atsikeldama) — Na, tos mokslų, matematikos, techni
Aš žinojau, kad tas teip. Visi
šlėktos
viešpatavimo Lietuvoje”. Ar jis turi kokią vernė
aš turiu eiti. Negaliu apsakyti, škų dalykų. Paskui bus galima
Tegul
ant to kiaušy mopats
skaitytojas
atsako.
vyrai, bent visi patys, yra kirpti
tę?
__
o
_
.
. .
kokj smagumą jaučiau tave be pradėti politikiškąją ekonomiją, li
iš milo to paties stuko. Žino
Rasytojas-gi
žinosi
pats
labai
gerai
neturįs
jokio
ta
klausydama, kaip aš visuomet j teratūrą kitų tautų, pamėginti daima, pirma apsivedimo vyrai at
lento
būti
literatu;
jis
rašė
ir
rašo
vieninteliai
todėl,
kad
šneki sakam nė vieno kalba teip
rodo kitokiais, bet ve, pagyve nepadilgina ir nepakelia kaip los mokslų, kalbažinystos.
Lietuva tuomi tarpu mažai dirbančių pajiegų teturi. Jis
Bet tarpe musų brolių ir seserų niekados nė nesikėsino ant vardo literato, nė-gi netrokšta
nus metus, jie visi yra vienoki
Jonienės. Aš klausyčiausi jos
kaip ir tie atlaikai, sudėti ant valandų valandas. Na lik svei yra nemažai nemokančių skaityti, tos garbės lietuviškoje literatūroje. Rūpėjo jam ir rupi
nei rašyti. Musų priderystė pasi-|
išpardavimo stalo — kurį neimsį,
surinkti medegą tautos istorijai. Ir rinko jis tą mede
ka, mano miela, aš atsilankysiu
ris toks pats. Todėl aš visuo pas tave ir vėl kada neužilgio. rūpinti suteikti jiems pradžią mok gą iš visokių šaltinių, kurie jam prieinami buvo, ir tą
slo. Priderėtų parūpinti tiems va medegą stengėsi taip suvartoti, kaip — rodos — teisybė
met sakau merginoms, kad tai
Jonienė (silpnai) — Aš —
karines mokyklas, kur žmonės ga reikalauja. O naujos medegos apie Lietuvių tautos Ūki-,
yra kvaila daryti tokj trukšmą
lėtų išmokti rašyti ir skaityti. Su mą nuo Liublino unijos iki išdalinimui Lenkijos (1795m.),
besirenkant vyrą. Imk pirmuti
pagelba draugysčių tą galima at man diug, skaitytojas ras nemažai.
nį, ant kurio gauni ranką už
Ypatingai atkreipta
siekti. Aš linkėčiau, kad visos Ke tapo atyda aut padėjimo dissidentų ir desunitų musų D.
dėt, jei jis turi gerą darbą, o
SMULKMENOS.
viską kitą padarysi tu. Bet tos
tu viškos draugystės paskirtų atsa kunigaikštystėje, nesą tikėjimiška neapikanta tarpe gyven
Daugumas
žmonių ne atkreipia
siuvėjos, tu mano mieliausia!
kančius tam dalykui atstovus, ir tojų su laiku pastojo viena iš didesniųjų priežasčių, kodėl
Tai vagilės! Melagės! Žmog atidą ant smulkmenų, skaito jas tie, kad rūpintųsi apšvietimo reika
Lenkija ir jos provincija Lietuva nupulti turėjo.
žudės! Žmonės vis šneka apie menkniekiais, o vienok smulkme lais, atstovai, apkalbėjimui reikalų,
Ištariau, kad Lietuva tapo Lenkijos provincija. Rods
tai, kuo išeina nusidėjėlės atbu- nos svarbiausią rolę lošia pasau- galėtų rinktiesi. Tas duotų pra
Liublino
seimas sakė, kad ‘‘laisvi su laisvais ir lygus su ly
vę savo laiką už užmušimą vy- lėj. Iš smulkiausių dulkių, va džią sistematiškam darbui, kurio giais” — Lietuviai su Lenkais — vienyjasi, tačiau s bėgyje
dinamų atomais, susideda* žemė,
ro ar padegimą.
Mano
vaisius neilgai pamatytume!
trejų šimtmečių Lietuvos teisės nyko ir nyko, iki gabaus
persitikrinimu
yra,
kad jos ir visi svietai; iš smulkių lašų
J. J. H.
4-metiniame
seime Lietuva net administratyviškai susiurb
susideda
visos
jūrės,
o
iš
mažiau

visos atidaro siuvyklas ir pata
pasiliko
Lenkijos.
Ir kodėl nebūtų taip įvykti turėję?
sių
valandėlių
susideda
amžiai.
rėdynes, kaip tik ištrūksta. Ar
Liaudis
politikoje
balso
neturėjo, kunigija ir bajorija Lie
tu tikėsi, kad nenaudėlė Lucė Todėl priderėtų ir smulkmenas
tuvos
susilenkino,
ir,
žinoma,
musų apšviestesnės lxi augšpasisiudė sau antrą šlebę iš tos godoti.
tesnės
luomos
išsižadėjo
galutinai
savo tautystės, ir nors
Šiuo tarpo pasikalbėsime apie
ką siuvo man, o kaina, kurią ji,
vardą
Lietuvių
dar
turėjo,
bet
gyvenime
ir politikoje išsi
paskaitė, yra niekur negirdėtu vertę laiko.
nėrė
iš
savo
kailio
ir
pavirto
į.
...
Lenkus.
Tai gi toji ga
daiktu. Nieks to negalėtų pada
Iš visų sutvertojo dovanų, ma
dynė
ir
užima
atskirą
vietą
musų
istorijoje,
vietą
atžagareiryti, jei bent tik moteris nužu žiausiai branginamas laikas. Žmo
elgiasi vystės, fanatizmo, įsivyriavimo lenkystės, ir tautiško snu||
Persijos
parlamentas
džiusi saužinę. Snekys pasakė, nės jieško progos praleisti laiką,
durna. dumo.
kad jis gailaująs, jog rokundos o vienok gyvastis žmogaus yra drąsiau negu Maskolijos
žmonis,
Jis
išleido
atsiliepimą
į
Tačiaus pažinkime šaltinį savo nelaimės! Tegul ži
nebuvo prisiųsta, drauge su šle- visa eilė smulkiausių valandėlių,
arba nia, iš kur kįlo nupuolimas tautos, persergsti mus darbuose
be, vakare baliaus, girdi, jos bu kurias vadinam žmogaus amžių. kuriuom apkaltina šachą,
valdoną, jog jis sulaužė atkėlimui tėvynės Lietuvos iš vargo, dvasiškos tamsybės,
tų teip suraitę plaukus, kad ne Ar amžius žmogaus yra trumpas krašto
'
duotus pažadėjimus. religiško apjakimo, ir politiško nugrimzdimo!
būtų reikėję iškaičius daryti ar ilgas, vertė jo sprendžiama ne gyventojams
‘
Mieste
Teherane
laukia kruvino
J. SI,
plaukų suraitoms. Ar tai ne pagal daugumą surištų valandų, į
su
'
reakcijonicrių
susirėmimo
keista toki žemi, šiurkštus juo bet pagal mokėjimą jas suvartoti. 1
Reakcijonieriai, kurių
žmonėms,
kai, kuriuos vyrai padaro!
Jeigu vertė amžiaus vienos ypa- ‘
1.
apie
1000 ginkluotų vyrų,
skaito
Jonienė (su įnirtimu, besi tos matuojama jos darbu, taigi ir
stengdama įsprausti žodį) — vertė tautos matuojama pasielgi , užėmė pliacius aplinkinėse šacho
rūmo, konstituiijonalistai, kurių
Aš —
mu visų tautos narių, jos nuopel
šnekienė. — Aš visai sutinku nais, darbais. Todėl priderystė skaito apie 10000 ginkluotų vyrų,
t.
su tavim, mano miela. Vyrai, kiekvieno žmogaus kuonaudingiau- , rengia ant gatvių barikadas.
net ir geriausi, yra kančia. To
Liublino seimas įvesdino padalinimą lietuviškai-lensia suvartoti kiekvieną valandą jo
dėl gi aš visuomet sakau, kad
|| Italijoj, mieste Pelermo, ka- kiškosios respublikos j trįs provincijas, beje j dvi lenkiškas
amžiaus.
moteris, kuri išėjo už vyro ir
riumenės parako krautuvėje, 19 — Didlenkiją ir Mažlenkiją —, ir vieną lietuvišką. Lietu
Pasaulio gyvenimą tūli mąstanti
turi taikytis prie vyro reikalų,
d. gruodžio, buvo smarki expliozi- va, kaip ir Lenkija, dalinosi į vaivodvstes ir pavietus. Prie
tikrai nueis į dangų, nepaisant žmonės vadina didele drama, ku ja, kuri sugriovė diktai triobų. Mažlenkijos dabar priklausė Raudonoji Rusija, vaivadijos:
to, ką ji yra padariusi daugiau. rioj kiekvienas žmogus turi pats Prie to mažiausiai 25 ypatos liko Volynijos ir Podolijos, Ukraina (vai vad. Kyjevos, Bračlavo
Todėl ve aš ir nesirūpinu eiti į pasiskirti kokią turi rolę lošti. Ir si užmuštos, o apie 100 tapo sun
ir 1635 m. įsteigtoji Cernygovo).
bažnyčią, jei bent per velykas tautos išeina ant scenos kaipo ak kiai sužeistų.
ar kokias kitas iškilmes, kuomet toriai, jų veikimai tveria žmonijos
dijų: 1) Vilniškis su pavietais: Ašmenos, Lydos, Vilkmer
yra ten kas pamatyti, o ne tai, istoriją. Bet pasaulė yra nevien
Į Maskoliškasis vaizbos minis* gės, Braslavo; 2) Trakų, su pavietais: Gartino, Kauno ir
teatras,
joje
yra
visoki
kad aš pripažinčiau bažnyčias
teris Filozofov, 19 d. gruodžio,
reikalingomis. Anaiptol ne! Aš stebuklingi apsireiškimai. Žmo staiga pasimirė Mariniškame te Upytos; 3) kunigaikštystes Žemaičių; 4) iš vaivadijų Baltesiu mačiusi žmonių daugiau gus todėl norintis laimingai, link atre, kur -caro varduvių dienoj gudijos arba Baltarusijos: a) Smolensko su pavietu Staroįeinant į žmones per bažnyčios smai ir naudingai amžių pragyven buvo duotas ypatiškos operos per dubo, b) Vytcbsko su pavietu Oršos; c) Polocko, d) Mstis
lavo ir e) Minsko su pavietais: Mozyriaus ir Režycos (Rė.duris, negu kokiu nors kitu bu ti ir paragauti vaisių, tur pažinti statymas.
žeknės); 5) iš Juodosios Rusijos, beje vaivadijos Novogroddu, išskyrus baisiai didelį filan- ir stebuklus sutvėrimo; pažinti sako su pavietais Slonimo ir Vilkaviškio (Volkovysko); 6)
tropiškumą ar visokias tarybas,> vo rolę ir ją atsakančiai atlošti,
| Dėl sumažėjimo keliaujančių Polesies arba Užgirių krašto, beje vaivadijos lietuviškųjų
kuriose susitinki su geriausiais1 idant amžius jo neliktų nevaisingu.
Amerikon išeivių skaitliaus iš Brasčių su pavietu Pinsko.
žmonėms. Tai turbut tas ir yra,> Pažinimas to vadinasi apšvieta. ku
Vaivadija Inflantų (Vidžemio) priklausė prie Lenki
ką senas priežodis sako, kad do rios sutvėrimui, praplatinimui, ir Austrijos, Cunard linijos garlaivių
šaka iš Fiume likosi panaikinta.
užlaikymui
medegą
suteikia
moks

ra pati yra atlyginimu. Ar tau
jos ir Lietuvos.
ne teip atrodo?' Bet aš to visko las. Kaip pavieni ypata, teip ir
Be minėtųjų provincijų dar priklausė prie respublikos,
' Maskvoj, 20 d. gruodžio li
neturėčiau tau pasakoti, nes ti neapšviesta tauta prasčiausią rolę
ant
lėno
tiesų: šiaurėje kunigaištyste Kuršo su Piltenės pa
kiu, kad esi tvirta bažnyčios lan lošia, neragauja laimės ir laisvės, kosi pakarta moteris, kuri metė vietu; kunigaikštyste Prūsų, ir du pavietu Pamarių: Bytov
užmiršimo dulkėmis užkrauta, žū bombų j jeneral-gubematorių Ger- ir I^iuenburg, beesančių savastyje pirmą Pamarių kuni
kytoja, ar ne?
na amžių glodumose. Tokia už schellmanną.
Jonienė (šaltai) -— Aš —
gaikščių, potam Brandenburgo elektorių. Pietų pusėje nuo
šnekienė.
Tas teip, mano miršta tauta buvo ir iki neseniai
Į Nesutikimai terp Japonijos ir lanki buvo Moldavija.
miela, ir tas labai prakilnu ir lietuvių tauta.
Prie provincijos Didlenkijos priklausė karališkiejie
Chinų auga; jie gali karę pa
gražu iš tavo pusės, tas teisy
Dabar, apšvietai pradėjus tarp
Prusai
su Varmija, padalinti į vaivadijas: Pamarių, Chelgimdyti. Mano, kad Japonija pa
bė. Bet aš atėjau paklausti, lietubių platintis, jiems susipratus,
mno
(Kelmijos)
ir Malborgo (Marienburgo).
kaip tavo mergaitė, kuri, girdė pradėjo jie protauti, krutėti, var darė sutarimą su Maskolija, kurio
jau, serga. Uždegimas plaučių, das jų prabilo ir eina garsin. Lai siekis yra— pasidalyti MandžuriValdymieriu žemių respublikos buvo monarchas: “iš
ar kas tokio, ar ne? Žinoma, mink Dieve gražiai pradžiai! — ją: Siaurinė jos dalis patektų Ma- Dievo mylistos karalius I^enkų, didis kunigaikštis Lietuvos,
skolijai, o pietinė, iki Mukdeno,
kaip turi tą atjausti, nes mano Lai darbas eina vis sparčiau.
Rusijos, Prūsų, Mozurijos, Žemaitijos, Kyjeyos, Vohmijos,
Japonijai.
mažoji Žliumba, vakar įsidrėskė
Neseniai pabulę iš ilgo miego,
Podolijos, Pagirijos (Podlasėsy, Inflantų’; vėliaus, įgyjant
įpirštą su špilka ir aš teip išsi matome, jog toli atsitikome nuo
territorijas, pridėdavo: “Smolensko, Sieversko ir Černy|Į Prisakius Varšavos jencralgandau, kad tuojaus per telefo kitų tautų, jog jiegos musų silpnos
govo.
gubernatoriui
Skallonui, likosi už
ną pašaukiau iš ligonbučio mo ir nesutvarkytos, ir todėl nėra pas
Karalių rinkdavo “visatinas išsirengimas” šlėktos
kytą ligininkę, kad ji sėdėtų pas mus gero systematiško darbo. Bet daryta 1600 lenkiškų mokyklų pa (pospolite ruszenie) pagal regulą papratimų. Terminu arba
ją, nes ką gali žinoti, kaip tas neprielankios aplinkybės lai nesu rengtų lenkiškos mokyklų draugo vaku elekcijos buvo konookątyviškas seimas. Ant lauko
gali išeiti, o aš teip bijau už- laiko dvasios, nes smulkmenos lie vės. Likosi panaikinta ir minėta etekcijos susivažiuodavo senatoriai, pasiuntiniai vaivadijų,
nuodijimo kraujo. Aš pažino ka, o iš smulkmenų susitveria ir draugovė, bet pinigus, apie 300000 žemių ir pavietų, aprinkti seimeliuose, ir visuomenė šlėktos.
rhblių, jai pasisekė išgelbėti nuo
jau vyrą, kuriam traukinys nu didžiausi darbai.
Taip-gi atkakdavo atstovai žymesniųjų miestų. Lauką elek
važiavo koją ir jis pasimirė bai
Prie pažvelgos abelno žmonijos konfiskavimo, išvežant juos j už- cijos pas Volios kaimą apkasdavo grioviu ir pylimu, kuria
siausiose kančiose, o nors čia ir musų ypatiško stovio ir veiki 1 rubežius.
me buvo trejos durys: Dtdlenkijai, Mažlenkijai ir Lietuvai.
nėra lygiai tas pats dalykas, bet mo, reikia dar pridurti plianą veiSenatui pastatydavo medinį trobesį, šalymais buvo vieta |xtaš nenorėjau atsidėti ant valios
| Mieste Havanoj, ant salos siuntiniams šlėktos, — skritulys ricierių. Visuomenė šlėktos
kirfio ir apšvietimo musų išeivių
likimo. Žinoma, paprastai tas
Amerikoj. Plianas tas trumpas Kubos, 17 d. gruodžio buvo sniar- apsibūdavo pas apkasus. Senatas su skrituliu ricierių išklau
gali atrodyti neišmintingu, bet
ir aiškus. Kiekvienas lietuvis A- kus mušis terp streikuojančių mū sydavo pasiuntinius kandidatų ant sosto. Dienoje elekcijos
mano vaikai yra toki nepaprasti
merikoje tegul nuo ateinančių rininkų ir streiklaužių. Mūšyje 5 seniausiąs senatorius siūlė savo sąvaivadoms kandidatą; apvaikai. Visai netoki kaip kiti
Naujų Metų pasižada nepraleisti darbininkai likosi sunkiai sužeisti, rinkimui/ieikėjo visatinos sątikmės, kurią šlėkta išreikšdavo
vaikai. Jie yra toki umųs,
savo atlikusio nuo darbo laiko be o apie 20 yra lengviau sužeistų.
šauksmu^ vivat! Primasas apskelbdavo karalių. Didis
augšto sudėjimo ir jauslus, kad
naudos, o pamatysime, jog musų
ijos aprinkimą
aprinkime karaliaus ir apskelbimą pri~
prL
maršalkąs
(Lęr^kijos
menkas niekas jiems tuojaus už
|| Ant salos Kubos atsibuvo gy maso apgarsindavo duryse apkasų. Tada bažnyčioje šv. Jopadėjimas Amerikoje su vienais
kenkia. Ana Žliumba per išti
metais visai persikeis. Kiekvienas ventojų suskaitymas. Pasirodė, 1 no atgiedodaivo Ambrozišką giesmę: Tedeum Jaudamas!
sas keturias valandas rėkė be
jog ant tos salos gyvena 2028282 Karalius pirma per savo pasiuntinius, potam pats prisiekda
apsistojimo, kad jai daktaras ne lietuvis tegul užsirašo nors vieną
jam tinkanti laikraštį, o išleistojail žmonių.
vo ant
conventa, potam išduodavo jam diplomą elek
davė su valgyt cukrinės, po to
laikraščių,
turėdami
daugiau
skai

cijos
su
parašais
ir pečvietėmis senatorių ir šlėktos. Aprinkkaip ji buvo suvalgiusi dė
tytojų,
išgalės
apmokėti
už
raštus
||
17
d.
gruodžio,
Rygoj,
suaręs
tinis
(elektas)
įgydavo
tiesas monarcho tiktai po apvainika
žutę nuo svaro ir lyg kad tas
tavo
20
sąnarių
kareiviškos
orga
mokytesniems
tautiečiams,
galės
pa

vimui
Krokavoje
per
Gniezno
archivyskupą ar kitą vyskupą.
užkenkė jos viduriams. O Klas
didinti
laikrašų
ir
tokiu
budu
visi
nizaeijos
socijalistų
partijos.
Vainikavimo
seime
karalius
patvirtindavo
įstatymus respu
čius. tiesiok neatsistebiamas. jis
lietuviai,
kaip
pridera,
pakilsime
blikos.
—
Karaliaus
dvaras
susidėdavo
iš
priedvarinių
ras
iš prigimimo yra humoristas ir
ant
augštesnio
apšvietos
laipsnio.
||
Pietinėj
Amerikoj,
respublikoj
tininkų
(senatorių),
vėliavnešių,
stalininkų,
pastalininkų,
daro nekaltus, vaikiškus šposus,
tokius kaip smaigymas špilkų Skaitymas naudingų raštų ne tik Chili, sustreikavo 8ooo darbininkų raikytojų (krajezy), česnininkų, virėjų, arklininkų, paarkli
ninku, šiambelianų, svetlyčininkų ir tt^ apmokamų iš kara
mokytojos krasėn, raišiojimas pakels apšvietą, bet prisidės prie salietros kasyklose.
pagerinimo
būvio
ir
pakėlimo
garliškojo yždo. Į sądelį dvaro priklausė gvardija pėsčioji ir
šniūrų, kad per juos kiti parpulraitoji, vadu-gi jos buvo pulkininkas. Ta priešalinė karatų, arba dėjimas bonkelių su ra-P*s lietuviškos tautos Amerikoje,
(Pabaiga ant 5-to pusi.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D
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Įženga.

