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dar mažiau užtars už atstovus ant- isultanas, numestas nuo sosto gy .Vilniaus miesto vaffi\bos bal
General - gubernatorius leido tiems mokyklą. Kada sutarta bu sumanė įsteigti savo mokyklą su
Sutaisė jis todėl teip rin ventojų vidurinių apskričių, aprei suotojų kuopa, šiomis dienomK|gubernatoriui bausti tuos, kurie vo atidengti mokykla, surinkta pi ietuvių kalbos, kaipo atskiro da
---------------------- -—
1kimus trečiosios durnos, kad į ją škė, jog jis su ištikimais kariauto padavė miesto galvai paišymą, ku peržengs veikiačiuosius Vilniaus nigai nusamdyt kambariui mokyk lyko, išguldinėjimu. Sakosi, turi
MASKGLIJA.
1galėtų patekti vien reakcijonieriai jais traukia į Fezzą prieš savo bro riame prašo sušaukti nepaprastą gub. general gubernatoriaus jalielos ir algai mokytojui, ilgai nelau jier. 500 rublių. Kadangi tie jjoįskoliškiejie Nauji metai pra- ir paalsinti žmonės nepasipriešino. lį ir jį žada pergalėti. Žadėti, rods, Vilniaus miesto valdyboj susirinki pimus. Tuo pasirėmęs, Vilniaus kę, pasamdė kambarį Melstuose— nai jokios doros principų nepri
Su Naujais metais caras ap- Dabar caras turi tokią durną, ko galima, bet išpildyti pažadėjimą mą, apsvarstyti klausinį atidengi gubernatorius nutarė pats baust prie pat miesto, jjasi j ieškojo mo pažįsta, tai veikiausia jie ir pasi
nojo savo ištikimesnius. arba, kios geidė. Su jos pagelba caras daug sunkiau, ypač dabar, - kada mo politechniškos mokyklos Vil laikraščių redaktorius, jeigu jie kytoją. Tai buvo Varšuvos vete- stengs įstumti dar nesusipratesius
ui sakant, tokius savo tarnus, gali pakreipti visą valdymo būdą gana didelė jo kariumenės dalis niuje.
peržengs tuos paliepimus ir nega rinorių Instituto mokinys p. Kra- žmones į tautiškąją kovą, atitrauk
jms labiau užsitiki, prie kurių ir senas vėžes, valdyti kraštą teip, perėjo į jo brolio, Mulai Ilafigo
lima bus jų patrauki atsakyti teis sackas.
Mokėjo jam “2iburys" dami juos nuo tikrųjų savo reika
Šiomis dienomis laukiama atalgų mano taikyti savo valdy- kaip valdė prieš karę su Japonija. pusę. Sultano Abdel Aziso laiškai
me.
po 30 rub kas mėnuo ir viskas ro lų supratimo. Vaistai jau bręsta.
važiuojant į Vilnių žmonių švie
7
budą. Išri tų apdovanojimu Gali biurokratai valdyti kraštą ir likosi šiaurinių provincijų mahodėsi
buvo gerai. Praslinkus trum Kai-kurie šviesiečiai ir tūli žibutimo ministerio jiadėjljo GerasiGruodžio 4 d., “Žarijos” admi
ejj metų dienoj visada Masko- be durnos, jeigu gi ją sušaukė, tai metoniškose bažnyčiose kunigų
pam
laikui, p. K. atsisakė nuo tos riečiai jau galvoja apie bendrąją
movo.
nistracijoj buvo krata pas buvusį
/ galima buvo numanyti, ko- vien todėl,' kad be žmonių atstovų perskaityti.
vietos — matyt nejutiko Instituto lietuvišką mokyklą. Tasai klausi
jį antrosios durnos atstovą Povypolitikos sekančiuose metuo- pritarimo užrubežių bankininkai
Žmonių švietimo m|nisteris at
mokiniui mokytojaus duona. Tas mas bus jiakeltas visuotiname
lių. Paėmė kaliatą nesvarbių laiš
metė prašymą Disnos pino-kataliPRUSAI.
■T
4aras mano prisilaikyti.
Ne ne duoda jiaskolos. Trečioji du
liūdnumas neilgai tetraukėsi; nete “šviesos” .susirinkime. (> tuo
kų ir knygelių.
< '
r'ia užmiršti, jog politika mas- rna todėl sušaukta muilinimui už
Prūsų seimas galutinai priėmė kų draugijos, kuri pralė leisti ati
kus K. “Žiburys” į vietą K. atra tarpu “Šviesa” rengia lietuvių va
Vilniaus gubernatorius liepė už do kitą mokytoją; tai buvo panai karą ir laisvą savo jau kelis syk
U TOkųįų varų, jų valdymo būdas. rubežių bankininkų akių. Gavęs rando sumanymą priverstino išpir dengti Disnoje 4 kliasų jjrogimnaik^č paskutinių trijų carų keliesi paskolą, caro ramias greičiausiai kimo žemes nuo lenkų Poznaniaus ziją.
mokėt “2 trijos” redaktoriai O. tė Krašiauckiutė. Ne daug laiko jasirodžiusį chorą. Rengiama taip
šechtelytei 200 rublių, arba atse- praslinkus ir tai nepatiko ta duo pat kelios viešos lekcijos apie
t tai keitėsi beveik vienodai. Uz- ir trečiąją durną paleis ir valdys ir Vakarinių Prūsų provincijose.
Vilniaus gubernatorius "nubaudė
įAojęš ant sosto po garsiai Kruno kraštą senovišku bildu. Durna Pirmutinis vienok rando sumany 200 rub., arl»a vienu mėn. kalėji dėt mėnesį kalėjime, už patalpini- na — ir ta metė vietą. -Atsisakius Alkoholizmą”. “Ameriką seniau
karei, kurioj Maskolija tapo pran tam nesipriešys, joje turinti per mas likosi žymiai perkeistas: ran mo, “Žarijos” redaktorę Oną Sech- mą No. 22 straipsnio: “Biurokratų p. K. nuo vietos, jos vietą užėmė ir dabar” ir kitos. Kybartų “Ži