liaus sargyba XVII-me šimtmetyje tapo sumažinta iki 1
ypatų. Karalienė, vainikuojama drauge su vyru ar atskirai
po paėmimui šliubo, turėjo atskirą dvarą,' susidedanti U
urėdninkų ir moterių.
{ėmimai karališkojo yždo plaukė iš valstijos lobiu
taip-gi is druskos župų, Olkušo kasyklų,' iš muitų, mintos ir
tt. Karaliskiejie lobiai, Lietuvoje 1589 m., Lenkijoje 1590
m., tapo padalinti
į stalinius lobius užlaikymui dvaro ir
starastijų, apdovanojimui užsipelniusių ukėsų^
Visi urėdai buvo ikgyvastiniai. Dvare triusėsi minis
trai ir didiejie dignitoriai. Ministrai ir dignitoriai buvo
dvigubi: lenkiški ir lietuviški. Ministrais buvo — maršalkai
didi ir priedvariniai, kancleriai didi ir pakancleriai, hetmonai didi ir. laukiniai, payždininkai didi ir priedvariniai. Di
diejie dignitoriai, lenkiški ir lietuviški, buvo šitie: pakamariniai (podkomorzy) didi, sekretorius didis, referendorius di
dis, raštininkas didis, instigatorius, regentai kanceliarijos,
yždininkas (įlenkijoje Kusztosz korony), vėliavnešis didis,
kardininkas didis, arklininkas didis ir paarklininkas, medsar
gis didis, virėjas, stalininkas, pastalininkas, česnininkas; pataurunis (podczaszy), Taikytojas; Lietuvoje buvo dar —
geometras, aludininkas (piwniczy) ir yoiskis. Prie didžiųjų
dignitorių prigulėjo dar raštininkas laukinis, generolas arti
lerijos, sargybininkas ir abazninkas, didis ir laukinis. —>
Urėdninkais provincijoje buvo: vaivada, o Žemaičių kuni
gaikštystėje generališkas starasta, pavaivadžiai, kaštelionas.
Urėdai miestuose ir žemėse: miestinis starasta, žemiškis pakamarinis; teistojas (sudžia), pasudė ir žemiškis raštinin
kas, voiskis, vėliavnešis, stalininkas, pastalininkas, česninin
kas, pataurunis, medsargis, kardininkas, yždininkas žemiš
kis; žemiškis maršalka; tijūnas (Vilniškį ir Trakiškį ap
rinkdavo šlėkta, patvirtindavo karalius; o 14 žemaitiškųjų
tijūnų jjaskirdavo karalius. Tijūnas buvo valdininku kara
liškųjų lobių (tivunijų) ;,buvo vadu seimeliuose, buvo pirmu
žemišku urėdininku; 1764 m., įstatymai pavelyjo tijūnams
teisti rubežinius ginčus). Miesto galva (gorodniezy), tiltininkas, namstatys, girininkas; lietuviškuose pavietuose bu
vo: Taikytojai, arki idi n inkai, abazninkai ir sargybių inkai.
Dignitoriai, išskyrus kariumeniškius, ir žemiškiejie urėdininkai negaudavo algos iš yždo; imdavo tiktai apmokėjimus
nuo privatiškų ypatų.

VISUR.

Organizacija šlėktiškosios respublikos.

...

Valstijas respublikos į krūvų vienyjo liendras organas
valdžios įstatymda vystės — visatinas (walny) seimas, kurs
susidėdavo iš trijų luomų: karaliaus, senatorių ir ricierių ar
ba šlėktos pasiuntinių.

Senatorių luomą susidėjo iš dvasiškų katalikiškų dig
nitorių: archivyskupų ir vyskupų, taip gi iš svietiškų urėdi- f
ninku: vaivadų sji Žemaitijos starasta, kaštelionų ir mini-ą.
strų, išskyrus hetnionus ir priedvarinius payždininkus.

Senatas buvo karališka ja durna (rodą) seimuose arba
ir šiaip, {patinguose atsitikimuose karalius šaukdavo ap
svarstymams visus senatorius, nuolatos-gi turėjo prie savęs
keletą taip vad. rezidentų, be kurių pritarimo nieko svarbes
nio nedarė.

Ricierių luomą susidėjo iš visos šlėktos arba žemval
džių. Šlėkfysta buvo tėvoniška, paeidavo ntio gimimo!
Nuo pusės 16-jo šimtmečio tiktai seimas tesuteikdavo šlėktystą (nobilitaciją). Jeigu kas, apskųstas dėlei neįstatvmiško naudojimosi iš šlėktystos, neįstengė kiltį savos šlėktystos
atrodyti seimelyje vaivadijos ar pavieto, Lietuvoje buvo plie
kiamas prie šulo! Neteko šlėktystos ir tas, kurs, mieste ap
sigyvenęs, užsiiminėjo pirklyba ar remeslais! Tiktai šlėkta
teturėjo tiesą ant žemės savasties; galėjo taip-gi pirktiesi
pliacius ir namus miestuose. Tiktai šlėkta teturėjo prieigą
prie augštesnių dvasiškų urėdų ir prie visų svietiškų urėdų.
Tiktai šlėkta teturėjo tiesą prie karališkų lobių (panis bene
marentium). Mokėjo tiktai tokias pagalves, kurias pati ant
savęs antdėjo; priderystė jos buvo—ricierišk tarnysta: At
sakinėjo tiktai prieš šlėktišką teismą. Plebėjas — žmogus
— už užmušimą šlėktos atsakydavo kaklu, o šlėkta už atėmi
mą gyvasties plebėjui baudžiamas tebuvo grivinomis. Šlėkta
turėjo tiesą Neminem ca^tivabimus ir valnybę žodžio.
Šlėktos rinko karalių ir galėjo būti kandidatu ant sosto.
Šlėktos susivažiavimus — pasiuntinių seimelius — sukviezdavo savo universalais karalius. Terminas arba rokas
seimialiams pri|juldavo ant 6 ar 3 sąvaičių prieš seimą.
Įstatymai paskirdavo vietą seimeliavimui kožnai rinkimų
aprubai: vaivadijai, žemei ir pavietui. Lietuviškuose pavie
tuose seimeliuos vadovavo žemiškiejie maršalkai. Rinkda
vo pasiuntinius iš ukėsų. turinčių tam tikroje aprubėje že
mišką savastį skaitliuje. apribuojame įstatymų: 8, 6, 4, 2.
Inflantų vaivadija turėjo privilegiją rinkti po du Lenku,
Lietuviu ir Vidžiamiečiu. Pasiuntiniai gaudavo ant rašto
instrukciją nuo šlėktos. — Po paslinių seimelių atsibūda
vo genarališki seimeliai: Lietuvai iš pradžių Volkovyske,
vėliaus Slonime. Susivažiuodavo ten senatoriai ir pasiun
tiniai susitarti ir nuspręsti pagrindų sutikmingam veikimui
ant seimo.
Nuo 1573 m. karalius sušaukdavo paprastą seimą
kas 2 metu; l>ėgyje dvimečio sušaukiami buvo nepaprasti.
Seimas Liublino unijos paskyrė Varšavą, vietą apsvarsty
mams. Nuo 1673 m. po dviejų seimų, atliktų Varšavoje,
trečias “lietuviškasai” atsibūdavo Gartine, kur vadovauda
vo maršalkas Lietuvis. Seimui maršalką aprinkdavo pa
eiliui iš .pasiuntinių tarpo — didlenkišką, mažlenkišką ir
lietuviška. Daugelis seimų nuo pusės XVII-tojo šimtme
čio tapo sutramdyta sustabdant veiklumą (sistere activitatem. Paprasčiausiuoju budu pertraukimui seimo buvo:
užprotestuoti prieš seimo veiklumus kaipo neįstatymiškus
ir blėdmgus visuomenės labui, o potam išeiti laukan iš tro
besio ir išvažiuoti iš miesto. Liberum veto!

Lietuvoje gy venimas plaukė pagal Statutą, patvir
tintą Zygmanto 1. 1530 m., o pataisytą ir padidintą 1566'
ir 1588m. Surašytas jis buvo baltrusiškoje kalboje; trečioji
redakcija pastangomis d. liet, kanclerio Leono Sapiehos tapo
perguldyta lenkiškai. Statutas taip-gi turėjo spėką Ukrai
noje ir Volmijoje. Prūsiškoji šlėkta turėjo taip vad. prū
sišką korektūrą, užtvirtintą seime- 1598 m.
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ninku didžių, regentų kanceliarijos ir lenkiškojo kustoH. bsen
t
šiaus. Galėjo taip-gi būti pasiutimais į užrubežį.. Kunigi
ja nedalyvavo, atskyrus vyskupus, seimų nutarimuose ir ŠIAURĖS KARŽYGIAI
neturėjo tiesos sėdėti pasiutiniuų trobesyje. Svietiškoji
kunigija ir zokoninkai turtus turėjo žemiškuose lobiuose iš
KETURIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA.
užrašų karalių ir privatiškų ypatų. Seimas 1635 m. už IŠ RUSŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE.
draudė perėjimą žemiškų lobių šlėktos į rankas dvasiškos
K. PUIDA.
luomos: dovanomis, pardavimu ir tt. po grėsmė nesvarbu
mo sutarmės. Vėlesnės konstitucijos uždraudė perdavinė
GUNNAR. Korė! ([ Ernulfq) Tai tu žinai, kad
jimą kunigijai taip-gi gruntų miestuose. Sunkiame reika tarp mudviejų kilo kivirčiai?
le dvasiškiejie senatoriai seime nutardavo yienlaikinę pagelbą — subsidium charitativuni. Dešimtinę-gi kunigija ERNULF. Tavo žmonės užgriebė jo gyvulius,
tat reikia nuostolius atlyginti.
imdavo iš žemiškų, karališkų ir šlėktiškų lobių.
Ne kata
GUNNAR. Už užmušimą priguli bauda! (( Kolikų kunigai neturėjo prieigos nė į senatą, nė į urėdus.
rp) Jis užmušė mano vergą. ♦
Karališkiejie miesčionys dalyvavo viešuose reikaluo
se tiktai aprubėje specialiskų privilegijų. 1568 m. \ ilnius
Įgijo privilegijų siųsti savus pasiuntinius į seiniehus ir
seimus. Vienatiniai 1668 m. seime buvo ir pasirašė ant
abdikacijos Jono Kazimiero miesčionys: Krokayos, \ 11niaus ir Lvovo. Šiaip miesčionys neturėjo prieigos prie
viešpatystės urėdų ar prie augštesniųjų kunigiškų urėdų,
ne-gi tiesos dalyvauti visuomeniškame išsirengime.. Sei
mai XVII-tojo šimtmečio, įstatymais lex sumptįtaria, už
draudė miesčionėms dėvėti šilkines drapanas, brangius kai
linius, kleinotus ir tt.!! Karališkiejie Lietuvoje miestai
valdėsi įstatymais Magdeburgo, kūrins lenkiškai išleido
XVII-tame šimtmetyje Baltrus Gvoicki.
Privatiškiejie miestai kunigijos ir šlėktos neturėjo
jokių prerogatyvų. Gyventojai jų, laisvi asabiškai, prigu
lėjo nuo valdžios tėvonio — pono.
Žydai galėjo užsiimti tokia pirklyba ir amatu, ko
kius leido pacta su miestais. Miestuose, kur jie turėjo
tiesą apsisėsti, galėjo savastim įgyli gruntus, pliacius ir
namus. Rods jie neturėjo prieigos į magistratą ir miesti
nius ciekius. Valdžia ant Žydų priklausė susirinkimui jų
seniūnų — kahalui. Kahalas, aprenkamas gminos, perkra
tinėjo reikalus Žydų, rinko mokesčius ant visatinų siekių,
•apveizėjo špitoles, mokyklas, synagogas, kapines ir tt. Kriminališkuose dalykuose ir ginčuose su krikščionėmis Žydai
* paduoti buvo po valdžia šalies magistratūrų. Seimų ir synodų konstitucijos draudė jiems turėti Šeimynykščius krikš
čionis, išskyrus saladininkus, bravarninkus ir vežėjus. Sta
tutas Zygmanto I. liepė Žydams dėvėti geltonas kepures.
Kaimuose Žydai užsiiminėjo ūke ir šinkavimu, prigulėjo
nuo vyriausybės ir valdžios tėvonių — |X>nų. Apart mo
kesčių nuo pliacių, namų, kromų ir tt. Žydai mokėjo pa
galves nuo kiekvienos ypatos abiejų lyčių. \ aidžia pagal
vinius mokesčius antdėdavo visatinėje sumoje, kurią pats
kahalas išdėstė ant ypatų.

Kaimiečiai — chlopai — ant lenkiškųjų teisių per
Piotrkoviškį statutą 1496 m. neteko asabiškos laisvės; tik
tai vienam iš sūnų valia tebuvo traukti į miestą lavintis mok
sle ar amate. Statutas 1505 m. pririšo prie grunto chlopų šeimyną be jokių išskyrų. Statutas 1543 m. panaikino
apsisaugojimą nuo pagrąžinimo atgal pinigišku atsiteisimu:
mio dabar chlopą, su žeme ar be žemės, patį ir su šeimyna
tėvonis - ponas turėjo tiesą parduoti, užstatyti, dovanoti,
perleisti testamentu!
Chlopas buvo vartotoju žemės, suteikiančios laisves
šlėktai; jis mokėjo dešimtinę bažnyčiai, ir mokesčius nau
dai savininko palei papratimą ar sušneką. 1520 m. Toruaiaus statutas uždėjo ant chlopų vieną dieną lažystos sąvaitėje. Po tam jau ponas savvaliai paskirdavo skaitlių
dienų lažystos, reikalavo sargybos ir pat vadų, antdėdavo
. pinigiškus mokesnius (kariškus, pietams, “oprayas” ir
“stuikas ”) ir duoklę noturoje (duoklę vištų, kiaušių, sūrių,
grybų, riešutų, javų, linų ir tt.). Sodžius be to viso turė
jo eiti į talkas ir pridurmas (gvoltus) : darbymetėje pjū
ties, valant javus ir tt. Silkes, druską ir gėrimus chlopas
privalė pirktis pono smuklėje (karčiamoje); produktus-gi
savos ūkės parduoti tiktai dvarui! Dvaro malūne turėjo
n aidinti javus, dvaro kalvėje taisytis pabukles arės ir tt.
Ponai siaurino ir gi valnybę uždarbiavimu cnlopams. Drau
dė eiti ant uždarbių pas svetimą poną. Neleido chlopams
nuoman imti laukus nuo svetimo pono, jeigu tėvonis pats
turėjo pūstos žemės. Draudė chlopams auginti gyvulių,
avių ir neraguočių daugiaus negu paskirtą skaitlių; neleido
austis audinių kiek norint ir baltinti drobes.
Chlopui nevalnia buvo stoti į teismą ir skundą |>aduoti ant pono. Chlopas, kaipo skundikas ir apskųstas, sto
jo į teismą tiktai assistencijoje pono. Išskyromis buvo ka
pitulų sodžiai, iš kurių chlopai skundus ant kanauninkų da
vinėjo į vyskupo teismus. Ant chlopų teismišką valdžią
ponas atlikinėjo asabiškai arba per savo kamisorius; vie
name ar kitame atvejyje ponas pats buvo augščiausiaja in
stancija. Įrankiu atrodymui teisybės buvo torturos, beje
plėgos; teisą teisė be ^okių processuališkų formų. Baudė
apipjaustymu ausiu ar nosies, išdeginimu ant kaktos kartu
vių; ponas turėjo taip-gi tiesą pasmerkti chlopą mirtim.
Įstatymų ant chlopo globa privatiškuose lobiuose išsiskietė
tiktai atsitikime žmogžudystės. Lietuviškasai statutas šlėk
tą, kurs užmušė chlopą ne iš netyčių, bet iš piktumo ir tyčio
mis, baudė mirtimi, jeigu piktadarysta taptų atrodyta še
šiais liudytojais, kurių dvejatas turėjo būti iš luomos šlėktų.
Antrąpus, išskyrus įsakymus, kaip reikia jieškoti pabėgėlių,
* seimų įstatymdavystė nuo laiko generališkos Varšavoje kon
federacijos 1573 m. nesirūpino likimu chlopų: atidavė juos
pilningai ant ponų sielos!
Karališkuose dvaruose dienas baudžiavos, taip-gi bū
dą ir augštumą kitų mokesčių, kurias chlopas turėjo mokėti
starastai, apsklembė aprašai (inventoriai), padaromi revi
zorių (liustratorių) seimo. Be lažų, paduminės ir duoklių
noturoje, karališkiejie chlopai turėjo duoti stovenę karei
viams. Ant perdėjimo starastų turėjo tiesą skųstiesi referendoriams.