puota”.
cūzų sumušta, Aleksandras II is- svarą reakcijonieriai ne kartą iš das reikalavo priverstinai išpirkti
Kudirka, buvęs antruoju raštinin burys
rūpinas bažnyčia. \ irtel už patilpusį jaskutiniam nusitarė,
jog
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bus
pa
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kur
tik
kolionizaku
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valsčiaus.
Rodės,
Ak pakreijiv valdymo būdą į »
balio
“
Žiburys",
savo jiaskutiniame
(U
meryj straipsnį: “Biurokratų puo
Eberališkesne> vėžes, negu buvo val- skutinėm
cijos komisijai ji pasirodys reika
kad
čion
jam
viskas
bus susirinkime, kaip girdėt, beveik
ta”.
Ky dant kraštą Mikalojui I. Aleksau
Naujų metų dienoj caras ajxlo- linga, be jokio apnibežiavimo ir
IŠ BUKAIČIŲ DVARO.
gerai.
Tiktai kokia nelaime? nutarė įstcigli \ irbalyj “Žiburio”
U (Iras *11 įvedė šiokias tokias retur- vanojo žiauresniuosius savo tar tam tikslui reikalavo apie pusę mi
Girdėjome, kad buvn-is Rygos
Bukaičių dvaro giriose likosi Policija pareikalavo, kad “Žibu mokyklą, sakau beveik, nes dalis
■ mas. bet pabaigoj valdymo jas. nus. o daugelis laisvesnių pažiūrų lijono markių pinigų. Seimas vie general gubernatorius. baronas nušauti Ludvikas Palša nekas ir jo rio” mokytojas butų su mokytojo Žiburiečių iš Kybeikių kaimo rėk
n SU jo paties pritarimu, išnaikino žmonių pasitraukė iš valdininkų nok ne tik sumą reikalaujamų pi Meller-Zakomelski. bus paskirtas draugas Vincentas Dirutis užtai, teisėmis, o čion toks nelengva yra te rėkė, kad jiems jokių mokyklų
I valdžią turinti urėdninkai. ir eilių. 2inomą budelį, Lenkijos je- nigų sumažino ant pusės, bet ir Vilniaus karumrnės apskričio va kad jie j>ono girioj zuikius gaudė. gauti; ant tokiu išlygų, kokiose nereikią, nes vaikai, anot jų. ugI Aleksandras III pradžioj rodėsi neral-gubernatorių Sk a Iloną, su- aprubežiavo ir plotus žemės, ko du. vieton dabartinio vado Kšivic- Juos girioj užpuolė Bukaičių dva randasi “Žiburio” mokykla Nau terėję. eina Prusuosna kiaulių ga
ro urėdas ir peršovė kaip žvėris.
miestyje, nežinau, ar galima yra nyti, taigi prūsams, o ne jiems liberališku valdonu, bet greitai maskolėjusį prancūzą, turbūt už kius kolionizacijos komisija gali kio, kuris
• A. Jan.
surasti mokytojas su teisėmis? nauda darytų. Apskritai, kas link
TI pakreipė valdymo būdą į reakci persekiojimus lenkų, caras jukelė priverstinai, be jų suvininkų noro,
Susekta, kad pastoje šį rudenį
Užmokestis mokytojui' jx> 25 rub. “Žiburio” susirinkimų, reikia paf jos ir tikėjimiško fanatizmo vė- Į kavalerijos jenerolus. Apdova pirkti nuo lenkų, iki 70000 hekto- į Tomsko universitetą du sttidcnIš DABROVALSS VALS
mėnesiui, mokytojui duodasi prie briežti, kad jų vadovai bijos vie
žcs. Teip buvo ir su dabartiniu nojo- jis ir Latvijos jeneral guber rų, taigi apie 200cM.xx.akru ir tai tu su netikrais |paliudijimais pir
ČIAUS, Naumiesčio pv.
mokyklos toks mažas kambarėlis, šumo ir jokių jiašalinių neįsilei
| j caru. Mikalojų H. J® ’š syk pa- natvrių. tvipgi kitus atsižymėju tik devyniuose paviečiuose \ akari- mosios \ ilniaus vyrų gimnazijos
| k sirodė libtraiškesniu negu ianati- sius žiauriais darbais, jiersekioji- nių Prūsų ir Poznaniaus provinci
(Ištrauka iš laiško).
kad lovą pastačius į kambarį, jau džia, dėlto ir visas žinias apie jiį
išduotais.
mais
laisvės
savo
tarnus,
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Priėmiau
laikraščių
daugybę,
nėra vietos justatyti nė viena kėdė. susirinkimus reikia žvejoti. Dau
jų.
Lenkai
seime
jukelė
protestą
Qu-a.s jo tėvas; prie iiberahškumo ji
i’ertė nepasekmingoji karė su šo visai apie doresniuosius, apie prieš tokį prūsų valdžios pasielgi
— Skaičius į patų. {tetrauktų į peržiūrėjęs juos, "išdalinau drau Užmoka mokytojui tiktai už tuos giaus viešumo, jx>nai “Žiburio ‘
onija. o paskui užgimusios tokius, kurių rankos nesuteptos jo mą, bet kad ne rado pritarėjų, teismą už netikrus paliudijimus vii gams. Ištariam tau širdingą ačiū mėnesius, kuriuose mokytojas už vadovai, (langiaus laisvos konku
dauginasi. Pastaruoju laiku ju už siutinėjimą mums laikraščių. siima mokinimu; už dienas šven rencijos !
nieks jų protesto nepaisė.
išės ir žmonių ueužsiganėdini- valdomo krašto ukėsų krauju.
,Taigi, jeigu jau ne kas kitas, tai
— Kybartų progimnazija jMTiiai