Kiekviena draugijos kliasa užėmusi buvo atskirą sto
venę įstatymuose, todėl kiekviena taip-gi turėjo atskirus
l^smus.
šlėktiškieji# teismai. Kiekvienoje vaivadijoje, pa
viete ir žemėje buvo žemiškas teismas. Susidėjo iš seime
liuose aprenkamų rinktinių ir ikgyvastinių teistojų: Lietu
voje iš trijų teistojų, pasudės ir teisė civiliškus" dalykus
šlėktos. Dalykus, reikalaujančius paskubos, pvd. apie pabė
gusį kumetį, teisė pats raštininkas, kurs be to užrašinėjo į
žemiškas knygas pripažintis testamentų, dovanų ir sutarmių- ,
į Pakamariniai teismai (podkomorskie) sprendė gin
čus jrubežių dėlei. Svarbesniuose reikaluose pakamarinis

mano šeimyną. Jie slėpė nuo manęs — kas tu

■ II Pinigų ant kiekvieno gyven
tojo išpuola daugiausiai Prancūzi
JIORDIS. Garbė, o ne įžeidimas tau, kad Jiokulio joj, nes $40.88, Amerikoj $33.99,
dukterį išauginai!
Vokietijoj $25.03.
ATSIŠAUKIMAS 'ŽINYČIOSS
ERNULF. Nuo to laiko aš ramumo neturėjau —
|| Ant prigulinčios Amerikai sa Chicago, 111. 22 gruodžio, 1907.
tai tiesa.
los Porto Rico siaučia šiltinės: Guodotinas Drauge!
JIORDIS. Gali būti dar blogiau, jeigu tu../..
\ aldyba “ŽinyČios” turi už
ERNULF. Ne su moterimis čia ginčytis atvykau. Mieste Cagnua yra 125 šiltinėms
garbę pranešti, jog už pinigus
serganti.
Gunnar! klausyk paskutinį mano žodį! Ar nori iš
iki šiolei įmokėtus dalims (ak
simokėti už mergaitės išvežimą?
|| Mieste Glasgow, Škotijoj, cijoms) narių “ŽinyČios”, nu
JIORDIS (į Gunnarą). Atmink prižadus!
pasimirė pagarsėjęs visame sviete pirkta valstijoj Wisconsin, pa
GUNNAR (į Ernulfą). Juk girdi, kad prižadė angliškas mokslinčius, fizikas Lord viete Crark, arti miesto Thorp,
jau, todėl turiu—
Kelvin. Gimė jis 1825 metuose šmotas žemės 560 akerių didu
ERNULF (karįiat). Gerai, genai! Niekas ne mieste Belfast, Airijoj.
mo.
Palygumus kainą užmo
pasakys apie mane, kad užmokėjau baudą už rycerišKORĖ. Jis tyčiojos iš manęs.
kėtą už tą žemę su kaina žemės,
|| Vokietijoj, nuo 200 mylių to
ką kovą!
GUNNAR. Dėlto tai norėjau taikintis.
pardavinėjamos toj pačioj vie
lumos atliko visai pasekmingus
JIORDIS
(didėiu
balsu).
Tad
šaukiame
męs
ta

toj ir tokios pačios vertės kitų
KORĖ. Bet Jiordis nesutinka. Šįryt užklupo ma
bandymus susikalbėti telefonu ne kompanijų, valdyba apskaitė, jog
ve ir visus taviškius kovon!
ne, tau nesant, ir grūmoja mane užmušti.
ERNULF (pykdamas). Kas jysų turi tiesą reika sujungtu vielomis.
mažiausis pelnas, kokį ta žemė
GUNNAR (supykus).' Ar teisybę sakai! Tai ji?
lauti užmokesnio už Jiokulį? Kur jo giminės? Nė
gali atnešti nariams '‘Žiayčios”
KORĖ. Kiekvienas žodis teisingas.
|| Netoli Magdalena, stete Sono- yra 5.00 ant kožnos dalies, t. y.
ERNULF. Bondas prašo mano pagalbos ir atsa vieno gyvuose nėra. Kur tikrasis jo keršintojas?
ra,
Mexico, Yake indi jonai paėmė jog kožna dalis $10.00 vra da
JIORDIS. Keršįs Gunnar, vietoje manęs.
kyti jam negaliu.
12
baltparvių
angliakasių ir visus bar verta $15.00. Taigi' iš tos
ERNULF. Gunnar? Taip, jeigu butum jo žmo
GUNNAR (valandėlę pamanęs). Teisingai pasi
juos
užkankino.
priežasties valdyba “Žinyčio*1*
elgei, Emulfai, su manim; man ir reikia išpildyti ta na tavo priimtamjam tėvui ant to sutikus, arba jei
gu
Gunnar
butų
atsilyginęs
už
išvežimą,
tuomet
bu

ant
savo susirinkimo 22 d. gruo
vo norą.
([ Chinų ciecorienė davę leidimą džio, 1907 metuose, vienbalsiai
tų
tikruoju
tavo
keršintoju,
bet..,.
(Kreipdamasis į Korę). Klausyk manęs, Korė!
DAGNA (nusigandus ir prašydama). Tėve! tė į šventą hamaistų miestą Lhassa, nutarė nepardavinėti dalių nuo
Aš atleisiu tau vergo užmušimą; bet tas tur atlyginti
nutiesti telegrafą, mieste parengti 12 Sausio, 1908 metų, pigiau ne
ve!
padarytą tau nuskaudimą ir tuo užsibaigs viskas.
ligonbutį ir leisti laikraštį.
gu po $12.00. Drauge panaiki
SYGURD
(
greitai).
Nebaigk
!
KORĖ (paduodamas jam rankų). Sąlygos geros,
no iki šiolei mokamus įžengtiERNULF
(pakeltu
balsu).
Ne,
visiems
girdint
tą
aš priimu jas.
||
Naujas
Odesos
jeneral
guber

nius
$5.00. Kožnas, perkantis
f ERNULF. Užtikrini jam ir jo namui ramumą? pasakysiu! Išvogta mergaitė neturi teisiškojo vyro.
natorius,
jenerolas
Boufal,
išleido
dalis
lietuviškoje korporacijoje
GUNNAR (karštai). Ernulf.
GUNNAR. Namuose ir visur, užtikrinu ramu
prisakymą,
visas
ypatas,
dalyvavu

“
Žinyčia
” gali jas pirkti mokė
JIORDIS (įniršusi).
Išjuokta!
Paniekinu!
mą.
sias
kokiu
nors
būdų
riaušėse,
be
damas
po
$12.00 už kožną.
SYGURD (rodydamas į dešinę pusę). Žiūrėkite! (drebančiu balsu). Gailėti....
teismo
pasodyti
3
mėnesiams
kalėVienok,
iki 12 sausio, 1908
• ERNULF (kalba toliau). Išvogta mergaitė teisės
GUNNAR (nepakakintas). Jiordis!
jiman
ir
paskui
išvyti
iš
miesto.
metų,
visi
tie
draugai, kurie yra
akyse vien — vergė! Jeigu nori, kad uve gerbtų
ERNULF.
Su ginkluotais tarnais.
užsimokėję
įžengtinius
mokes
kaipo Gunnaro žmoną, Ud turi....
KORĖ. Ji manęs įieško!
|
Kijevo
universitetas,
iš
kurio
čius,
gali
dar
gauti
dalis
pas
kaJIORDIS (su priverstina ramybe). Ne, Ernulf!
JIORDIS (su tarnų buriu. Juodais rūbais, ap
sierių
“
ŽinyČios
”
,
draugą
Nikeišvijo
800
studentų,
likosi
vėl
ati

siaustu ir skrybėle įeina laikydama rankoje lengvų Geriau žinau, kas reikia daryti. Dėl jus ėsu Gunnaro darytas. Dabar universitetą sau forą Žilevičių, 1418 W. 21 st.,
kekšė! — gerai! Jeigu aš ėsiu tik Gunnaro verge,
durtuvų. Tarnai kirviais ir kardais ginkluoti).
goja kariumenė, net auditorijose Chicago, III., dar sena kaina
JIORDIS (sustoja prie įėjimo). Kaip matyti, tat jis turi pragarsinti save žygiais taip, kad man ne stovi kareivių sargyba, bet dauge po $10. Kas iš tos progos nepa
būtų gėdos dargi jo verge būti! Na! buk atsargus,
musų jėgos vienodos.
lis profesorių atsisakė skaityti lek sinaudos. nuo 12 sausio, 1908 m.
DAGNA (bėgdama jų pasitikti). laimingu susi Ernulf! Čia skiriasi mudviejų keliai! Bet žinok, cijas.
tdfės mokėti po $12.00 už kožną
kad visur ir visuomet atkreipsiu ginklą prieš tave
tikimo, Jiordis?
dalį,
lygiai su kitais. Dalis ga
[| Peterburge, ant Vasilio salos, lima užpirkti, arba nuėjus pąs
JIORDIS (šaltai). .Ačiū! Girdėjau, kad ėsi ne ir tavuosius. Tykosiu ant gyvasties tavo ir kiekvie
toliese. (Pažvelgia į čia čzančtMZ aštriu, tyrinėjan no, kuris — (žiūrėdama perveriančiu žvelgesiu į Ko- vienuose namuose bandant daryti kasierių ypatiškai, arba nusiurfFfJ. Korė! Ernulf užtarė už tave, tat santaika terp kratą, likosi užmuštas policijos perčiu žvelgesiu). Gunnar ir ------Korė, mano prieši
tus “Money Orderį” viršminėtu
mudviejų. Bet nepatariu greiui grįžti namo. Ne dėtinis Karthak, o daug policistų
ninkas --------- Enmlfas, jo sūnus ir.... •
adresu, o kasierius, parašis kiek
Į vienas užmuštojo keršintojas laukia tavęs ir lengvai
tapo pašautų. Policija priversta dalių nori užpirkti.
(Pamato Sygurdų, nutyla sudrebėjus, bet tuoj susi-1
galėtų prieiti prie.... amink, persergėjau tave, da tapo pasitraukti. Iš to pasinaudo
pranta ir kalba): Matau daugelį pažįstamų — bet
Nariai, užperkanti dalis, bet
ryk, kaip randi geriau! Eiva, Gunnar! Turime ję revoliucijonieriai, kurie tuose
nežinau, kuris labiausia man prielankus.
dar visų neužsimokėję pilnai, iki
ginkluotis. Islandijoje padariai drąsų žingsnį, bet namuose buvo pasislėpę, ir pabėgo.
ERNULF. \’isi tau prielankus.
12 sausio, 1908 metų turi duoti
dabar turi padaryti dar drąsesnį, kad tavo.... vergė
žinią kasieriui, ar galės visas da
JIORDIS. Jeigu taip yr.a, kaip sakai, tai nesineturėtų gėdintis už tave ir už save!
|| Už prisirašymą prie Novgoro lis išsimokėti. . Jeigu neišgalės
priešįsi ir atiduosi Korę į mano vyro rankas.
GUNNAR. Susiprask, Jiordis! Nepridera tau do valstiečių organizacijos, Peter visų užpirktų dalių išsimokėti,
ERNULF. Jokio reikalo nėra tą padaryti.
taip karščiuotis!
burgo universiteto profesorius A- .turi parašyti, kiek išgalės išmo
GUNNAR. Santaika ir ramybė įvyko tarp muDAGNA (prašydama). Neik, Jiordis! Numalšį- ničkov likosi |>asmerktas 18 mėne kėti. Tas yra būtinai reikalin
dviejų!
siu tėvą....
sių tvirtovės kalėj iman. Tokios gu, nes sekretorius valstijos
JIORDIS (slėpdama pasityčiojimų). Santaika?
JIORDIS (neatkreipdama atidžios į jos žodžius). mat laisvės sulaukė Maskolijos \Visconsin, atsiuntė pareikalavi
Taip. Žinau, Gunnarai, kad tu protingas vyraa?
Eiva — eiva! Nelėmė man prie lopšio, kati praleisiu žmonės!.
mą, išdavimui pilnos atskaitos
Korė rado čia galingus užtarėjus, tat skaitai ge^avo gyvenimą kaipo niekšiška vergė. Jeigu aš tu
ĮĮ Gyvenanti Vladivastoke žydai ne vėliau kaip iki 1 kovo, 1908
riausia..
riu tokią gėdą kęsti, tai mano vyras turi pasiryžti
Veltui erzini mane pasityčiojimais!
gavo prisakymą išsinešdinti iš mie m., iš stovio ir Ijėgio visų reika
ant tokio veikalo, kuris iškeltų jį į viršų jiasaulio
sto ; turintiems mieste namus ir ki lų korporacijos. Tas priverčia
' Stipriai) Korė susitaikė su manim.
karžygių! (/šėma iš po dešinės).
JIORDIS (susiturėdama). I-abai gerai! Jeigu
tokius nekrutančius turtus palikta valdybą laikytis tvirtai įsta^yGUNNAR (tyliai). Sygurd, prižadėk man, kad
mų valstijos ir regulų korpora
tik 15 dienų.
tu jam santaiką prižadėjai, tai tas prižadas turi būti
pakalbėsiva dar, kol tą kraštą apleisi!
cijos.
išpildytas.
(Išeina su žmoHčmū. Tuo laiku audra nutyla, zauĮ| Paryžiaus laikraštyj “Echo de
Tie, kurie neišgali už visas da
GUNNAR (rūsčiai, nesikarčiuodatnas). Turi ir
li, panaši į raudonų kamuolį, pasirodo žemai ant jū Paris", garsus lenkiškas raštininkas lis iš kalno užsimokėti, gali už
privalo būti išpildytas.
Sienkiewicz
patalpino
atsišau mokėti iš kalno po $2.00 daliai,
rių).
ERNULF (į Jiordisų). Dar vieną sąkalbą padakuriame
kviečia
visus o likusią sumą išmokėti per de
ERNULF (rūsčiai). Brangiai užmokėsi, dukrute, kimą,
rėme, kol tu atvykai.
pasaulio raštininkus ir mokslo vy šimt mėnesių, mokėdami kožną
už savo pasielgimą!
JIORDIS. Su Gunnaru?
DAGNA. Tėve! tėve! Juk nieko blogo neina- rus kelti protestus prieš užsimany- mėnesį tiek dolerių kiek užper
ERNULF (galvos linkterėjimu patvirtindamas).
mą Prūsų rando priverstinai nuo ka dalių, arba dešimtą dalį sunai!
Taip: tavo tat buvo reikalas!
ERNULF. Nejudink manęs! —' Sygurd, dabar lenkų atimti jų valdomus žemės mos visų užpirktų dalių, kožną
JIORDIS. Žinau, kame dalykas! Tečiaus pasa
mėnesį.
ne vien išsipirkimas atsistojo tarp manęs ir Gunna plotus.
kysiu tau, mano globėjau, jog niekuomet to nebus,
Teipogi meldžiame kiekvieną
ro. ...
kad Gunnar Lennik išsigąstų tavęs, nors tu atvykai
draugą,
idant teiktųsi pribūti ant
SYGURD. Ką ketini daryti?
su ginkluotais žmonėmis. Nesantaika butų lengviau
susirinkimo
“ŽinyČios” kuris at
ERNULF. Dar nežinau. Bet plačiai pasklis gan
prašalinama, jeigu butum atvykęs kaipo pakeleivingas
sibus
nedėlioję,
12 sausio, 1908
das apie tą, kaip Ernulf iš Fijordų viešėjo pas Gunžmogus....
metuose,
2
valandą
po pietų, sve
narą Lennikąl
Kazimierui L. Jeigu Baltrus tainėje, Northvvestem University
GUNNAR. Ernui f ir jo sūnus atvyksta sanda
SYGURD (rimtai ir ramiai). Gali būti. Bet aš
susipyko su mergina, tai vien jų Settlement, po No. 122 Augusta
ros grįždami!
tau sakau: neužpulsi ginkluotas ant jo, kol aš gyvas.
dviejų
reikalas, laikraščių skaity gatvės, kertė Noble gat. DavaJIORDIS. Galbūt; tečiaus kitoniškai kalba apie
ERNULF. Ne? — O jeigu aš panorėsiu?
tojams ir jų korespondentams tas žiuoti galima iki Augusta strittą žmonės, bet ir tu p*ts, Gunnarai, ne taip jau la
SYGURD. Nebus to.— kad ir panorėtum.
neprivalo rūpėti. Argi jau Montabai pasitikėjai ta sandara, dar vakar vakare išsiųERNULF (karštai). Gerai! V’ienykis su mano lo lietuvių gyvenime nieko svarbe kariais Mihvaukee avenue, arba
Ashland avė.
zdamas mųsų sūnų, Egilių, į pietus, kuomet pasklydo priešininkais! Stosiu prieš jus visus. .
snio, verto aprašymo surasti ne ’ Valdyba užmano pradėti nuo
žinia, kad Ernui fo iš Fijordų laivai stovi užtakoję.
SYGURD. Paklausyk manęs, Ernulf! Nesulauksi
SYGURD (į Gunnaru). Išsiuntei savo sūnų į tos dienos, kurią mudviejų kardai susikirs. Dorai galima? Bet ir svarbesnes kores ateinančio pavasario darbą ant
pondencijas rašant, reikia pilna savo* žemės, ir tokiu budu duoti
pietų*?
susitaikėva; o Dagna brangesnė man už šarvus ir
pravarde pasirašyti ir adresą pri ne vienam uždarbį savo be darbo
JIORDIS. Taip — kad ramiau butų, jeigu kar auksą ir niekuomet neužmiršiu, kad ėsi man artyduoti, nes korespondentas turi at esantiems draugams, bet teipogi
tais Ernulf užpultų ant mus.
miausias iš jos giminių.
sakyti už savo raštą.
suvartoti pinigus sudėtus lietu
ERNULF. Neprivalai, Jiordis, tyčiotis! Gunnar
ERNULF. To tikėjausi iš tavęs, Sygurdai drąsu
Praniui. Atsakymus ar pataisy vių jųjų ypatiškai naudai ir gar
pasielgė, kaip protingam vyrui pridera, jeigu tu sis!
bei musų tautos. Jeigu bus dau
santaikos įvykdymą trukdytum.
SYGURD. Bet su Gunnaru ėsava susibroliavę. mus kokio nors rašto reikia visada
giau sudėtų pinigų, tai valdyba
JIORDIS. Gyvenimą valdo laimė — tat tebūnie Prisiekėva vienas kitam amžiną sandorą. Kovoje ir siųsti į tą patį laikraštį, kuris ką
“ŽinyČios” užpirks daugiau že
kas būti turi! Bet man verčiau mirti, negu atsipirk ramybėje drauge laimės jieškojova, o jis mieliausias nors neteisingo pagarsino; kitaip
mės, mėgins uždėti savo mieste
man iš visų karžygių. Ne kovon veržiasi jo širdis, pataisymas negali savo tikslo at- lį ir sutverti didelę lietuvišką koti baimingomis sąkalbomis.
DAGNA. Užmokėta bauda nenumažįs Sygurdo nors toks veiklus.
siekti.
lioniją Amerikoje, charteris “Ži
Mane turbut visi pažįstate. Žinote, kad aš ne bai
garbės....
J. Skukauckui. Aprašant ką, nyČios”, patalpintas dabar atJIORDIS. Sygurdas pats turi geriausia žinoti, lys ir nuo kovos nebėgu. Štai stoviu prieš tave, reikia viską gerai aprašyti, kitaip spaudintuose įstatuose “Žiny
Ernulf, ir prašau sandoros Gunnarui. Padaryk šį raštas ne turi vertės, Tamistos Čios ”, •iriuos kiekvienas sąna
kas gali jo garbei užkenkti, kas ne.
kartą tą dėl manęs!
SYGURD. To man priminti nereikia.
rašte ne pasakyta, keno pinigai*bu rys, arba lietuvis norintis tapti
ERNULF. Negaliu. _ Bučiau visų rycerių išjuok
JIORDIS. Sygurd yra garsus karžygis, bet Gun
vo. Kad žmonės neprivalo kiše- narių “ŽinyČios" gaus dovanai,
nar drąsesnį žingsnį padarė, užmušdamas baltą me tas',* jeigu sugrįžčiau į Islandiją tuščiomis rankomis. niuose arba kur nors lovoj ar kur atsišaukdamas į pirmininką, ar
SYGURD. Neišeisi iš čia tuščiomis rankomis.
šką prie mano kambario durų!
kitur pinigus laikyti, tą juk visi ba kokį kitą viršininką “Žiny
Užtakoję
stovi mano kariškieji laivai brangenybių
GUNNAR (neramiai į Sygurdų pažvelgęs). Ne
žino ir be perserginėjimų. Panašių Čios”, daleidžia tai pirmai lietu
prikrauti vikingų kelionėse. Rasi ten daug puikių
kalbėkime apie tą, Jiordis!
atsitikimų buvo jau gana, bet jie viškai korporacijai Amerikoje su
ERNULF. Ištiktųjų 1 Yra tai drąsiausias žings^ karališkų dovanų, ginklų skrynes ir ne vieną brangų visgi tūlų lietuvių ne pamokino, taip plačiu užmanymu daryti vis
nis, kokį kuomet-nors kuris Islandijos karžygių pada-' daiktą.
pamokinimo reikalaujanti papras ką, ką jos nariai didumu balsu
Imk
vieną
tų
laivų
—
imk
brangiausią,
tebūnie
tavo
nuspręs.
rė ir dėlto..
tai ir laikraščių ne skaito.
su
Viskuo,
kas
ant
jo
yra.
Skaityk
tą
užmokesniu
Broliai! Skaitote laikraščiuo
ir dėlto Gunnar gali greičiau nu
SYGURD.
se apie nelaimes atsitinkančias
sileisti, nesibijodamas, kad kas jį bailiu pavadintų. 1 už1 Jiordisos išvežimą,
bet tebūnie tarp Gunnaro ir
» f
~ ti
«anrinra
anglių kasyklose, matote koks
KLAIDŲ ATITAISYMAS.
JIORDIS. Jeigu
pačiam
išsipirkti•»'— tai reikia
iš. ! taVęš sandora!
vargas
užgulė miestus, kur tūk
'
ERNULF.
Prakilnus
Sygurdail
Norėtum
tą
dėl
Pereitame “Lietuvos” numeryje,
sipirkimo, ir iš kito pareikalauti. Gunnar, atmeni,
stančiai
žmonių negali surasti
Gunnaro
padaryti?
J. Viskoškos eilėse, IV Sonete, an
ką tu anuomet man prižadėjai?
SYGURD. Ko gali pasigailėti žmogus geriausiam troje eilutėje iš apačios, įsibriovė sau darbo, matote kiek bankų
GUNNAR. Neapsvarstytas buvo mano prižadas.
savo draugui?
klaida: vieton “Kas būvį savo dai bankrutija, kuriuose sudėti žmo
Argi reikalautum, kad jį išpildyčiau?
ERNULF. Kaip-gi gali atiduoti pusę savo tur lei, gražiai šviečia” turi būti — nių pinigai žūna, ir girdite tei
JIORDIS. Jeigu toliau gyventi nori po vienu
"Kas būvį savo dailei, grožiui pogi, jog ant farmų nė bado, nė
stogu su manim, tai turi jį išpildyti. Žinok tą, Er- to?
bedarbės, ne vargo nėra, ir žmo
' SYGURD (rimtai). Imk viską! Paimk abudu Švenčia”.
nulfai. Tu reikalauji muito už išvežimą priimtos
nės gyvenanti ant farmų yra da
laivu ir visus turtus imk mane su savim į Islandiją,
dukters iš tavo šeimynos, tat ir tu turi atsipirkti* nes
bar kuolaimingiausi. Todel^ttt^
kaipo paskutinį tavo tarną! Tą, ką duodu galiu at
Straipsnely]
apie “Laisvės”
užmušei Jiokulį, mano tėvą ir užgriebia! visą jo tur
gauti — bet amžinai užges mano gyvenimo linksmy draugystės susiorganizavimą įsi rėdami sutvertą lietuvišką kor
tą ir žemes.
bė, jeigu nuskausi Gunnarą. Ir ką gi tu ant to, Er veržė klaida: turi būt, jog ser poraciją uždėjimui hetuvMk®?
ERNULF. Jiokuiis puolė atviroje kovoje. Bet
kolionijos ir pagerinimui būvio.
nulf?
-į
gantis gaus $7.00. pašelpos, sanlabiau įžeidė mane tavo giminės, atsiųzdarai nepažįsta-
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545 Nematomi priešai Ir draugai
Sulipintų markių nepriimame. Mar
žmonių. Pagal Bitnerj autais* Senina.
kes priimame Ūktai Suvienytų Val
stijų Siaurinė* Amerikos, jokių kitų
63 Karts laukuose. (Kareivio at Aprašymą# smulkiausių bakterijų gim
viešpatysčių markių nepriimame.
siminimai). Parašė Vsevolod G aršiu. dančių visokias Ilgas paa žmonis, jų
3) Jeigu išpirksi Money Orderj, Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš susekimas, vystymusi Ir tt Bs pa
tai nelaikykie j| paa aave, bet pri- laikų karės maskolių su turkais. Chl veikslėliais. Cbicago, III. 1*06, posla
siųsk redakcijai, nea be “Orderio” cago, 111. 1*06, pusi. 81 .................. 20c pių 11>................................................. 80o
redakcija negali pinigų iš pačto gau
548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
100 Pasaka apie kantrią Alenų. Dūk
ti. Pasilaikyk sau tik mažųjų bal
ter| turkų clecoriaus Antoniaus, kuri Lekcijos Profesoriaus Bloehmano. Lietųjų korčiukę, o didesniųjų, mėlynų
per 22 metu vaikščiodama po svietų tuvjškon kalbon vertė J. šernas. ChL
prisiųsk prastame laiške, regiatruoti
daugybę bėdų ir vargų Iškentė o. An :a»o, PI. 1*07, pusi. 138 ................... 35c
nereikia.
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew
553 Paėjimas organiško svieto.
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
akle. Chicago. 111. 1*02, pusi. 66 ..20c
gal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga di
gas ar kitokius tavorus, niekada ne
delės moksliškos vertės. Ji apraėo
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve:
114 Pene* Ir bernas.. Apysakėlė L
” Pajięškau savo pusbrolio An
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gsmkorespondencijų, apgarsinimų, ar kų
Tolstojau! iš gyvenimo maskolių kai
tano Pužausko, Kauno gub., Če
toa sutvertų daiktų; pai »do, pagal se
kitų, kas su užsakytais tavorais nesi
miečių. Žingeidi, norintiems suslpa
kiškės parap., kaimo Lebedžių, AUKOS MOKSLĄEIVIAMS. riša. nes pas mus tavorų (knygų) žintl su buviu ir eanlygoms maskolių niausius ir giliausius žemės sluogsnlu%
daug milijonų metų atgal gyvenusius
siuntiniai yra atliekami viename de
8 metai kaip Amerikoje; turiu
Iš Greenvvood, Ark. Surinkta partamente, apgarsinimai kitame de-' kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity ant žemės augmeųis, vabalus, žvėris,
svarbų reikalą pas jį. Jis pats pas Andrių Juoč| 14 d. gruodžio. partamente, o korespondencijos tre tojų drauge jauatLau vargo prislėgtais paukščius Ir tL 8u paveikslais. Chi
DVYLIKTAS BALIUS.
Chicago. Jaunų Lietuvių Drau ar kas kitas teiksis duoti žinią Aukavo šios ypatos: F. Silius čiame departamente ir kiekvienas žmonėmis. Chicago, IU. 1*04, pusią cago, I1L 1*05, pusi. 137 .................. 35o
plų 60............................ • ••• .... ..15c
giškas Kliubas parengė balių ne adresu:
$1.00; F. šalna, F. šlaitinis, A. departamentas yra po priežiūra ki
566 Sony gadynių išnykę gyvi sutvė
Antanas Maziliauskas,
dėlioję, 29 d. gruodžio, 1907 m.
Juočis po 50c.; K. Kazakevičius, tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos 120 Po priedanga Sventlnybia Isto rimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė šer
Chicago, III. T. Juočis, M. Juočienė po 25c. popieros surašysite keletu reikalų, riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė nas. Su paveikslėliais. - Aprašo se
Pulaskio salėje, 800 . S. Ashląnė 129 W 18 st.»
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame E. Posteri. Vertė K. J. Odeaoje, 1*05,
Avė. Prasidės 6 vai. vakare. ĮO. Juočiutė 10c. Viso $3-35* departamente kol tas j| apdirbs ir pual. 100 .............................................. 25c niausių gadynių yvalrius sutvėrimus
gyvenusius ant žemės dar prieš ataP
Pajieškau savo pusbrolio Juo Pinigai įduodama “Aušrai”.
ėjimas 25 c. ypatai. Muzika bus
nusiųs, antram, o ten vėl laukti kol
radimų žmogaus, šiandien tų sutvėri
šis jj apdirbs ir pasiųs trečiam. To
124 Robinsonas Kruzlua. Graži mo
pirmos kliasos ir gėrymų visokių. zapo Skado, Kaulio gub., Rasei
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
kius laiškus negalima nė j laikų at rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
Visus lietuvius ir lietuvaites kvie nių pav., Šimkaičių vai., 14 -meAUKOS REVOLIUCIJAI.
nius. kanalus, arba imdami U žemės
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir- da. Chicago, 111. 1903, pusi. 83 ... .25c
čia ant šito smagaus baliaus at tų kaip Amerikoje; norėčiau su
Iš Aurora, III. Aleksandras mųjj departamentų likus laiškui, ant 186 Žmogus noplluškls. Vertė iš anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
juo susirašyti. Jis pats ar kas Pučinskas $1.00; Ig. Svidra 50c. ram nelieka davadų. Geriausiai yra švediško Nėris. Labai graži apysakė Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
silankyti.
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
kitas teiksis duoti žinią adresu: Viso $1.50.
Komitetas.
Skiriame kanki rašyti kiekvienų reikalų ant atskiros lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi snių storio žemės eile. Jie yra šian
popieros, tada kiekvienas reikalas vedė su varginga mergina ir laimin
M. Gelbogis
niams.
dien Išstatyti įvairiuose murėjuose. 1*
bus perduotas tam tikram departa giau gyveno už kitus, apsivedusius su
479 Essex st., Brooklyn, N; Y.
ROŽINIS BALIUS.
kurių žmonės mokinasi patinti kaip
mentui Ir visi reikalai tuom patim turtingoms.
Šita apysakėlė užima
sena yra musų žemė, klek tai milijo
Visų Šventų Draugystė iš
laiku liks atlikti greitai Ir gerai.
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų ir
nų metų reikėjo pakol ant mirusio
Pajieškau Vinco Arnastaucko,
Brighton Park parengė Rožinį
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo mokina žmogiškos doros. Cbicago, 111.
tvirto kuuo užaugo eilė žemės kelioli
balių nedėlioję, 29 d. gruodžio, Suvalkų gub., Marijampolės pav.,
ney Orderio atskyrame lalike nuo 18*9, pusi. 23 ............................. .....10c
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
užsakymo.
Visada dėk pinigus ar
1907 m., Slavia svetainėje, kertė Šunskų gm., Barsukinės kaimo;
gal storumų ir senumų žemės sluoglaiškų
kuMoney
Orderj
j
tų
pat)
267 Kun. Gramuios Raštlnyčloj*. Ko
47-tos ir Winchester Avės. Pra pirmiaus gyveno Mclrose Par Už $2800 pirksi lotą su‘ dviem
suių.
kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
Nes jeigu
riame tavorus užsakai.
viename akte. Parašė kun. FY.
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
sidės 5 vai. vakare. .Bus puiki ke, III. Jis pats ar kas kitas teik tųiais ant Wallace Street Chi- užsakymas ateis be pinigų, męs ne medija
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
muzika ir dalinamos rožės, Žed- sis duoti žinią adresu:
cago Heights.
Rendos atneša galėsime jo Išpildyti, vien todėl, kad kanti perstatymui. Cbicago, Ilk 1*06, na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
cnt jos atsirado. Chicago, III. 1*00.
nas vienas pasiėmęs Rožę galės
J. Pietaris,
$31.00 ant mėnesio. Pati renda pinigų nėra, o jei ateis pinigai be pusi. 14.................................................10c gus
pusi
370 ........................................... >14)0
pasišokti. Tikietas 25c. porai, 69 Goki st.,
Brooklyn, N. Y. gali tas propertes išmokėti. Atsi užsakymo, męs nežinosime kų ,u
t‘a pati apdaryta............................ >1.25
262 Mlndaugl* Lietuvos Karalius.
merginoms dykai. Visus lietušauk pas A. Ols*cwski, 3252 So.
6) Visada aat eavo laiškų pasirašy- Istoriškas paveikslas 5-se aktuose.
559 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė
vius ir lietuvaites prašo skaitlin Pajieškau savo pusbrolio Balt Haht/d St., Chicago. Męs turi kitę
savo pravardę Ir Adresų. Nor* Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lie Pr. Siūlelis. Kas nori dasižlnoti ka
gai atsilankyti.
raus Gelčio, Suvalkų gub., Mari me daugybę gerų namų ant par Ir tukstantj kartų mumis rašę, visa tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. K:- da bu* svieto pabaiga, tegul perskaito
INFLUENZA.
Komitetas.
jampolės pav., Klebiškiu gm., davimo visose miesto dalyse.
da reikia pasirašyti pravardę ir ad dirka). Cbicago, IU. 1*00, pusi. 86. 25c šių knygelę. Chicago, I1L 1*02.
Rodosi nėra abejonės, kad inresų kiekviename laiške, nes męs
slapių 31
Juodaraisčio kaimo, du metai at
fluenza vėl aplankė šią šalį ir
radę laiškų terp 100 ar 200 laiškų
33J žilė galvon — vslniaa vuodegen.
LINKSMA
NAUJIENA
LIE

gal gyveno Scrantone, Pa., iš
kad ji greitai platinasi nuo rytų
KAS NORI FARMOS?
be parašo ir adreso, nežinosime keno Komedija vien&m akte. Pagal lenki
5*7 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
TUVIAMS.
važiavęs yra į Alstdd, N. H.
Aš išvažiuoju 8 d. sausio 1908 jis yra Ir negalėsime atsakymo duo- škų autalaė M. P i*. Chicago. IU. 1*02, gal -Scbmehn šernas. Mokslas apie
į vakarus. Patarimu visų dak
tarų yra stengtis įgyti kiek ga Chicago. Dr-tė šv. Petro ir Jis pats ar kas kitas teiksis duo m. iš Chicagos į Missuorės vai- tt
pusi. 31.......................................
..10c subudavojimų kūno visokių žvėrių,
lint daugiausiai stiprumo, idant Povilo parengė iškilmingą balių ti žinią adresu:
stiją ant savo farmos aptverti Su visokiais reikalais rašydami 471 Akyvi apelrsiikimal sviete, ant paukščių, aanarkojų, zarnapilvių ir
pas mus visada adresuokite teip:
kjrių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
Ona šalnienė,
atlaikyti užpuolimą tos įkirios pirmą nedėlią po kalėdų, 29 d.
tvoras ir aptaisyti triobas ir te
nesupranta. Su 7 paveikslėliais. Len vis aprašytas pavieniai su visomis jo
gruodžio.
1907
m.,
Freiheit
TurA. OLEZEW8KI.
1102 Blear avė., Scranton, Pa nai busiu kęletą ~ sąvaičių. Jei
ligos. Kad padaryti tą, reikia
3252 8. Halsted ftu,
Chicago, III. kiškai parašė Promyk. Pirmų syk| iš ypatybėmis ir kokių gyvūnų gimine jis
ner
salėje,
3417
So.
Halsted
st.
pirmiausiai sustiprinti, gromuliokas iš lietinių aori čia farmą
versta j lietuviškų. Labai naudinga tveria. Su paveikslais. Cbicago, UL
jimo organus su Trinerio Ameri Prasidės 4 vai. vakare ir trauk Pajieškau savo draugo Bene*- pirkti, tegul rašo man žemiau
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš 1906. pusi. 313................................. >1.00
81.25
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir Apdaryta .......................
koniškuoju Eliksyru Karčiojo sis iki vėlai nakčiai. Tikietas dikto Raškausko, Kauno gub.. paduotu adresu, o aš suteiksiu
Vyno. Jis veikia tiesiog ant 25c. ypatai. Muzika profesorių Telšių pav., iš Narindaičių, 4 visas reikalingas žinias apie far-1 NAUJOS KNYGOS, GAUNAMOS sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 6-0 Ethnologija arba mokslas apie
“LIETUVOS” REDY8TEJE.
laikosi Ir tL Chicago, I1L 1894. pu žemės tautas. Pagal D-rų M. Haberorganų ir padaro juos tinkamais J. Brazio brolių; svečiai sma metai kaip Amerikoje, pirmiau mas čia pardavimui.
■lapių 79 ..............................................30c landtų parašė šernas. Su pa ve ik si 6giai
galės
pasilinksminti.
Visus
gyveno vakarinėj dalyj turiu
veikti be sunkenybės, vadinas,
Juoz. Žymončius,
liais. Yra tai svarbiausia moksliška
Aritmetikos uždavinynas. Vadovė
priimti maistą ir suvirinti jį. lietuvius ir lietuvaites širdingai pas jį svrbų reikalą. Jis pats 31 W. 14 PI.
Chicago, III. lis aritmetikos pradžiai; antroji da 472 Apsirslėkimai Atmosferoj arba knyga apie v1ei.s musų pat-aulės zmoMeteorologija. Pagal profesorių Vojei- nių veisles. Ji parodo visų viešpatyar kas kitas teiksis duoti žinią
Jei tavo viduriai yra silpni, jei užprašo atsilankyti.
Alton, Mo. Texas Co. li*.
(27—XII)
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bitą knygutė — antroji ir paskuti kov’ų sutaisė Šernas. Aprašo iš ko sčių, visų žemės kraštų ir net maziauadresu:
negali valgyti tiek, kiek visada,
; (3-t)
nė dalis uždavinyno, paskirto arit susitveria urs žaibai ir griaustiniai, šių salelių • žmonės ir jų paveikslus.
Juozapas Sabanauckas,
jei tu nesijauti gerai po valgio,
metikos kursui; čionai, kaip paprs- nuo ko atsiranda ant dangaus jvairio* Aprašo jų kilmes, purvų. tikėjimų, pa
ANTRAS VAIDENIMAS.
Chicago, III.
98 W. 23 PI.,
jei valgis tau netinka, jei tu vis
ANT PARDAVIMO.
Istai yra daroma, surinkta uždavinių šviesos ir šešėliai, Ir daugybė visokių pročius, užsiėmimų ir abelnai viskų.
silpsti, jei tavo liežuvis aptrauk Gražios komedijos: “Žilė gal
Parsiduoda pusė sankrovos su skaičiai* visokio didumo. Para- kitų įvairiausių ore apsireiškiau. Pla Kas nori pilnai pažinti Įmonių istori
von,
velnias
vuodegon",
vaidenaPajieškau
savo
brolio
Juoza