Riaušės dėl nepritarimo Prūsų traukta teisman už naudojimas; Dabar gavom dar “Lietuvos Ūki čių, arba kada mokykloje nebus
,
. Po karei, kurią jo jenervlai
H
ffp negražiai pralošė, caras Miką tos Naujų metų dienoj Caro suteik rando visuotinam, slaptam balsa tokiais paliudijimai* ajac 50 žino ninką”.
užsiėmimo, mokytojas užmokesčio •taisvtoji labai vargiai tarpsta.
J | |įus nesigailėjo manifestų, ku- tos dovanos rado, kokio valdymo vimui renkant seimo atstovus pasi nių. Jų tarpe yra ir kdiatas vie
Dabar pas mus vėl išduoti nau (algos > negaus. Kas čia gali su Pernai jau ji buvo kiek sustiprė
Į ę los*' žadėjo gyventojams viso budo mano šiuose metuose prisi baigė šiuom tarpu. Dal»ar agita inių valdiškų įstaigų valdininkų ji valdžios įstatymai. Uždraust; tikti būti moki toju ant tokių išly jusi, bet apsivogus p. Čiurilovui,
visokias draugijas steigti, knygy gų? Ant laimės Žiburiečių atsira- Ijuvusiam teisėjui, užsienin isjdėšcija vetlama vien raštuose ir siūl
|
s 'as laisves, bet jas Įvykdinti m- laikyti Maskolijos caras.
Širmis dienomis Vilniaus gu
nus,
skaityklas, draugijų ženklu.* lo j>abaigęs mokytojaus tarnystę, kėjusiam, vol-'.os begyvavo. InPaprastai
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AMERIKA.
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lyti žmones, kurlrmė^npi daila r
■F*^užsig;fi'.ėdinimu* naikyti. bet kur dalyvaudavo i Praras su savo šei
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ir
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Japonija ant galo pagarsino, jog jos pakėlimas. To odelio įsteigė
. tSttįMų jjasišventimo. en«r-.
f
p o galima, griebėsi paprasti * myna, su pačia, paprastai ne mas jos visas kariškasis laivynas nesi jai: Vilniaus miestu teatro mis ’nos laikraščius ne atima. Aš su vietą, kurioj nemoka už laiką, ku
I
/evide et impera” (skirstyk ir koliškos kilmės, su prievarta pri slepia nieįcur, bet yra namieje.
prantu, kad jeigu Lietuvoj butų riant nėra užsiėmimo. Prie tokių gijos ir inicijatyvos. Sužuvusioji
ai ir artistės, vietftiių laikraščiu
f Zaldvk!) metodo*. Jie. kur tik skirta prie išpažintojų stačiatikiš- Apie tai pranešė Japonijos ramias
toks gyvenimas kaip Amerikoj, ši) gų ar galima yra pastatyt moky- progimnazijos garbė tiktai gerai
aikraštininkai ir kiti. Nariais 1.
| buvo galima, siundė vienas tautas kosios bažnyčios. Keli metai at Amerikos laivyno atstovui, esan alelio gali būti žmonės abiejų ly- butų linksmiau, jeigu nebūtų vai <la ant atsakančio laipsnio? Jeigu joje f>atį mokslą pastačius, galės
prispaudimo.
Amerikoj męs norime įsteigt tautiškas geras atsigauti ir atgauti tėvų prijauti
įnt kitų : Lietuvoj. Odesoj ir ki-, gal. šventinant vandenį Peterbur čiam Japonijoj. • Nesutikimai, vie ’šų, Im* skirtumo tikėjimo ir tau Ižios
Lietuviams rupi vien darbas. < mokyklas, tai pastatykime ant to mą.
,
7jse vietose Mažrusijoj jiems pa- j ge. jaunas oficieras. prižiūrintis nok, dėl rengiamo neįleidimo jajioA. V-as.
Lietuvoj turime dešimtis rūpesčių rių išlygii, kad mokytojui laike
kanuoles.
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2 ’)
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Iš SINTAUTŲ.
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ių ir armėnų. \ aidžių supimh ii dens ceremonijų ant Nevos nebu pusės tikisi jas užganėdinančiai suimtąjį keli mėnesiai atgal \ ii kanka, reikia dirbti ir naktimis, kant. malkų kirst j>as žydelį.
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l * VinJ Energija žmonių ištikro issiPrancūzai ištraukė jau nuo |>a- Jeigu dabartinė ministerija pultų, vunickas baigė Veiverių mokyto
kuopa.drauge
su
vietiniais
kunigais
kiu
budu,
kaip
dabar
yra
stimaJ VU paalsinti žmonės įpuolė vėl krančių toliau į Morokko vidurio o valdžia pereitų į liberalų rankas, jų seminariją ir jau kelis metus
2.”)
(Iš
ivta, musų tautiškoji mokykla ir viršaičiu, nori statyti murinę
I
geidulį. Tąsyk tik caras ir jo kraštus. Prancūzai turėjo keletą užgimtų vėl didesni nesutikimai su mokytojavo Lenkijoje. Paskutinį
uęko
gero ateityje negali žadėt ir bažnyčią. Kita kuopa, daug skaitB ILGUVOS.
netą buvo paskirtas į Subato
L
JT jau atvirai, drąsiai pakreipė kruvinų susirėmimų su besilaikan Amerika.
Naum.
pa
v.
iš
jos
nieko gero tikėtis negalima. lingesnė, nori medinės. Visus ne
R • Įvaldymo būdą į reakcij< > vė- čioms Mulai Hafign pusės maurų
Pereitą nedėlios dieną Washing- (Kauno gub.) valsčiaus mokyklą.
Ilguvos dvare peniai buvo į Sunku yra ir beveik negalima, rei norinčius murinės klebonas vadina
Kunickio apginėjai padavė ape
giminėms ir, žinoma, turėdami kur tonan atėjo žinia, buk Braziiijo*
\ado baudžiamiejie būriai
steigta mokykla prieglauda, užlai kalauti nuo mokytojaus tokio pasi “bedieviais”, “marijavitais" ir ma- •
kas geresnius ginklus, sumušė jas. sostapilėj, Rio dc Janeiro, policija liaciją.
koma p. Mlynarski’o Ilguvos sa šventimo, kad dirbtų tokiose mo senais. Žmonės pyksta. Kai-ku
susekė anarchistų suokalbį, kurie
’ Į oj, Latvijoj, Lenkijoj, o ant užėmė kelis miestus.
Vilniaus gubernijos lietuviai ap
vininko lėšomis. Šįmet ta prie kyklose. kuriose darbuotųsi'moks rie sutarę jiadavė skundą guberna
Paryžiun atkako
pasiuntiny:s buk buvo pasirengę dinamitu išnai švietime stovi žemiau už kitų Lie
| ZO ypač siuto caro jeiferalglauda tapo legalizuota. Jos ve lo laike, o liuosame laike nuo mo toriui. kad juos klebonas varu nori
?toriai. Jie pradėjo kilo Mulai Ilafigo, prancūzą*, perstaty kinti Amerikos karišką laivyną, tuvos kraštų lietuvius. Daugumas
dėja p. Dobrovolskį tė išguldo vi kyklos eitų uždarbiaut kur-kitur. priversti statyti murinę bažnyčią.
siu bildu maišyti, jų supni- ti Prancūzijos randui tikrus mie kada tas atkaks į Rio dc Janeiro. jų ne moka nė rašyti nė skaityti,
sukalbininkų. r kaijx> toki, žinoma, nieko nega- ską lietuviškai. Daliar tą jirie- t) ant galo jirigulėt nuo tokių tam Pasidarė daug nesmagumų tarp
mahometonus su krikščio- rius visų pietinių kraštų gyventojų Suareštavo <laug
glaudą lanko dvidešimts keli vai suolių, koki randas dar iki šiol taq> žmonių, barnių ir užpuldinėjimų.
\ adovai baudžiamųjų bu- apšaukto sultanu Mulai Ilafigo. daiiTiime svetimtaučių: penkis itz- i skaityti, laikraščių nė į rankas
kai. Valdžios leista priimti prie mųsų! Apsvarstykite tą dalyką Klebonas ir viršaitis per sueigą
vieną kanadietį ir du
oč Gruzijoj degino gruzinų Pasiuntinys užtikrina, jog Mulai
icima.
*
glaudan tik dvaro darbininkų vai tie, kurie taip trokštate tokio pasi apskelbė viešai ir rodė jiopieras,
s, sušaudė tūkstančius žmo- Hafig apšaukė šventą karą ne k. iu. \ adovu suokalbio ėsąs voPl.
kad meilinės bažnyčios negalima
kai ir tai ne senesni, kaip iki 7—8 šventimo mokytojų.
I J®
Panašiai elgėsi ir Latvijoj, prieš prancūzus, ir ne prieš kitus kietis Johann l'ehder.
statyti. Sintautų jarapijonai yra
.
Juodvarnis.
metų. .Aplinkiniai ūkininkai netu
iejo žmonių kraują, o kad jis europiečius, bet vien prieš išnau
Neužilgio Vilnioje žada būti vi- ri arti jokioj mokyklos ir noriai
gana susipratę ir apsišvietę: jų ne
44p greitai kaip šaltinių van- dojančius visą kraštą urėdninkus
x»s \ ilniaus vyskupijos rusų dva leistų vaikus mokytis dvaro mo
galima taip greit-prigauti. Tokiu
IS SUVALKŲ:
^tsiteka, o sumažėjus kraujui, ir šalininkus sultano Abdel Aziso.
iškijos susivažiayimas. kuriame kyklon. bet į ten jiems kelias už
lapkričio 22 d. Suvalkuose Vil keliu eidami, mažai gali laimėti
nts pakeltas klausimas apie įsteia ir žmonių energija.
' as Mulai Hafig apreiškė ir sau pri
kirstas. labai butų gerai, kad niaus karo teismas nagrinėjo poli mus galiūnai. Nors užsipelnėm
co Maskolijoj. Caro valdžia laukiu maurų giminių vadovams,
'pmą spamjališkos misijos kovai p. Ml. išrūpintų leidimą įsteigti tikos bylą. ' Kaltino Kunickį, Pava "bedievių” vardus, vienok norim
Iš VILNIAUS.
triko, o drauge su apsilpnėji- jog jis apšaukė šventą karą vien
su katalikyste.
Ilguvoje pradinę mokyklą, kaip dį ir \ ėždauską. Pirmu du pa paniekti teisybę. Męs matom, jog
Vilniuje manoma įsteigti tarp.eužganėdintų žmonių energi- norėdamas išgauti paramą niaurų
Nedėlioję, Gruodžio 2 <1., apie tai Trako folvarke įtaisytą. To smerkė jakarti. trečiąjį katargon. mūrinė bažnyčia bus mums jier^ngo i/reakcija, administrato- giminių kovoj su broliu Abdel A- tautiška artistų - dailininkų drau) vai. vakare Ugonliučio gat., ne- kioje mokykloje galėtų mokytis Paduota kasacija. \ ilniaus gene- sunku pastatyti, nes neturim nė f
^Jradėjo naikinti vieną po kitai zisii. Jis prisakė ne skriausti eu- gija, kurios inicijatoriais yra p oli (Jknnio busto, sprogo bomba. netik dvaro, bet ir aplinkinių ūki ral-gubernatorius priėmė ją. Dar akmenų, nė plytų, nė kalkių, nė .
f *£monėms žadėtas laisves,
p. Juoz. Biliukevičius ir Stanislo
ropėnų, ne naikinti jų turtų.
1110 kurios k iki gaisra*, bet buvo ninkų vaikai, ir prietam dar daug kokį mėnesį lauks jie savo bylos žvyriaus. Mums niekas nepadės
vas Flaurie, lenkai, p-lė Gimbu
Bet
visgi
neapsieina
be
užpuoli