tas ir tavo kvapas atsiduoda,
valgomų daiktų ir mėsos, Anta-I*)^* ^r- Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c tini ir labai suprantamai panttk'nta jų. tegul perskaito šių knygų. Chica
kaip galima sužinoti oro permainas ir go. III. 1*03, pusi. C67 .................. 62-00
mos
Jaunuomenės
Draugystės
po
po
Belskio,
Kauno
gub.,
Rasei

jei jautiesi sergančiu, tai Trine
no Dtvorzeckio dalis; apsiverti- luivystymae vaisiau* gyvūnų. Lek- daug kitų Jdomių dalykų, Kiekvienai Apdaryta gražiuose ir drūtuose audlrio Amerikoniškasis Eliksyras globa Šv Kazimiero Lietuvos nių pav., Pašilės parap., Karkli mo"buva per $400 }>er sanvaitę. clja Dr. J. Kulio, su daug paveikslė- aprašymas, dėl aiškesnio supratimo mo apdaruose ......... ............... 82.50
Karčiojo Vyno pagelbės tau ge karalaičio. Vaidenimas atsibus nių miestelio, antrą kartą atva Priežastis pardavimo, išvaiiavi-Į,,U U embryologijoa. Pusi. 12.
parodomas ant .Mvelkslo. Norintiems
10c arčiau ausi pažinti au oro ypatybėms,
641 Geografija arba žemi* apraiy.
riau negu kokis nors kitas vai 4 d. sausio, 1908 m., prasidės 7 žiavo j Ameriką. Jis pats ar kas mas savininko į New Yorką. I ..........................
vai.
vakare,
salė
atsidaris
6
vai.
mas.
Pagal Gcikie. Nalkovskj ir ki
verta
perskaityti.
Chicago,
III.
1*07,
Kaip
žmonės
su
ponais
kovojo?
stas sviete, jei pamėginsi jį.
kitas teiksis duoti žinią adresu: Storą galima matyt kasdien ant) KalP žmonės
pusi. 238 ...................
75c tu* sutaisė 'šernas. Su paveikslais.
pas
Simaną
Jocį,
537
CollinsIspanijoj.
XIV
Vine
gatvių.
Philadelphia,
I
8
“
"
’
*
1
’
Jei reikalauji daktariško patari
V. Belskis,
22 ir
. ..
. . ...
.
amžiuje. Darau A. J-tis. Pual. 34. Apdaryta....................................... .$1.00 Aiškiai . ir suprantamai apraša musų
mo dykai, rašyk pas išdirbėją, ville st., East St. Louis, III. Branch Road 4, Box 107, Big Pa. Atsisaukt
t reikia adresu 11
žemę, jos pavidalą, didumą ir*platumų;
.............................. 10c
Juozapą Trinerį 616-622 South Užprašome tad ant šio links
Moddy, Harrisburg, III.
473 Apie žemę Ir kitus svietus, 'ų jos kalnue. jų vardu.. augštj. vulka
Brown Are., New York,
17
y
Llstuva tėvynė mane. Eilėmis ps- buv| Ir pabaigų. Pagal Heilpernų, Fal- nus metančius iš savęs ugnj; iš kokių
mo vakaro atsilankyti
kuoAshland avė., Chicago, III.
nca, N. Y. ’
ruM K stiklslls, telpa 14 gražių tObų ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo sluogsnlų susideda žemė, kur ir kiek
skaitlingiausiai, nes dar šiame
Pajieškau Antano Žurandos,
vyniAkų dainelių.
Puslaplų 16 pre- kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant joje yra anglių, geležies, aukso, dru
mieste nebuvo tokio puikaus pirmiau gyvenusio \\ aterbury,
Didelė javams krautuvė tin- kš
.............................. 10c ko laikosi Ir kaip sukasi. Kas yra ską r kitų gėrybių; tiek marių, eže
vaidenimo. Be teatro bus de Conn. Jis pats ar kas kitas teik Kama naujiems ar antros ran- l
Lietuviai I ar garais kaliai* žangia- saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko rų, lipių, jų vardai, plotis, gylis; kakle
kliamacijos, damos ir prakalbos, sis duoti žinią adresu:
kos rakandams, randa pigi, ge- "»s) prieky n? Nuoširdus atsiliepi metos Ir kitos retai matomos žvaigž kuriuose vandenys: sūrus, prėski. kl>
Kalbėtojai bus iš kitur, iš
Antanas Lazdauskas,
ra vieta, 3301 So. Halsted gat I mas j lietuviškųjų visuomenę D-ro dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. tųs; kokie juose gyvena gyvūnai ir tL
Springfieldo ir Chicagos. Po 11 James st., \Vaterbury, Conn.
. Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, Yra tai vienatinė knyga Iš kurios žmo Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos
(3-1)
Viršininkai Centro Komiteto
laikytų Waterbury, Conn. 25 gruo gus tikrai gali apsišviesti. Chicago. visos viešpatystės, karalystės, kuni
teatrui bus puikus balius, ant
gaikštystės. respublHios ir tt Įliek
“Aušros” Dr-stčs.
j
džio
1*06, Union City, Conn.. 26 III- 18*6, pusi. 225.
kirrio grieš garsi muzika, vedaPajieškau savo tėvo Augusto
>1.00 birioje žemėje yra gyTehtojų; kokie
j gruodžio 1*06. Edwardsville. Pa.. 31 Ta pati apdaryta
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė, ma Schneiderio. Tikietas 25c.
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė
gruodžio 1*06 Ir Scranton. Pa. vasa
Špoko, Kauno gub., Šiaulių pav.,
1 Church Str., Plymouth, Pa.
ypatai. Nepraleiskite geros pro
Biologija arba mokslas apie gy mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos;
Šiaulėnų vol., VArnionių sod.;
Japoniškoji Mentolio ryje 1307 m. Pusi. 47, prekė....15c vus480daigtu*.
Pagal prof. Nusbaum*,- kokie miestai, su kiek g'-ventojų, fa
Sekr. susinės. — J. šernas, 3252 gos smagiai pasilinksminti ir at girdėjau, kad jis yra PhiladelLaikrodininko
atminimai.
Pasak
Į Erkman-šatrianų, sutaisė 8. M. P* sutalaė šernas. Mokslas kokiu budu brikų, pramonių; kur kckiw orai: šal
silankykite kuoskaitlingiausiai.
S. Halsted Str., Chicago, III.
phijoje. Jis pats ar kas kitas
| veikslas lė Napoleono I paskutiniųjų radosi gyvi sutvėrimai ant musų že čiai ar karščiai,/lytus ar giedros; kur
27—XII)
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mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
teiksis duoti žinią adresu:
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
kariavimų.
Pusi. 44.
Prekė.... 15c
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, da yra lygi diena ir naktis, kur saulė
SEPTINTAS
DIDELIS
BA

Ks.
Špokas,
Justine str., Chicago, III.
Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma. žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik per keletu nedėlių nenusileidžia arba
LIUS!
231 First st., Elizabethporth.N.J.
Kasierius — Dr. J. Šliupas, 1419
vec »i o nrp* r**v. .. »to Lekcijos prof. Blochman
L___ ’o. sutaisė slėliais. Chicago, III. 1901, pusla neužtek* Ir tL Knyga d'.ddė 6x9 colių,
Chicago. Dr-tė Šv. Pranciš
N. Main Avė., Scranton, Pa.
8u d«« psveikslėllų.
.. Pusi. pių 147................................................... 40c ant geros, standžios popieros spaadin138.
Prekė
kaus Seraf. parengė didelį ba
Pajieškau savo dėdės, Sta
fyjtąd .nge)fo n
........................... 40c
ta. Chicago, III. 18**, pusi. 46*. 32.03
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
lių nedėlioję, 5 d. sausio, 1908 nislovo Rodevičiaus, Kauno gub.,
Ratelių spėjimai. 7r* linksmiausia
lalk xn«i
ausMlaSi oje
vertė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su daruose. auksinėmis litaromis atspau
m., Pulaskio salėje, 800 South Telšių pav., Virpilų palivarko,
žaislas (žabova) šeimyniškuose susi
TEATRAS IR BALIUS!
daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo sti parašai ant nugaros ir šono.. 32.50
kr»*
vaistu*
m
o
vkatMiėjlrinkimuose.
Parašė D. Spėjlkas.
Chicago, III. Ashland avė., prasidės 6 vai. va 20 metų kaip Amerikoje, pinnių, medžių ir akmenų paveikslėlių;
m«> r»l.o*“ir tl< g j; Maso*
Puslapių
16,
prekė
......................
ioc
minui»» vartojima* tankiai
36 kuopa S. L. kare ir trauksis per naktį. Ti miaus gyveno
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
655 Istorija abetna.. Dalis pirma.
sutriki* b tilp* *'<omą pakietas
vyrui
•
su
moteria
25c.
na gamtos istorijų, ypač tuos dalykus, Nuo seniausiųjų laikų Chlntjos —
apie
Pittstoną
;
girdėjau, kad
Vaidens ko
kpcvi* mę uto Į k irau*
Tikri Ir netikri ėventlsjl*. Paveik ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
Kairo .kas d lo ar svaigulio
mediją “Dėdė Bus puiki muzika, gardus gėry- apsivedęs; turiu svarbų reikalą.
slėliai iš gyvenimo kankintlnių Ir nesupranta. Cbicago, III. 1*03, pu
k
tomet jo ve krai yra i.a
mui
imperijos Aleksandro M akademi
mai,
kvepianti
cigarai
ir
širdin

Jis pats ar kas kitas teiksis duo
atvažiavo” nekankintojų. Išleist* Suslv. Lietuvių
mariau* Įdomi »tab«Jyniui
slapių 238 .........................
50c škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
gas
priėmimas,
šita
draugystė
Laisvamanių.
ti žinią adresu:
taifio. slogą, kariūnių ir
Pusi. 61, prekė .. 15c
dėlioj, 5 d. sau
Baceviče.
Su paveikslais, parodan
kitą tolygią bmii agunaų
sio, 1908 South yra seniausia ir visi žino, kaip
Vladislava Gaidemovičiutė,
508 Gamtos pajlegos Ir kaip Iš Jų čiais tų laikų piraiuidus, sienas pylių,
Tautiškos
Politikos
knygynėli*.
Jau *til»«n4ju*ių; juo* tankiai gali* a praialinti
Pagal Bitnerj sutaisė Šer tvirtynlų; typus kunigų Ir kareivių.
Side furner salėje 3143 So. ji savo svečius priima. Atsilan
po vyru Baronienė
*u lituo menku ir nekenkiančiu vaistu; jokią nu Telpa čia Rusijos policijos viešpata naudotis.
nas.
Svarbios
moksliškos vertėc kny Hieroglifus Akkadų rašto ir tt. Cbi
rodymą
Um
narjiki*.
kaip
tik
vuoatytt
per
no*l*
kykite
skaitlingai.
State st., kurioje buvo XXI sei57 River st.,
Brockton, Mass.
vimas, persekiojimas ypatos laisvės,
kol yra malonu; litą vuoatykiė tlakaroo didumo,
ga, su daugybė paveikslų yvalrių ms cago. 111. 1*04, pusi. 498 ...............>1.00
draugijų
Ir
susirinkimų,
laisvės
žo

(27
—
XII)
Komitetas.
tnas S. L. A. Prasidės 7 vai.
kad ię gali ki*eniu> nežioUs lrj*i veiksli nesumas** per metu* ardvejn*
PaSiurinya au pri- džio ir sųžlnės. Ir kame Išganymas? šlnerijų Ir kitokių prietaisų ant išnau
vakare. Po teatrui bus balius.
Pajieškau savo brolio Jurgio Bluatlmu
Sfr-. KaUUoga* <4 4e. krato* ženklelių.
Pusi. 47. Prekė...................
10c dojimo gamtos pajiegų. Cbicago, UI.
657 Istorija Suvienytų Valstijų Šiau
Pelnas eis S. L. A. Prieglaudos
Balakausko, Kauno gub., Sesi- Raikai tu> n« agentą. Adn ąta:
1904, pusi. 2s6 «.««K3 —................... 50c rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar
John Patai,
Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popie
Namui. Širdingai kviečiam vi
kų parap., Pasodų sod., Ukmer
618 Iš kur atsirado musų naminiai dėjo plaukti | Ameriką, kokios karės
70
E.
13th
St., Chicago III. žių Pijų IX. Parašė Victor Hugo, gyvuliai
sus lietuvius ir lietuvaites kuogės pav.; turiu pas jį svarbų rei
Ir auginami augmenys? Pagal buvo, už kų kariavo ir kokiuose me
antra laida. Prekė ......................... 10c Lunke vyčių sutaisė Šernas. Bu pa tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir
skaitlingiausiai atsilankyti, nes
kalą. Jis pats ar kas kitas teik
veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusla prieš atradimo Amerikos iki 18*6 m.
Pajieškau
savo
giminaičių sis duoti žinią adresu:
svetainė yra graži ir ruiminga
žmonių užtarytojai. Vertė Iš rusų pių 73 ......................
20c Aptašo kaip Kolumbas atrado Ameri
Al.
38
Juozo,
Vinco
ir
Antano
Stašai

Komedija labai juokinga. Mu
Ig. Balakauckas,
kalbos Šermukšni. Aprašo apie du
ka, kokie čia tada žmonės gyveno, ko
PASARGOS
SKAITYTOJAMS.
zika puiki, grieš visokius sukti čių, kaimo Kunigiškių, Pajavo- 10723 Curtis av. ,Roseland,
1) Kada reikalauji, permainyti ad broliu Grakchu, 130 metų prieš Chri525 Kaip gyvena augmenys? Pagal kie žmonės pirmiausiai iš Europos pranius, klumpakojus ir kitus lie nio parapijos,’ Suvalkų gubern.
resų. dėl siutinėsimo laikraščio, visa staus gimimų, iš Rymo laikų ir kaip Lunkevyčių ir kitus sutaisė šernas. kiek kuris gero dėl šios šalies padarė.
teiksis
Pajieškau savo pusbrolių: An da paduok ir seaųjl savo adresų. Jei tv.om laiku žmonės buvo pavergti ir Su paveikslėliais. T ra tai aprašymas Prie galo knygos telpa Suvienytų
tuviškus šokius ir žėdnam bus Jie patys ar kas kitas
visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c
apie yvalrius musų žemės augalus, jų Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
driaus, Juozapo ir Pranciškaus gu pats gerai rašyti pernoki, tai ad
kad ir senam smagu pasi duoti žinią adresu:
resų duok kltapą- geriau mokančiam,
sudėjimų ir atmainas, gyvj ir plėtoji lingiausia žinoti kiekvienam žmogui .
Jurgis Stalgys,
Pocių, visi Kauno gub., Raudonės purtytišokti, netik jauniems. Tikietus
p ▼
mus! nuo pat menkiausių pavidalų iki gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, III.
pirm laiko galima gauti už pusę 808 W. Pratt st., Baltimore, Md. vol., Vensloviškės kaimo, aš pri 2)Pinigus guriausiai siųsti per
didžiausių ir tobuliausių. Cbicago, IH. 18*6, pusi. 364 ................................. I’.OO
buvau iš Lietuvos ir turiu svar Money Orderj < fb^ registruotame
kainos “Lietuvos” Redakcijoje,
1*01, pusi. 12*..................................... 35c Ta pati apdaryta audimu; kietuose ap
KALENDORIAI!
Pajieškau savo* brolio Antano
daruose, aukso litaroa ant nugaros ir
3252 S. Halsted str., kampas 33
bų reikalą. Jie patys ar kas kitas laiške. Nedėk j laiškų smulkių sida
“Lietuvos abudu Kalendo 626 Kada Ir kokiu budu svietas su šono
Žolyno, Suvalkų gub., Gižų gm.,
..................................................
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie
sitvėrė
Parašė
Prof.
Dr.
M.
W.
Meyer.
Čios ulyčios.
teiksis duoti žinią adresu:
kelionėje9 kopertų praplės,
prpplėš, išpuls ir riai, sieninis ir knygelės for Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas.
Baltrakių kaimo: Jis pats ar kas
Komitetas.
Viktoras Pocius, .
658 Isto Ija Chicago* Lietuvių, < * pa
prapuls, ■ Geriau, vietoje smulkių, į- moje jau gatavi, ir kas tik Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
kitas teiksis duoti žinią adresu:
dėk pačtlnlų markių už tų sumų. užsirašys “Lietuvą’’ gaus mus škl kūnai ir kaip musų žemė susitvė rapijų ir kunigo Kriaučuno prova au
254
VVallace
Str.,
Ant. Babušis,
BALIUS! VYRAI BALIUS!
New Haven, Conn. Pačto markes priimame tiktai vieto abudu Kalendorius dovonų. rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos laikraščiu “Lietuva“, buvusi balan
Box 118
Whitsette, Pa.
je smulkių, kur suma mažesnė už
Su paveikslais. Cbicago, III. džio mėnesyje 1899 n.. Ola telpa ap
Parengtas /6tos kuopos S. L.
prenumerata gyvybė.
>1.00. Jei suma siekia |1.00 ar dau • “Lietuvos’’
1906, pusi. 140 ...........................
35c rašymas: kiek yra lietuvių Cbicagoje,
Parsiduoda puiki sankrova
’A. atsibus utarninko vakare, 31
kiek lietuviškų draugysčių, su kokiais
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki metams tik $2.00, pusei metų
627 Kada Ir kokiu budu gali svies**
d.’ gruodžio 1907 m., W. Stul valgomų daiktų ir mėsos, su vi
te pinigus arba Motaey Orderj. Jeigu $1.00.
Rašykite tuojaus sių pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wilb. vardais ir siekiais; chronologiška per
pino salėje, Troop, Pa.; prasi sais rakandais; vaizba gerai nuo
suma bus
tai galimą dėti |1.09 sdami prenumerata ant adre Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 1b žvalga Chicagos lietuvių darbų nuo
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai ]J00
pinigais,
o
25
centus
markėmis. Vie
dės 7 valandą. Visus lietuvius seniai išdirbta; savininkas turi
gaudas.
Knygelėje aprašyta svieto
Pranešu giminėms, kad mano
so:
metų; istorija jų parapijų ir prova ku
nok
markės
turi
būti
visame
sveikos,
pabaiga. Kas nori dasižlnoti kada ir
ir lietuvaites širdingai kviečia kitą vertimąsi. Atsišaukti reikia pati, Ona Kairienė, po tėvų AleA. OLSZEWSKI,
nigo Kraučuno su “Lietuva”. Cbicago,
nesullpuslęa viena su kita, nė pria
kokia budu gal svietas pasibaigti, t^
'tsilankyti.
adresu: A. Linauųįcas, 1317 So. liunai’ė išslrgo 8 dienas rr 23 d. laiško neprilipintos, teip kad męs ga
IU. 1901, pusi. 580 ...........
>1.00
• . 3252 S. Halsted St.,
gul perskaito šitų knygelę. Chicago,
4th st,, Philadelphia, Pa.
Apdaryta............ .. .............. .... G
Komitetas.
lapkriti.. pasimirė; 25 d. likosi. lėtume jas panaudoti savo laiškams
Giicago, I1L
Bl. 1*06, pusi. 135............................ .ase