"šaukimas vienos po kitai du
nė medžiaga, nė pinigais. Šimtas
tuojaus užgesinta*. Nelaimių su daugiaus galėtų pramokti, negu išrišimo.
jų išvaikymas valdžios buvo mų ant prancūzų tidų niaurų gi tais ir A. Žmuidinavičius, P žmonėmis ucImivo.
tūkstančių reikės sudėti, tai prie
dabar prieglaudoje.
dabartinių
gyveninio sąlygų męs
mas su įjūriu vien kuo lą minių. Štai dabar į Tangerą atė Hanson, vokietis, Ribakovas,
\ ilniaus miesto valdyba aijUurčReikia čionai paminėti, kad ir
neįstengsime ir pražudysime savo
stai paalsinti laisvių reikalau- jo prancūziškojo vadovo, jenerolo sas, Antokolskis, žydas ir kiti jo daug užklilausknų nuo Rusijos Panemunyje pernai veikė įsteigta
IS KYBARTŲ,
ūkį. Visoki lupikai jau po kiek
us žmonis. Kol žmonių ener-j d’ Armade telegramas, jog besi Ta draugija turės savo nuolatinį r užrubežinių1 fii^iių,
Suvalkų gub.
tirtnų, kad suteikti p. Zanienės prieglauda mokykla.
ne buvo dar užmigusi, mims- laikanti Mulai Hafigo pusės Me- butą bendram darbui, parodoms, jiems smulkeisiu^ žinias kaslink Ar ji ir šią žiemą veikia, neturiu
Išvažiavus kun. - Antanavyčiui, eilių nukirpo mus vilnas, o ant ga
pirmininkai nedryso jierdaug diouna maurų giminė užpuolė ant pasilinksminimams it. tt. Sąnarių taisymo eleklinsjįy tramvajaus Vii*
vaidai tarp “šviesos” ir “Žiburio” lo nori nulupti kailį. Medinė baž
žinios.
nyčia mums gali atsieiti į dešimtį
ai perkeisti- rinkimų teises, gabenančios maistą ir amuniciją metinis mokesnis bus 5 rub., ir 3
Pas kitus Naumiesčio jiavieto kiek tilstelėjo. Laikraščiuos nebu
liuje.
tūkstančių, tai ir tai nelengva bus
•-ant atstovus antrosios durnos prancūziškos kariumenės dalies. rub. įrašymo.
Pastaruoju laiku išsiaiškino, kad dvarininkus ikišiol neįsteigta jo- vo nieko rašyta apie tuos vaidus,
inkėjų teisės buvo šiek tiek Matyt prancūzams buvo gana
o ypač apie “Šviesos mokyklėlę, surinkti, o šimtas tūkstančių!....
Pakilo kalbos. buk
ilniujc ža- ’.uvusis Vilniaus miesto valdybos kių mokyklų.
įtrintos,,' bet rinkimai antro- karšta, kadangi jenerolas d’Armakurią išpradžių- praminė marija- Ar rupi mus vadams žmonių ge
J. St.
buchhalteris Pastcmackis jier jiasdama
įsteigt
tini
vežiotas
ar
poli