kalaujate ilgiau laukti ir vargti
miestuose? Žemė “jžinyčios” yra
savastim yisų jos narių. Kožnas
doleris įdėtas į “Žinyčią” padi
dins plotus lietuviškos kolionijos; sustiprins pajiegas lietuviš
kos korporacijos, ir padės pama
tus amžinai gerovei musų bro
lių ir seserų Amerikoje. Pakol
maistas, apdaras ir pastogė bus
reikalinga gyvasčiai ir laimei
žmonių, patol bus reikalinga
Kas tur
žmonėms ir žemė.
kąsnį geros žemės, tą badas neindis. Kuo veikiau įgisime že
mę. tuo veikiau prašalisime vargą. O dar ir kaina žemės kožnais metais ein aukštyn.
“Žinyčioj” nėra ponų, nė tar
“Žinyčios’ jus
nų. Viršininkus
\’trsintnkus "zmycios
pats paskiriate kožną metą išpildimui ypatingų pareigų. T odėl, vardan broliškos medės ir
tautiškos naudos, raginame kiek
vieną lietuvį kuo veikiaus prisi
prašyti .prie “Žinyčios
Nepa
mirškite apie susirinkimą “Žiny
čios” 12 sausio, 1908 m. Kiek
vienas lietuvis, prijaučiąs užma
nymui “Žinyčios” yra maloniai
kviečiamas.
Su guodone
Vardan valdybos “Žinyčios’
J. J. Hertmanoviče, pirminin
kas, 3252 So. Halsted st.
Nikeforas Zyleviče, kasierius,
1418 W. lįst Place.
Mykolas Juška, raštininkas.
1098 S. Leavitt st.

PIRMAS BALIUS.
Chicago. Moterų Draugystė
“Apšvieta” parengė pirmą balių
subatoje, 28 d. gruodžio 1907
m. T. Radavičiaus svetainėje,
— 33-eia gat.; prasidės 7
valandą vakare.: Tikietas porai
25c. Vakaras bus parengtas su
dekliamacijomis, dainomis ir šo
kiais; priegtam bus Amoro le
kianti meilės krasa. Visus se
nus ir jaunus, mergeles ir jau
nikaičius kuoskaitlingiausiai kvie
čia atsilankyti. .
Komitetas.

Paj'ieškau savo tikro dėdės P.
Ambulevičiaus, 30 metų kaip
Amerikoje; paeina iš Suvalkų
gub., Seinų pav., Alytaus gm.,
Talakių kaimo, Mieraslavo pa
rapijos, ir pusbrolio Stanislovo
Ambulevičiaus iš Varšavos miestbU Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:
P. Stankevičius,
Box 223,
• Ellsworth, Pa.

palaidota sugyventoms mišioms;
išgyveno Arr^rikf^e 4 metus, bu
vo 26 niet^ amžiaus ir paliko
vieno mėnęąro tunelį ir mane
didžiausiams* nubudime. Paėjo
iš Kauno gub., jY’anevėžio pav.
ir parap., Mjiženiį sod. Ameri
koje turėjo .daugelį giminių. Jei
kas norėtų daugiau atsižinoti
apie ją maldės rašyti adresu:
ĄI. Kairys,
Box 33, VVJlburbon, Oklahoma.

Ant Pardavimo

Draugysčių reikalai.

V uostykle

Pajieškojimai

m.

ir sutaisytas pagal tikrą persiškal-eglp
tišką sapnininką, su 210 abrosellų. sl
aprašymu planetų ir paslapčių, kokiai
senovės žmonės vartojo dėl atspėjime
ateities. Geriausia! išguldo visokius
sapnus, kokie tik žmogui prialsapnuot
gali. Chicago, 111. 1895, pusi. 205..50c
Tas pats drūtai apdarytaa............ .65c

678 Lietuvių Prativlsl
•J* Ani
Joje. Nuo senovės iki jie
ek© p<
vaidila Persų. Paraėė LletuLi Mylė
tojas (D-ras* J. šliupas). Kilta tun
283 puslapius ir 4 dldellas aa
rodančias vietas kur senovėje! yvaro
lietuvių pratėvial. Aprašo lieti lų pa
dėjimą dar 800 metų prleė istau*
L .50c
gimimą. Chicago, 111. 1899
"08 Rašto IstoAja.
Pagal
B
Schnltserį sutaisė šernas. Apr ko
klu budu įmonės rašyti Išmoki kaip
Išdirbo sau raštą- kiekviena 1 Milų
tauta, kokie buvo raštai cenovėj laug
metų prieš Kristų, kada šmonėlvie
tojo rašto vartojo Mazgelius ant! i u
rų. iširiaustymus ant medžio, lėki 01
mus ant akmens, piešė pavetksli V
tik neseniai daėjo Ik! šiandienini ai

fabeto (litarų), su kuriuom dabai
ii parašyti kiekvieną žodį ir viski
kalbėti teip gera!, kaip Ir gyvu to
Yra tai kayga, kuri Ištlkro žmog
teresuoja, parodydama kaip tobu
^svieto raštas. Chicago, Iii. 1905
Slapių 304 ....... ...... . ......................
Apdaryta ..............
••••’
722 Trumpa senobės Istorija.. Z
prof. R. Vipper vertė Iš rusų ka
D. Su paveikslais senoviškų Uek
ir 5-eis spalvuotais žemlapials (m
mis). Yra tai tikriausia svieto ls
ja nuo seniausių laikų, daug m
prieš Kristaus gimimą iki nupuoll
Rymo viešpatystės. Chicago, 11L 1
pusi. 305 .................................... .
Apdaryta................... ....................

IX Paimu daržas mieste Frankfort,

IX
14

15

16

1516 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba knyga burtų, monų ir visokių
paslapčių ir praktiška C. C. St Germalu Delnažlnystė, su paveikslėliais
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J
Laukit Yra tai didžiausia ir prakti

17
18

146
Prūsuose.
Merginos parduoda kvletkas mle 147
•te Kopenhagen, Danijoj.
Puikiausias kvletkų darželis, mle
sto Monte Carlo.
149
Rustoenval vandens puolimas, Nor
Y*Joj.
150
Opera avenue gatvė, Paryžiuj*
Francus! joj.
UI
Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.

19 Motina kūdikį prausia.
80 Kai? labai dideli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos.
škiausia monų knyga, burtų ir delną,
Ir keturi kltok! pavelkslėllaL
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
ant viršaus apdarų kolorluotas paveik
Chicago. III
slas burtininko ruimo.
BERIJA III.
........... 83.00
1904, pusi. 412..........
Susideda |š 25 Storeoskoplškų paveik..83.50
Drūtuose apdaruose ..
elėhų Iš Kristau* gyvenimo. Pre
kė 81-00 už b«k*eli *u 22 pavoik
1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
•lėliu.
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus
Štai ką juose gali pamatyti:
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai
Kristaus užgimimas Betlejaua Stotišaiškinimas monų darymo. Šioje kny
nėlėje.
goje atrasite visas monų ir burtų pa
Trys Karaliai atlanko gimusį Kri
slaptis Ir jas suprasite, nes aiškiai ap
stų ir dovana* Jam kloja.
rašytos ir paveikslais parodytos visos
slaptybės ir budai jų darymo. Chica 3 Kristus, dar kūdikiu būdama*, mo
kina daktaru* Jeruzoliau* bažnygo, III. 1903, pusi. 262 ...................... 50c
čioje.

Kristus ant avodbos, Kainoj Galllejaua. Permalno vandenį į vyną.
6 Kristus ant kalno kalba priešais
6 Judošius savo pabučiavimu Išduoda
Kristų žydams.
Himonas pagelbsti Kristui kryžių
ue*U
iiventa Veronika apšluosto veidą
ulstui.
9 Jlzue ramina moteris, kad jo no
Vbfiuų.
10 Jėzus prie kaino Golgotos, nukryzlavojimo vietos.
Žalnieriai Ir šv. Petrą* prie kalno
Golgotos.
1635 Lietuviškas Lementoriu* dėl jj Kristus paveda savo motiną Jonui.
vaikelių. Su poteriais, katakizSkaito Kristui myrio dekretą ant
ir mlnstranturu. Vilniuje 1863,
kalno Golgotos.
..... ............
15c
14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.
*
Mokykla. Parašė Oria-1
Ivett Marden. Llctuviškon kalbou 16 Kristaus kūną Ima nuo kryžiau*
K. Žegota. Užrašai pagarsė- 17 Kristus keliasi iš grabo.
žmonių. Labai naudinga kny- jg Kristus žengia į dangų.
formato.
Chicago. III.
19 Regykla šlądlenlnio Betlejaus.
........... 81.50
30 Kaip iiądien išrodo Stalnelė, ku
........ 82.00
Kurioje Kristų* gimė.
21 Bažnyč.a apreiškimo šv. P. Marijos.
•rašydami viri minėtų knyge23 Bažnyčia uudavota ant grabo Sv.
esuoklte:
P. Marijos.
23 Kaip šiądien išrodo Kristau*
Ua*.
Halsted St., Chicago, III. 24 Kaip šiąden išrodo Kalvarija. kur
Kristus mirė.
25 Ulytėlė po vardu Jėzaus "štai Žmo
gus".

1525 Rankvedis gromatų rašymui.
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gromatas j firmas, pažįstamus. gimines,
prtetelius, mylimus Ir milimas prieš
privedimą, j ponus, kunigus, vyskuus Ir kitas augštos luomo* y pa tas.
asveiklnimai ant naujų metų, dienoje
arduvių, gimimo, ir kituose atsitikt
851 Apie turtų Išdlrbimą.
Paras
115 40c
Bebram. Vertė S. M. Veikalas gvil uose. Chicago. IU. 1895. psl.
deuantls politišką ekonomiją. Kokia
1632 Gyvenimas šv. Tėvo. Popiekeliais išsidirba turtai, kaip jie įsi
Benedikto IX, valdžiusio apaštakrauna ir kaip atsiliepia ant gyventam,
sostą Ryme nuo 1033 iki 10441
draugijos. Chicago, Iii. 1900, pusla
................................. . ............... 11
pių 139............... . ........... •................
856 Aukos karė* Dievui. Parašė Jo
nas Gražy*. Ši knygelė aprašo kokios
kada buvo karės, kas buvo jų prieža Į

sčia, kiek blėdės padarė ir daro žmo
nėms ir kas J jąs stumia. Chicago, III
1902, pusi. 40.................................... 10c
861 Oras J. Basanavyčiu*. Lenkai
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gis
tautas, nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir sudemoraiizavo Lietu
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyą
šiai dienai. Chicago, IU. 1903, pusi*
pių 41 ....................... «... ............. 15c

946 Priedelis prie lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės
reikalus po valdžia Rusijos ir p> įtek
me lenkystės. Chicago, III. pusla
pių 38................
15c

Olszewski

arba Teleskopai

1102 Auginimas Ir maitinimas
kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chi
cago. m. 1907, pusi. 28................. 10c
1135 Hygiena arba mokslas apie už

- laikymą sveikatos. Pagal Bernesą.
Drų Moli ir kitus, sutaisė Šernas. Yra
tai nauja daktariška knyga. Kas ją su
atyda perskaitys, patalkys apsisaugoti
nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje
savo sveikatą, pailginti savo amžių Ir
užauginti sveikus ir tvirtus savo vaikus. Chicago, BĮ. 1897, pusi. 132..35c

1176
Vadovas

Pamatas

Visokiai
sveikatai, turtui

Reformai.
Ir laisvei.

Populiariškas raštas apie klausimą
yalgybos. Parašė Otto Cardoe. Su
raštininko leidimu vertė J. Laukia
Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurie
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai,
yra netinkančiais žmonėms maistais.
Chicago, III. 1907, pusi. 113............ 30c

1210 Aritmetika. Sutaisė S. škačkauskas. Lesgvas būdas išmokti skai
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta |
penkis skyrius. Skyrius I — apie
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
rius IV — Prilyginimai ir proporcijos.
Skyrius V — Proporcijų prievadinės.
Chicago, III. 1897, pusi. 104 .......... 25c
1300 Rankvedi* angliškos kalbos. Pa
gal Ollendorf’ą, Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
škiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per save be pagelbos mokytojo. Chicago, III. 1906, pu
slapių 307 .......................................81.25
Apdaryta ........................................|1.5O
132* Žodynas lietuviškai - angliško*
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lalls. Cit
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin
tas kursyvoms Ii taroms prie kokio
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėlysojmn sąuijąupja ‘rsjvpds omjpns ou
ant nugaros. Chicago, IIL 1902, pu- slapių 382 ....................................... 82.00

1327 Žodynas lietuviškai - angliškos
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
kaip žodžius angliškai tarti, telpgi
kiekvienas žodis paženklintas kursy
voms Ii taroms prie kokio gramatikos
skyriaus jis priguli. Knygos formatas
Cx9 colius. Gražiais drūtais apdarais,
-nugara ir kampai drūtos, gražios noroko skuros, šonai audimo, ant nugaros
parašas aukso literoms, lapų kraštai
marmuruoti........... ........................ 84-00
Ta pati knyga popieros apdaruose 83.00
1328 Žodynas lietuvtškal-angllėkoe ir
angliškal-lietuviškos kalbų. (Abi dalys
— I ir II, t y. No. 1326 ir No. 1327)
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiae
šia knyga norintiems gerai pažinti an
glišką kalbą. Formatas tr apdarai to_ kle pat kaip No. 1327 .................. 86-00
1420 Tikyba ar mokslas? TTkftjimiški. moksliški ir draugiškai - politiški
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
mas. Chicago, IIL 1901. pusi. 211 5Oc

Mahometonų bažnyčia om^re,
Oceaninls pakruti*, parodant!* ke
lio užuolanką, Alflere.
Gėrymo .fontano* ir gatvė Sename
Kaire, Egipte
BeaimelįttlanU dervišai kieme nu
hometonų bažnyčio**Gamos E)

112 Mahometonų bažnyčia Sultono Ha-

san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų
Kairo, 'Egipte.
15S Pyramldos IruArabų Vilija, žiūrint
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Egipto.
164 Arabija^
Daržas išdilti Tusiame
155 Įėjimas Į paloclų, Slngapore, Indi-

joj.
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj.
157 Tautiškasis greitasis trukia, Singapore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge. Chlnljoj.
119 Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
2W Chiniečių vienbuorinial laivai Į
plaukėj Hong Konge, Chinijoj.
161 Gražusis kelias Shangbal, Chinijoj.
1U3 Žvilgis ant viešos turgavietės,
Bhanąhal. Chinijoj.
.68 Tautiškas priešpiečių namas ant

lė/Tokyo, Japonijoj.

Iriso gražybės
laukai
165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas egiptlškų lotus kvletkų pilname žydėjime.
166 lunltų žtnyčia Honmoku, Yokohania, Japonijoj.
167 Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
168 Yokohama. Japonijoj. Kriaukltnių
žavių pardavinėtojaus stotis.
169 Paroda ugnageslnlų atletų, Yoko
hama, Japonijoj.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvletkų dar71 Yokohama. Japonijoj. Altorius, n©,
šamai jaunų gerbėjų Mataun
procesijoj.
173 Japoniški valkai, nešanti pokylinĮ
MaLiuri altorių, Yokobamoj.
173 Matsurl pokylis, muzikos pastotos
tr šokėjai. Yokohama, Japonijoj,
joj174 Yokohama. Japonijoj.
Daržovių
pardavinėtojas, rodantis savų
turtą.
175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohama.
176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Y>

177 Japoalečių būdami eiti pailsta.
178 Trepsi j KigotnUų žinyčią. Kyo
to, Japonijoj.
179 Kyoto. Japonijoj. Kigomlzų žlny-

180 Auksinis pavllionas ant ežero Kinkakujl. arti Kyoto, Japonijoj.
BERIJA IV.
181 Senoviška žinyčią Fujiyama, ML
Susideda iš 100 3tereoskopiėkų paveik
Fuji, Japonijoj.
dėlių bskeelyje. Prekė 82.00 už
183 Teatro gatvė, ilgio vienų miltą,
bskselį.
Osaka. Japonijoj.
šitoje serijoj* yra 4 sykius tiek
183 Kava. Japonijoj. Tūkstantis žibin
įvefklėHų ką plrrantinėse serijose. Ir
čių prie Ka suga-No-Myla žlny* Štai ką Juose galite pamatyti:
101 Besiartinanti audra ant ežero Erle. 84 Nlkku, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, serglantis Nikko žinyčią
102 New York. Tavorų krovimas Į di
nuo Piktojo.
deli oceaninį laivą.
103 New York. Pilies daržas (Casttto 185 Havaliikl mokyklos kūdikiai.
186 Paimu darias ant kranto Monoloa
Garde*).
upės. Honolulu. HavraL
104 Boston. Ežerss viešame darže.
106 Atlantic City, Ne* Jersey. Pama- 187 Daktilinių paimu kelias, Honoiulu.

Teleskopas yra ta! 106
prietalsa
su padidiaančials
kuriuo* kad žiūrai
ant
pa rirsta Į na- 107
turallšką
kuriame matai čielas grupes
triobų, visą mle- 108
•tą, plačius
miškus, daržus ir,
t ei p toliau,
pats toje vie-, 109
toje būtumei
nei * viską savo akimi ma 110
tytumei. Telėgopa s paverčia Į neto 111
raliftką
JĮ atik irsto 112
žmogų nuo
ir išrodo jau ne l
113
paveikslu,
Męs turime d4sr ant pardavimo
114
klausius
■ofcopiškua paveiksiąs
paveiki
kaip matote edau garašytu*.
115
U6
paveik•usideda Iš 12
Prekė 50c. ui 117
dėlių
118
pundelį.
pamatyti:
štai ką luoto
119
YeJlow-Stone
Stebėtini
ko.
2 Kvietklnė

Šėrimai iarve^ų ant pleelaus San
Marco^ r Venecijoj.
Kelias S y. Andriejaus, Venecijoj,

Niagara. Patkavinis vsndenskrttys nuo ožlnės
(Horse
Shoe Kalis f roto Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis !r
Michlgan Avenue.
Kaskados Ir pokylinė svetainė. L
P. Parodos 1904m.
Moki Indljonas namleje.
Moki indijonų gyvenimas.
8ioux indijonų vadas, He-NoFrnld.
Vartininkai (The Sentinels) 3,043
pėdų augščio, Yoeemite, Cal. ’
Motina girių, 63 pėdas apėmio. Yo
eemite Klonyj, Cal.
Masdelenoc Kolegija. Ozford, Ang
lljoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
Įėjimas | Muckross Klioštorių, Al
-Joj.
šiaurinis miestas, Glbraltar.
Berlyną*. Bondler lovis ir Kate
dra.
9
VokieJj*. Griuvėsiai viduramžinė*
pilie*.
Vokietija. Laiva* apleldžiantls Kobleoc’ą, ant Rhelno upėa.
Švedija. Stockholma* nuo vandens
pasės.
Stockholma*. Karališka* paloclus.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pili*, Goteborge.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
nuo Chamon!x.
Thnu, Šveicarijoj.
Žiuvlnis kiemas, Alhambra, Grana
da, Ispanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
~
___ joj..
ryžiuj, Francus!
Tulterinų’darta*, Paryžiuje, Fran-

Sarato B
gos, N. Y.
121
Bowery gatvė
YeilowDidysis
122
stone Parke.
123
Kaboje.
Typiška tabako
>iulu, ant sa- 124
6 Sūdo butas miešti
125
los Hawail.
ant F17 Žuvų
miestf
126
lipinu salų.
Juaa, 127
8 San Jose gatvė,
Porto Rico.
ghelnsteln. 128
9 Puikiausia pilis
Prusnose.
129
•ne de
10 Puikiausias
Ctjoj.
Jenets, mieste Vle!
130
.Palocial
tautų ant upės Seina'os,
peerbur11 švento Mykolo
Paryžiaus'Paroda, 1900m.
ge, Rosljoje.
įr pHaclus 131 Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
12 Švento Petro
Francijoj.
Ryme.
132 dės Champs Elysees, Paryžiuje,
Francijoj.
133 Didžiosios operos palocias, Pa
BERIJA I!
ryžiuje, Francijoj.
paveik 134 Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra,MarSusideda II 25
76c. ui
■eilles, Francijoj.
•lėlių bakselyje.
125 Laivų užplaukė (r ežeras, Vlllefranbakselį.
che, Francijoj.
Štai ką juose galt pa mat;
1 Gražiausias vandens
136 Carui che kelias ir ežerėlis Viltovena Glen, N. Y.
franebe, Francijoj.
2 Oraadžių
137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte
Carlo.
2 Didžiausias pačto
Yorke.
128 Vatikano darias ir Sv. Petro ka
tedra, Ryma, Italijoj.
4 Stebėtinas vandens

Kotelyje, miesto
Kupčiška gatvš, Obispo,
• vanos, Kuboje.

T

Rym*

189 Chinicčlai renkanti ryžius, Hawal.
190 Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af
rikoj.
191 Įplauka Ir plaukuoti laivų taisymo
dirbuvė Vai paraito, Chile.
192 Jamaicoe Brookllne gatvė, Port
.ntono
193 San Francisco gatvė, Mezico City.
194 Didysis pilsčius. Mezico City.
195 "Jojimas šėnlmis”.
196 Mano apglnėjss.
197 Kalėdų rytas.
198 "Tėve musų, kuris esi danguose".
199 Pagalvėlių karė.
200 šėrimas kačiukų.
Teleskopas ir 100 virė paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja .........
83.00
- 100 tų pačių paveikslų bakselyjo'
be teleskopo........................... 82.00
25 paveikslai Iš Jėzaus gyveni
mo ........................................ 81-00
"totą vienas teleskopas be paveikslų
kaštuoja 61.00.

SERIJA V.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
už pundelį.
Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vi* kitokį paveikslėliai, tai
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juose
jnL'‘ gražiausių miestų, bažnyčių ir
klty ba6°ty triobeslų paveikslai, telpgi ir komiški paveikslėliai, ši serija
yra gera tiemd,( kurie nori pinigus užčėdyti, nes jt ^kaštM>ja tiktai 35 c., o
joje galima tfek d^ig pamatyti kaip
ir serijoje L
BERIJA VI.
12 telp oat mėlėyto gatunko paveikslą.
!lų pundelyje. 'Prekė 75c. už pun
delį.
'‘
Šitoje serijeje gražiausi paveikslė
liai. Labai aOškųs,1 yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kr.d virė parodytos pre
kės yra. tik už paveikslėlius, be Tele

▼lenas teleskopas užtenka visokiems
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
visi tiks į tą patj teleskopų

* Geflešinkelis ant autos

1498 Lietuviška* Sapnininkas. Su 11 Kkpelija "Bonsą** ant
rinktas ik daugelio svetimų sapnininkų
rodos, Prancūzijoje.

Milane, įtais ant kitokių reikalų visada adrasuoklto:

lUoL

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
r

1 Banka. 1

- -1

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

Pinigų Siuntimas.
šita banka išsiunčia j 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,
todčl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

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

heai, mat i ūkų k riauk liną žluvai-

skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1.
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
140 Didžioji galerija Colona palocioje.
Teleskopas užtenka Jiems visiems.
Ryme, Italijoj.
141 Skliautas Settinio Severo,
Itofljoj.

Ir Didžiausias Ofisas

188 HavaiUka moteris, gaudanti Pee-

1X8 Rymas žiūrint nuo beriekto Šv. Pe-

5 Puikiausta svetaine

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

8X52 Ss. Halsted Bt,

Chicagb, IIL

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
bankoj e.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gaust
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 ne ugnis prie
jų neprieis.
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus j krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidejimą. Turi kelis dolerius, nori juos šutaupoti (užččdyti), 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. OLSZEW5KI
3252 So. Halsted St

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

Chicago, III

lias prekes, parodymui, kad kožnas gali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT
galite gauti namus už
$1200, $1400, $1500, $1600,
$1800 iki ................... $4500
Ant AUBURN AVĖ. namai
su lotu už ............... $2000
Ant LOWE AVĖ. namai su
lotu už ................... $1400
Ant 35 A LOWE AVĖ. na
mai su lotu už.............$7000
Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti už $2500;
$2720; $3000 iki ...... $3&x>
Ant VVALLACE ST. galite
nusipirkti už $2800; $3200;
$3600 ir brangiau.
Ant SO. HALSTED daug
visokių namų biznio ve-

dimui, galite pasiskirti už
$3100 iki .................. $40.000
Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00
ant mėnesio už ..... $4500
Ant LYMAN & FARRELL
mūrinis namas —Storas 2
lubų už .................. $4600
Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
rinis — 2 lubų. Storas $7000
GRAND WORK, ILL. na
mai su lotu arti 49 av. už $2000
EAST CHICAGO, ILL. Geri bizniui namai už -. S2940

Kreipkitės pas

A.OIszewski
3252 S.Haisted St.

OFFICIAL PUBLICATION Kozminaky a Yondorf,

THE WEST SIDE TRUST & SAVINOS BANK

73 Dearbern Street.

ANNUAL STATBMBNT OF THE NA
TIONAL LUMBER INSURANCE COMPANY OF BUFFALO, IN THE STATE OF
N. T. ON THE Sl-st DAY OF DECEMBKR 1908. M ADE TO THE INSURANCE
SUPBR1NTENDENT OF THE 8TATB OF
ILLINOIS, PURSUANT TO LAW.

Bankterial.
Mf* »kolUame Pinigu* knt turtonybių Ir Jrt
ta rengto*! turte nykų pirkti, mg* »n diiaugsmu
prigelMsime, patkolindaml tau dalį pirkinio pi*
nigų. Greito* veikimą*. Lengvo* lllygo*. Ageo*
tai apmokami doaniaL

12U IR HALSTED GATVfiS - VIRŠININKAI

CAPITAL.
Amount of Capital stock pald u p
ta cash.............................................. pooKOoe

Dr.O.C.HEINE

INCOMB. .
Tremtam* recelved during ths year 145743.15
Interaat.......................................................
»Š7.»

DENTISTAS

... 154740.54

Totai Income.
KKPENDITURES.

OFFISAS—Kampcu 81-ittoa tr
South Halttud Gatvių ; ; .* :

42872.33
23481.83
Commisstou or brokerage .... .
Martea. fees and aU otber eharges of offlcvra, c tarka. agento
10184.75
and employe*............................
R^ita paid during tks year..........
AR otber taxM, license* and In
surance department fees..........
Amount ot all otber expendlturee 19178.80

Traukia

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto už
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitaiemiikus
pinigus. Atdara subatos ir panedčlio vakarais. Taupiaimą ( čedijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtus
pinigus mokame 3%.

dieniniam mu. gyvenime. Jeigu *p.ilehi ».ve nykti k«in p*ie> neeve.kum, ir do«n
j, grautt lig«i, tai boei neiiteiainamas pr«»i*engėln, kadetų gyvenimai ir sveikata
nepriguii tau vienam; jie priguli Tavo Jeimpnai.
J.vo
Salei bei Tėvynei - lygei. UŽ TAI NĖRA IŠITEISINfO UŽ PA8IDAVI.MLA

turi bot kiekvien.U.o.i* Utdooti. k»:

LIGOMS.
Daug žmonių varginami ligoms praleido laiką ir p>n igii kad paeigelbėt, bet be
vylusis gydytoją, kuris iŠ
pasekmės, už tai tie visi kad tuoj aus atsiėauktų pas mų«
gydė daug ligų kaip ir Tavo su geriausiu parinkimu. , ■
.
. .. ,
MUS LABARATOIUJOJ randasi grypo8.gerlBUS,?®^d“o^J?ff^!!?nLSt.
geriausios Taisius
jų sutaisomas kaštuotų, bet pritaikytos stovi prie ligos ir Idiuodą _
sveikatai.
.
į
, .
Kasdien daugybės laiškų su padėkavonėms ateina ®al nuo l®gyuytų, kūne pi r
joo niekur negalėj surast pagelbą o per mus
miau buvo apimti DESPERACIJOS, jog
VYRIAUSIA GYDYTOJA ir GRYNUS, GURUS
GERUS VisTUS
V1STU8 apturėjo savo gerą
pirmutinę sveikatą.
4
Į
-

LIETUVISZKAS KATALIOGAS DOVANAI!

dantis be jokio

VISOKIU 9todų, tolkrodHIų, IraciugMIų, tane rodilų. brltvų, armonikų, koncertinų.

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.
LEDGER ASSETS.
Book value of bonds.... ....
Cash 06 band and In benk....
Ageute' deblt balance*....

NON-LEDGER ASSETS.
Interest accraed............ .. .............

1800.83

308937.41

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Degreclatlon from book va
lue of bond*..... .......... 8 8880.00
Agentą bala neės over tbree
montha due................
50.00
Speniai deposita te aeeure
Habillties ta Georgia......... 10000.00
18910.00

Totai..

Asseta.........

ovarantuoja.

::

TAUTIEČIAI reikalaujanti viri minėtų daiktų, v lamdo* kvaipkite* pa*

kaitų, o Katauoo* Na 7 gausite dovanai, likučio bu* lt* aproplati
• teisingai! daiktai*.

Vienatinė lietuvių prekystė Amerikoje, kur] IšslunVisokius daiktus apsteluojant per laiškus, Į visas
Amerikos Ir Canados miestus ir kaimelio*. Adrcsaas:

23317.97

307138.83

Grosą A aseta..

Darba

. 210525.40

Totai Ledger Atarta.

290027 46

t^ABILITIES.

Losses in proc«M of adjastment
or in auspence........................... 59*7.48
fotai unearned premluma.............
72250.45
_
7S177 93
Totai Llabilitie*.
’________
MISCELLANEOUS.
Fotai risks taken during the jrrar
, fn Illinois ....-................................. 283300.00
Totai prentium* received during
6592 52
the year in Iiiinola................
Totai uiosses ineurred during the
year ta Illinois...................................
4958.41

MORRIS S. TREMAINE,
Preaident.
W1LLIAM P. HAINES,
Secretary.

SUBSCRIBKD AND SWORX TO BEFORE ME THIS 2-nd DAY OF FEBRUARY, 1907.

Brangintinas Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI

LIETUVOS” AGENTAI.
Baltlmore, Md.
L. Gawlls,
2018 N. Washlcgton, SL
Jonas Želvls,
711 W. Lombard St.
* 26 So. Green St.
J. Luis,
521 Columbia Av.
J. Diemedis,
5?m. J. Moran,
S. E. cor. Sharp and Camden Str.
Brooklyn,
E. Froomes,
73 Grand St
A. Diržulaitis,
155 Metropolitan At.
Stan. Rinkevičius,
73 Grand Bu
•
> Cteveland, Ohio.
3707 E. 63rd St.
Povilas dūkis

Vietinis agentas, Chicagoje.
Juozas Slikas,
Eliza bet h, N. J.

211 First SL

E. SL Louis, III.

Juoz- Rainis, 537 Collinsvili, Av,

M. J. DAMIJONAITIS,
32S0 80. HAL8T8D ST.,

Ai tariu Mvonao*svyM> r«<te|>t| brangintinam
Vaistui, prirašomam ganau* daktaru, kurioat tei
ravausi atlankydama* ten,j| la’į. Aš tinas ii
paty rimo kad rakta* padirbta* pagal litų receptų
yrallųdien geriausia allpatem* nerviškiem* ir
be*velk*6iam* vyram*. A8 tinau dėlto, kad ji*
man sugrųiino sveikatų po ilgo sirgimo nusilpnė
jimą, nervišku m u ir abe Ina nesveikata ir tt. Al
pirma toiJmėginau specialistu* ir įvairius vaistu*
bei gydymu* be matomo pagerėjimo. Telpgi ži
nau, kad daugeli* kitų, stoginių ta arba kita ilga
nuo persidtobimo, jaunystė* paklydimų, prasiiengimų ar perdėjimų, kaip nerviėkumo. nuobėgį,
sunykimo vyrybė*, blogo* atminties, sunaikinto
guvumo, steko* ambicijos, šmurknybė*. nedrųsumo, skaudėjimo strėnose, abeluo nesveikumo ir
U., kurie raM man telpgi ilaisydė. kaip irai pat*.
Žiuodatua*,, kaip sunku idalgyd- tt iitoja žalyje,
ai užsimaniau pagelbėti kitiem* ir koinam relka
toujančiam tokio vaisto parakusiam pas mane, ai
, pasiųsiu naoralų šito recepto ir reikalingus pate' rimu* ožpeėėtvtame lailke d. kak Receptų gali
sutaisyti gerojeaptiekoje už mažus piuigu*. KJau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, tad tai
gera* vaistas, nuo kurio busi sveikaa, tvųsa* ir
iaimin^as. Al ui savo patarnavimų reikntauju
50c tau pasveikus. Niekuomet aė nereikalauju
J daugiau ui litų mažų sumų ir tereikalauju jos Igoi
tu v isiėkai ne pasitaisysi, idant poškai geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Al ne
sinnėiu niekoapmoicestin ir neturiu jokio sumišto
išgauti pinigu* ar parduoti vaistų, kurto tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingo, tai tie«iog
gali mane apskelbti per šitų laikražtĮ.
Raly k iiųdien, kadangi šita žinia gal nea ts i kar
to* daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visu*
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti AOo
kol nepaaveiksL Adresas:

C. Bentson, P. H. Bcx 655, Chicaęo, IIL
_____

Dr. J. KULIS

[SEAL]

Skaityk iš daugelio nors keletą čion padėkavtiq. Tegul kiti kalba ką
tas Institutas yra padaręs, lygei ir Tau gali tii padaryt.

CHICAGOj ILLINOIS.

Lietuvių uyuyioja* ir Chirurgas
3255 So. Halsted St.,
Chlcago, III.
Gydo visokias ligas motoru, vaiku Ir
vyru. Telpgi turi didelę praktika ir
gydo pesekmingai visokias limpančias
užsisencjųsiaa ir paslaptingas vyru il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Lietuviška Aparatų Dirbtuve

kad vis ®inu silpnyn. Kad i«|
apgarsintų dakUrų
rinkau Jus apgarainimą

Godotinoms tautiikom* ir bažnytinėms
Draugystėms išdirba: Karūnas, Amerikoniš
kas Vėliavas, šarpaa, Juostas, Kukardas,
Ženklinus, Kepures, Ir Maršalkams part-

^LMi e u

atradau naujausią būdą
gerus vaistus, kad kaip tik
rašiau aprašant ligą prašant
bos ir atsiustus vaistus,
Jus pamokinimą vartojau,

M IKU d“*’ telpOli vllui **žnytlsius aprėdalus.
Norėdamos godotinos Dr-stta arba godotini
kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiaiat
liktos paveskite jį tikrą! lietuvaitei.

b 032385

T. Andruszevicz & Co.
Chlcago, III.

115 W. Dlvlsion SL

J

DabarJa ikas naudo kilęs,visi!
Geriausia vieta dėl pirkimo a« grsiiata bakais Armoayks
Instruments. Geru DsingoNhaauk»laint«, visokiu
p»ru BrHvu Albu a. a MA fotografija, Revol-

*t' visokiai* apskaitymau tmdaiaeait* lašina* aš
Vilaikas kitokia IMarblu m
dingu vltokta daikte Ksa nor
mark; ir tri*iB~a • Irt**, c *]>tiirė* M puslapiu dideli l o acto NAUJJK
KATULCGa DYKAI: Kurtam* yra *1Įimtais v i tokia daiktu, su viri d ašimtai allkta p«v«ik*ta ir 11 kuru atysit Jo* nisno terorą* pirmM
kltosoa, preke* pigtorae* kaip kitur, tornykųm, A grotais u Pertarta^'
parduoda viaokiu* tavom* labai pt<tai,

A.J.Zimontas(lietnvys)

u^ri4n.M.,..