Eįo
jiems
greitai
siųsti
pastidumos ir buvo tik išbandymu
vitiška, paskui bedieviška, pekla rovė? Jie nori tiktai būtinai savo
kutinius 3 metus i^ukyojęs suvir
(Iš
technika.
Jų
įsteigimas
nemaža
,
su
kurio
pagelba
vienok
ų energijos. Stolypin, pa
grąsindami neleisti jon savo * vai biurokratiškus užmanymus įvyk
tum 50 tūkstančių • rublių. G
priguli
nuo
to,
kiek
pinigų
paau

i
užpuolimą
atmušti
ir
iš

jos apsilpnėjimą, jau ma
kų. Čia faktų begalybės. Bet da dyti.
Iš NAUMIESČIO.
dasižinoti kiek jif iš viso yra i*Ponulis.
nsė, ką kalba antrosios du- gelbėti kareivių maistą ir amunici kos tam tikslui “miesto tėvai”.
bar.
administracijai įsikišus moky
Naumiestyje draugija “Žiburys”
aikvojęs Vilniaus mi<į*to pinigų
Kai-kurie
ragina
ir
musų
dvari

ją.
Iš
Prancūzijos
išsiuntė
jeneitstovai, nuo jos susirinkimo
klėlės dalykuosna ir pareikalavus
Jam darbui j>askirta yra 4 mėne įsteigė lietuvišką mokyklą. Prie
IŠ KAUNO.
t
£ /radėjo taisyti naujus pamatus rolui d’Armade daugiau kareivių. ninkus prisidėt prie aukų, tik var
atidengimo mokyklos buvo sutar mokytojo su teisėmis, “Šviesa”
Gruodžio 15 d. išryto kalėjimu
siai laiko.
giai
kas
išeis
iš
to.
Maty
t,
prancūzai
ištikro
mano
pra