Dr. Marija Dowiatt-sass- - - - - CHICAGO, ILL

723 W. 18thSt.

-

Traukta tlsstt* L* skausmo, '*— "*-

-

—

<4

Nugi pas Petrą
Sziakl, nes labai iš-

Dr. P. G. Wiegner

Petras Szlakis,

3321 Auburn Ava.,

Chlcago, IIL

New York, N. Y.
A. Leanievvskis,
144 E. Houston st
Newark. N. J.
V. Ambnuevičia,
178 Ferry St

A tilt* u kito J musų ofisų Red Cro*» Pharasacy

Telsfon Yards 471.

Notary Public

3. Didis Lietuvos
girdas.

Kunigaikštis Al

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Ava.
So. Boston, Mass.

224 Athens st.

Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz

138 S. Main St.

Watsrbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St.

", -A ■

f

V

MataKvihi ir JesuAtita*. Smaiaksi

4552 S. Ashland Avew

Skandi urnas rif*- k«P*«t
Skandėjimag

PLAUČIAI

PrivatiškM

A

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerlca

Chic^oJU.

200 Akis

už ak|,

dantis už dantį.

Tvlsptonas Yarda 22BB
Juokai viename akte. Perdirbta Iš vo
Duoda visokia rodą ir geriausia pc-gelba mote
rim* ta ligose. Pasekmingai atiteks darbų prie kiško. Chlcago, UI. 1907, pucl 29.. 10c
gimdymo irdažtari atsakančiai pogimdvmo. Ofli»a* ir gyveav&M
name 3249 Š. M*M *t

Užlaiko pirmos kliažos šaitanų ir restauracijų,

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K.
B-a Ir M. P-ls. Chlcago, III. 1902, pu
slapių 62 ....................
20c
226 Geriaua

Viliaus

negu

niekad.

valgius, teipgt turi puikių»vetain| susirinkimam* Komedija viename akte. Pagal lenki
šku sutaisė K. B-a ir M. P-is. Chlca
baltams ii vesfctvėm*. TOmykite adresų:

12 Harlem St 223 WabSn«ie Avo.,

Chlcago, UI. go, III, 1902, pust 41 vv.-<ULaax. v. v-15c

,*tsila

Pa.

Moteriškas ligas.
Patinimu* gimdo*, skaudėjimu*
balti iįtę pagal mauo meto
do* sutaisytas vaistu* išgydau patekmi ilgiausiai.

Kraujo užnuody-

vyrų
vyri

ligas
Aš U* rdau ktekvten neitai •
vUadca ir didriai»i^P**top<yj

Visokiospstar
mfts dofanai!

CHICAGO, ILL.
Lietuvy* advokatas, baigęs moksle
jurisprudencijos čia Amsrikoj. Veda
visokias provaa, civiliškas ir kritnina1 iškas, visuose teismuose (guduose).
6yv. 3112 S. Halsied St, arti Simas ęatvšs

Išęydas gatatinal

Suganttejte įimaM kranebitu
Ssrgantfcjie
arba džiova
»aJ«Uaai
naujausia mano *et«A P«r ptau*

F. P. Bradchulis
ATTORNEY k COUNSELOK at LAI

keliolikos visokių daktarų be paaekm'i ir išdavė savo piaF

tiktai už išgydymą
Nemokėkite už neišgydymą,
n®i

mų*, skaudulius, plaukų nusilaki
au* Ir U.

Specialistas a»eierų Ir vyrų Hęų.

aš ligj dau ant visados.

Kalbu lietuviškai.

41 S. Clark Street, ^CHICAGO, ILL

Or.

KNYGELIŲ

Vienatinė Lietuviška Sankrova

DYKAIS

9 VYRŲ LYGOS

***** f
sek
.ietu\liko* Bažnyėioey,

A. OLBZEWSKI
Chlcaao. III.

•‘LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos
darbo žmonėms. Išeina kas savai
UUMUSIAt ISZRADIMAS tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
DERIBAT0L04IJ0S MOKSLE.
mas ant gražios popieros, 16 pu
Daugybė odos ligų paeina nuo
sių
ir mėnesiniu priedu.
nešvarai^ užsilaikymo to užsikrėtimo taipgi triauo vidurinių ilgų.
Vienatinis
laikraštis, kuris tė
Dauguma* cssiaa puėkns, ptel»kanas, siMclis*,plaukų, nlAtaa
5er apsileidimų. Gyqo*l >pa* ntatsakančiu*
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
s k tarus ar agentus, kurte tik pinigu* iivF
nes jis suteikia teisingiausias ži
lioja, o pa»kul ražote mums,kad ėmėte daugy
be gyduolių ii įvairių apgavikų ir pagelto*
negavot* ir aakot*, kad. gal, ir musų gyduolė* emas iš Lietuvos ir kitų dalių svie
negslįtės. (Tatai meldžiame mums Juodyti;
to. Amerikos - lietuviai
kokis žmogus likosi musų gyduolėmis apgaukitę minėta laikraštį arba
bent viena* Daktarai parodo tniirna ti«k padėkitę savo gentėms tėvynėj gyvekatdnių. 6 m(* du<j*taM didelį atlygiulma.
Plika galva tuuku gydyti, jeigu tona* ir galva
nantiems. Lietuvoje metų prekė
žvilga, teito pagelbėti negalima,bet jei*u jau
na*, o turi retu* plaukte o ant odo* matyti*
$1.85,
o Amerikoje $2.50.
ir .ii plaukučiai, tai tam galima autelrtl pa<db|; plaukai irfra grybai —viena diena neišnumeris
ant pamatymo 5 centai.
dių*. Attilaakiantlemi nuilųiime dyka in
formacija* *u plačiu aprašymu. Mm nesiūlo*
Amerikoje
vyriausiu agentu yra:
me prlilspyre tavo gyduolių, teisinta* dakta

Chicago 8252 €o. Halstsd SU

134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydš
Iš Nazarsto. Apysaka iš laiku kauki□Imo Kristaus. Eugenius Sue. Vertė
J. Laukis. Chlcago, III. 1906, pusi. 169.
(Šitų knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti).............. 50c

Jonas J. Gudinąs

Worcester, Mass.

Red Cross Pharmacy

3252 S*. Htlited, C«r. 33rd St
Chlcago, III.

7 Millrovi kur galima gauti geriausius gėrymu*, cigaras ir

is Bernotas,

Dr. Kazimieras Butkeviczia

A. Olszewski’o

Wegtvilie, III.

Sprtngfield, III.

4M3 So. Ashland Are., o busite sveiki

Tslephetse Varde UO6

3252 S. Halsted St.

Shenandoah, Pa.

J. Klembauskaa,

•hillor Bldg., 109 Randolph Stroot,
CHICAGO, ILL.

Varicooete, Striktura, nžsikritnsiu* kraujo užauodyjimu.

lindau k tek v!
.nusilpnėjimų *ervų.,
g ienų t>su kurie tol
gus dykai, kad p*ro|

Ir sgrntar* lltersturo* ant ••Noeth SMv” ChlcagoJ.
čion galima gauti mokslUkų, svietlikų ir dvasiIki 500 rublių, rublis po................52)4 »kų knygų. utetZių, ikaplierlų, abrorflių, vUoNuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .51 klų lalkraKių. Amerikos ir Europos ir popierų
gTomatoms. Teipgl telaikau visokio t*voro: juo
Virš 1000 rublių, rublis po ......51,4 dyto, paltelių, plunksnų,drukuojamųmalinukių,
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri beitvų, siereoskopų ir daugelio kitų daiktų. No.
temlrikito atsilankyti, o busite uigadėdtatL
dėti 25c. ant pači* kadtų.

(Lietuviškas Notaras)

OSas*

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sąuare S.&

V. S. Kreivėnas.

IŠGYDĖ IN 5 DIENAS =

W. H. Marn-.on Ir W. L Tlnuc,

prieinamas nuo 3 valan po pietų iki š vai. vakarą
Baeeiali*t** moterų ir valkų lira: abejotinuose atsftikimuo** įMuukiame institutų profesorių* ant
Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir «*i w'
Išdirba visokias legališkas po pi e ras, rodo* V*'«tA impovtuotl |S senos Mvrnšs: teipgi gerai suvaikščiotų i»/ niekur nežūtų. (
užlaikome tėvynė* Trvjas-Devyneria* U Palangos.
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, \ sietai atauginimui plaukų gvaranteot i. Receptai tai siųskite per “Lietuvoa'’ redakcijų,___
po specialisku n>n*ų užriurijimu. Pre
Billof Bale, Testamentus, Affidavits ir atitaisomi
kė* prieinamo*. Aptiek* atdara diena ir naktį.
adresuodami teip;

kitoniškus.
Philadelphla, Pa.
M. Ą. Ignotas,
1028 80. 2-nd St

‘Andrius Mačis,

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

Mokina: slenogrtfijoa, spaudinamoa ma
Seno K rajau* Gydytojas
šinėlės spettdinimo, knygų vedimo, arit- i
metiko*, ak ai tymo, raAymo, apelinimo, i
ialortjos. geografijos ir tt.
tęeciįališkes i»ttrvkci|e« anęliikos kalbos
(Iš Rygos)
tiem*, kurie pradeda mokytis ta kalba
Atidarė oflsAant a pliekos J. I^asckynsko ir kurte nori jojo lėailaviuu.
3315 So. Morgan St, Chicigo, III. Mes išlaviname vyrus ir moteris įgyti |
geras vietas. K liesos atdaros dicnumis
Gydo v Isokias ligas.
ir vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. K ai ai togas dykai.

įima atsi vėdyti. nes
jis turi puikų. Uit)
bevankų olų. gar.f očiAčena
šriėlkų, cigarus net
ik Havanos, oišaigč
m 1
1. 1 vmiiii
rui gauni žmogus
paikų užkandį kiekvienų dienų, tai jau
NAUJI TAUTIŽKI PAVEIKSLAI.
negaliu ilgiau mu tamiata kalbėli. Lik
sveikas, tunu skubintis. Prie to Jia turi
Dabar tik Išėjo Iš po spaudos labai
puikių salę vestuvėms, m iii n garnį ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už varlėjų susi- ’ gražus tantlški paveikslai (abreidai)
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
L Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy
aš jums patarnausiu už dykų visokiuose tautas
reikaluose ir provooe Atvažiavę 11 kitų *
2.
miestų gali gauti geriatmių nakvyne.
“ Didis
ww-ai- Lietuvos Kunigaikštis Kels
tutia

Kožua liga išgydoma

1

N. Gendrolius,

Iki & po piet3 hveat*4ieniai» nuo 10 Iki 1 vaL

Dek*! atfffUnlumčių anabUkai Ofisas adaraa IlamOcl nuo 10

PINIGŲ PR3KE.

New Brltain, Conn.
jf. J- Cheponis,
21 Pleasant St

L-

ledical Institute

The Collins New

'

TrisfdMS Yarda <018
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Ge
F (Irtas, žaislas Ir lošimas, suau
žeminas.
gusiems pavestas.
Yra skrynutė su
Gilberton, Pa.
..JONAI, KO VERKIT”
Paveikslų miera 22X28 colių.
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairials
Box 4 <
Neklausk manų* to, mano čal
J. Ambrazevičius,
klausymais; ant kiekvienom kortelės
Preke 35o. kožnas.
yra po 6 atsakymus.
Etn u pa* J. Kovanka paakaaKenosha, Wis.
dyt vi*u* varvu*. .Jtovankas
Nusipirk po vienų šių paveikslų, o
Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis,
M- Petrauskas, 322 Caledonia st. parduodami vienas kitam kortelę ir
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.
kita* ksrčtama* nenoru eiti, ne*
klausdami, kuris numeris jo atsakyPrlslųsdamas pinigus adresuok:
gersi Mm- kad tokia rirymų
Montello, Mass.
kaip pa« hovsraks ntvkar »•mo?
Prie Dangaus ir prie Flirto*
A. OLSZEWSKI,
r*»i. ..Koks Kovarvko saUoao
B. P. Miškinis, 775 Montello st. yra paaiškinimas kaip žaisti, Fllr8252 So. Halsted Su
Chlcago, III.
I
tos prekė ......................................
11.25
Jos. J. Kovarskas
Minersvilla, Pa.
Kampa* 25-tos {atves. Telepbona* Canal UJO
Juozas Ramananskas.

Jonas Banls,

I j visas dalis Suvienytu Valstijų,
L Atsiiaukiaot pagelbos sveika*
ks mes turime gabius perguldyto*
perguldytoi prigimtoje kalboje, 8U
su visais rei-'
reilUšaot visada adresuok:

3252 So. Halsted šL. OLmmrtkio name.

Ra u lai kur tu begi?

ML Carmel, Pa.

i Cleveland, O

ORK CITY, N. Y
Geriausia* lietm iakM Gamtų daktaras

\ed*hom*: ano e r.

NAUJI ŽAISLAI IŠ LIETUVOS
ATVEŽTI!
Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
rūpintas doram ir patogiam - pasi
linksminimui.
Yra
tai
toblyčia
22x24 colių su nupieštais keliais ir
tinkamais
išreiškimais
r
“
-----su
num.
pradedant nuo 1 iki 121.
Siame žaisle kiekvienas dalyvaujus turi mėtyti kaulei j; daiyvauti
gali 2 ir daugiau# ypatų, kiekviena
ypata apsirenka sau vienų kupsteli
(yra 5 yvairių spalvų)
kuriuom
uždengia jtam tikrų numerj kaule!)
metus. Toblyčia susilenkia | 4 da
lis, su skrynute prlalunčiame | na
mus per pačių. Prekė .......... >1.50

Vincas
3261 Blue St.,

aprašant savo ligos simp-

Kad sergi atsišauk asabiškai ar
tomus (skaudėjimus) kenkimus.

112 GRANO ST., BROtKLIN, N. T,

WILKEWICH

uteu

geriau, bet kad dar
kad suvartojau tuos
kau sveikas ir laimingas,
Jum labai dėkingas.
Mra. Marė Jurkža,
Mikola Zuoikaa,
R. R. No. 1, box 55,
box
123,
Dųrcbeaier. Nab.

Mę4 ataiųbime vaistus, nėra skirtumo kur tai
Canadą, M*xico ir už juos užmokėsi atsiėmus vai
tai per laiėką, rąžyk prigimtoj lietuviškoj kalbo
jus ir sekretorius 24 se kalbose. Apturėsi ir
kalingai* i&ftiftkin<mais delei sveikatos ir

štai ir yreitai drakno>.

Ė

Išgydytas nuo: ak sudėjimo ko
jose, šonuose, krūtinėj, plaučitį
oeevetkumo, kosėjimo, viduriu
nedirbimo, galvos skaudėjimo
ir svaigimo. Dėkingas.

Išgydyta nuo Jigt a: skaudėjimo Garbingi Daktarai!
rankose, blauzdoje, skausmingos
Sirgąe ilgą laiką reumatišku 1
moteriškos l'goa, sunykimo, ne
sveikumo vidun ii. IŠ džiaugsmo dėjimu ir vidurių liga, kurią
prisiuntė ir savo paveikslą.
visokį daktarai gydė, bet jauė

Silpniems Ir Nerviškiems Vyrams

IRVINO J. MILLS.
Motery Public.___

VHn Bočkns,

........
kad
yra
turtas žmo
Tiktai sergantis persitikrina,
kad sveikata
sveikata
K• ' diliausias
■
*
ant
žemės,
varędie
gaus. Būti sveiku yra tai didžiausias paianuinuua
galėtų
linksmai
lė
nių ir turtingųjų* Turtingiems sveikata apeina, M
užsidirbt
kasdienini
baut, o varguieniams jog tik besant sveiku tegali

GYVCNiHAS VIRSZUI APTIEKOS

SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

Admitted

Dr. R. Mielke Medical Dire^or.

S. R. Flynn, prezidentą*,
Ira N. Morrii, vion-pmaidenta*.
Cha*. F. Hoerr, kasteriąs,
C N. Staoton, kaaUriaua pagelb.
DIREKTORIAI
L. H. Heymann
Irs N. Morris
Nelson Morris
J. A. Spoor
Chat
Arthur G. Leonard
S. R. Flynn
BANKOS VALANDOS
Panedeivj nuo 9 ryto iki 8 vakare
Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų
Subato) nuo 9 ryto iki 11 pietų
Subatoj nuo S po plotą Iki 8 vok.

CHICAGO, ILI

Totai Eipenditurea...

Totai

COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE

CHICAGO

rą* to n* viena* nedaro. Kai nori per* itikrin
ti teffui rato pa* mu*. Adre**»

M. J. Damijonaiti*,

J.M.BRUTVMA. 06 .Chemiat
New YorkA jBrookljrn, U-IB-A-

3350 S. Halsted St, Chlcago, III.

ago, III

DYKAI•

Urėdiškoa valandos nuo 9 iki S; nedėliomis nuo 9 iki ii.

DR. JOS. LISTER C.

Street.

4-0

La. 8

CHICAOO, ILL., U. S. A.

00 Laikrodėlis ant
Kredito
r
* 10 minėsiu lai
Uz $1. mėnesyj ”ko

f 26
altvėlj

jį IšmokttI.

.^Gertaosi^praga kad* nors psduo1!. iŠitie laikrodėliai turi
__ _ Ignu
^ kvituoti paakiansuoM
“Goldlilied" hunUBįt lukštais, puikiai
»tyliuo*e. Ova rantuoti ant
anf 2
~ 5 metu, bet laikys aut viso amviena KLGIN, WALTHAM. MAMFštaus. Gali pasirinkti bitee vii
tnaėinerfta. Šiite yra skriausi kokiu* tik
D KM, ar TAV ARNAS maėi
imas; kad jie gerai laika rodo, te IP ii Jo
galima gauti ir pas ars6jimas
ti ai
aiškinu. Puikiausiu modeliu: gaivi
mat. jog nereikia daugiau
nas. Aat aprubežiuoto laiko pani'.tote uLukamat ir nustatoma*.
»baolluiiSkai tikru* «b.00 vertu* iaik(tam* lituos geri*u*iu*. *1
.ŠO. Mos neroikalauiama pinigu i*
rodčliu* ui TIKTAI U17._.
_
_
ji esprMU išegzaminuoti. Jeigu tomistai
pasidaboja laikrodėli*, ir jeigu persitikrini, kad tai didžiauaiaa
pigumas šitame amžiuj*, užmokėk ei preso
1,
teureso kaltus, o jis atiduos laikrodėli tomistai. Likusia dali
•1060 gali tomistą užmokėti ka* ntėm siv po 81 CO Mea užsili
kime tami eta i nereikia kaucijoj — pasirašymo ant popiera. ne
reikalaujame apie tomiste klausti pas draugus ar kaimynus.
Vien reikalaujame tamistos rafcyto nžsidcymo laikrodėlio ir prižadėjima, kad tomistą užmoktai.t nuok, kad tamlatai laihrodšllę prikiauae kada už ji mekR Bile vienam, kuri* nori
užmoketlviska kartu, duosime specija.lška oferta SIS. 75 vrrtš*.

elslor Watch Co.t 900 Central Bank Building., Chicago, IIL