Kinams trečiosios, kadangi pajTcrlcido mokyklėlę į privatiškas
Neužilgio žada atvažiuoti \’il- ta, kad toje mokykloje butų moki rankas. Pasinaudodama gerti da kilo surhišimas. Kaliniai reikalavo
jog žmonės ne stojo apgyni- dėti tiičrą ^karą su Morokku'ir
nama vientik lietuviškai, išskiriant
pagerinti jų valgį ir šiaip visą g yGruodžio Ii d., yiętinci valdžiai niun Japonų trupa,, susidedanti iš
caip galima buvo tikėtiesi, sa- traukti į krašto vidurius, nepasigaišguldymą rusiškos kalbos ir tai lykų stoviu Lenkiškoji Macierz,ku venimą; vyresnybei atsisakius
8
japonių,
kurt
kįtina
pastatyti
-------- vien apgynimu pakrančių. įsakius, tapo uždengtos bažnytinės
rios šalininkų esama ir Kybartuos,
§-mųjų rinktų atstovų, tai jis nėdinti
Mulai Hafigo priešas, senasis |lenkų vaikų prieglaudos Vilniuje. keletą spektaklių Miesto Salėje. ’ tik antrus'ir trečius metus lankano kad dar labiau paalsinti, jie

UTIŠKOS ŽINIOS. :rosios.

1

¥

.< f I

»

IS LIETUVOS

J

Grimais. /Buvo nuolatos ' pono sirin
vo kaip šjmet; skaičius jų nuo įsprauninko, o jis visur mato kaip rašo latvių laikraščiais
IS ŠIAULIŲ. -*
pildyti jų reikalavimus, kaliniai pa suprasti,, kad jau praėjo laikai
liudininku.
f
Užėjo
laisvės
dienos.
siekia j 50.
tik socijalistus, agitatorius ir re vokiečiai dvarininkai ir ka^— į
Seniau kunigai kalėdodami tuo
kėlė protestą, laužė koikas ir ke- kad kvailinti musų vaikus tokioms
Žmonė^
palšio.
Atminė
padarytą

Labai geistinas apsireiškimas ! voliuciją. Dar gegužės mčn. no policijos viršininkai. Kuldigi.^jaysąJ
I dės, daužė langus. “Tvarką pada knygoms. Aplinkraštis nuo Ba kydavo vaiku/ poterių ir katekyz
Sv 1
pabu- Matomai visi suprato naudiagumą rėta padaryti mokykloje repeticija linkėję jau yra nupirkta
landžio 16 d. 1907 m. po No. mų ir kartais mažus vaikus apdo sias ^kjriauylas. Leopoldas pabu
rė” policija.
go.
ji
ėmė,
bėgązdinti.
Naktį
bėir
pradėti
rengti
choras
—
nujoto
vanodavo
cukriniais,
o
mergaites
išguldymo
prigimtos
kalbos,
nes
tė

4
dvarl
ic)
j
4329
skamba,
kad
liaudies
mokyk

go

“Nedėldienio Skaitymas” jau
(Iš “V. 2.")
OTiėb'
j ieškodama soči j a- vai, atvedę mokyklon savo dukterį policija, atlėkė antstolis, pristatė
nebeis. Jo vieton išeina I ieny- lų knygynuose galima turėti lie paveikslėliais, ir po sodžius važinė go
listų
:
praši
prisakyti
prie
mokyklos
2
sargybiniu
su
šau

dami,
būdavo
ypatingai
linksmas.
bt ’? tokios pat pakraipos, kaip ir tuviškos knygos pasiskaityti namie
Iš RYGOS.
“Ned. Skait.”, švento Kazimiero vaikams. Vertėtų svėdasiečiams O dabar jau virto kitokįe laikai, savo jaklii^ns jo neužmušti, ti jor vaiką “Ketaviškai ’ skaityti, tuvais, o sumanytojui pagrąsino
suėmimu,
jeigu
be
gubernatoriaus
Lapkr.
20
d., policija iškn
jd
grįžo
namo,
kreipėsi
politikos
laikai,
kunigų
linksmybė
rašyti ir rokuoti” (skaitliuoti).
pasinaudoti tokiu aplinkraščiu ir
draugijos leidžiama.
są
Essingo
gatvę
ir
pn.
2
0
’
*
j/J
prie
^
“
mą^sniųjų
”
socijalistų.
leidimo
išdrįs
daryti
repeticijas.
Labai ramu ant širdies, kad ir
paaukoti geriaus kelis rublius lie kaž-kur dingo, ir vietoj juokų ir
•Greitą^
atsirado
sargybiniai.
Visi
poterių,
ėmė
varyt
klerikalų
poli

musų
“tamsuoliai” jau tą suprato Dabar pas mus policija nebeišma slaptą spaustuvę, kur spau. ąj
tuviškų,
o
ne
netikusių
rusiškų
Gruodžio 2 d., apie 10 vai. ryto,
tikos
darbą.
Šiaulių
kun.
Šultė
nenaudėliai
atsigavo^
Leopoldas
ir
nė
vieno
jau neišgirsi kalbant: no ką daryti. Kad tik kuo dau darbininkų laikraštis ‘Zihna” utir
knygų
pirkimui,
jeigu
geidžiate,
Kauno kalėjime kilo maištas. Ka
pats
pasisiūlė
į
sargybrnitfs,
bet
'
“
kam
mums
tas lietuviškas?“ ar giau jai varžyti ir slėgti žmones. kalboje. Jau ilgus metus ėjprt^j
kad
jus
vaikai
neišeitų
iš
mokyk

liniai - virėjai atsisakė virti valgį,
toje katekyzmo tik visų klausinėjo, jo nepriėmė. Tai jis tik vadžiojo ba: “ar toli nueini su tuo lietuviš
daptoj spaustuvėj, ėjo savo l"A1
ir visiems susitarus, kaliniai išsta los doriškai apakę.
turime ėjo dideliame skaitliuje egzei q
Nuo
gegužės
mėnesio
ir
rodė
neištikimas
ypatas.
Dra

kas
skaito
“
Žariją
”
ir
“
šaltinį
”
,
ir
ku",.
—
nors
ir
atsiranda
pana

Atsiminkit,
kad
kol
medis
jau

tė kalėjimo administracijai ekono
2i!inskį. rių. Policija gaudė jį ir *r,FQ;
miškus reikalavimus. Kuomet nuo nas, jis galima ton ar kiton pu prikalbinėjo kad “Žarijos” nė į gūnai, sargybiniai siautė visur. šios ypatos, bet jų balsas — tuščias mokytoją - lietuvį — A.
j rankas neimtų; dargi ant Žadžiu- Suimta, kankinu, varginta. Leo balsas, niekas jų nebeklauso ir nie Doras žmogus ir darbštus moky niekur surasti negalėjo. Li^j J
reikalavimo išpildymo administra sėn lenkti.
nų dešimtininkų už “Žarijos” skai poldas triūsė ir lakstė visur. Jisa^ kas j tai atydos neatkreipia, kaip tojas. Mokykloje yra 100 su vir dienose ėjo jisai laisvai ir di*k'J< .*1
Pvtskorė.
cija atsisakė, kalėjime kilo triukš
tymą užpykęs, užsimanė jiems at nurodinėjo ir jų prasikaltimus. tai sakosi: “Šuo loja — vėjas ne- šum vaikų; tarp jų apie 30 mer nesislėpdamas; šioms Pran^ji j
mas: kaliniai pradėjo laužyti sta
gaičių. Dėlei vietos stokos, daug vėl pradėjo slapstyties. DabarOej
keršyti: važinėdamas, yisur pasa Tarp suiihtųjų atsirado Biebakas, šioja”.
lus ir kėdės, mušti
» dargi
vaikų IHco į mokyklą nepriimta.
ir
jo
sūnus.
Dabar
viskas
grįžo
į
Iš
GULBINŲ,
kojo,
kad
jie
slaptą
spaustuvę
turį,
Rusas
mokytojas
gauna
gera
užrado, džiaugiasi policija.
buvo bandyta išlaužyti languose
— Lapkričio 17 d. naktyj kažin
Panevėžio
pav.
ir
tt.
Bene
nori
šnipams
ir
polici

senąsias
vėžias.
laikymą,
nes
turi
butą,
gauną
aiAglėskafnio š—
grotus. Pribuvusiai policijai pasi
Seniai jau nebuvo apie musų jai atimti duonos kąsnį?
gos virš 700 rub. metams, prie to kas apvogė Kovarsko bažnyčią.
sekė numalšyti kalinius be ginklų
kraštą rašyta laikraščiuose; taryV—lis.
ir iždas dar duoda 5 sieksnius mal Vagįs įlindo per langą. Paimta
Rygoje ir Mintaujoje lapk^įgjj
vartojimo.
tum kad jau pas mus viskas
_____ IS KUPRELISKIŲ,
kų kurui. Užlaikymas puikus, ga- daiktų už 200 rub. Kažin kodėl mėn., karo lauko teismai pasu*,
(Iš
“
2
”
)
(Iš “V. 2.”)
liųta gyvent; lietuvis gi mokytojas čia musų uolioji policija neparodo mirtin 15 žmonių, į katorgą**
gerai susitvarkė, bet čia <|au8 rei
Panevėžio pav.
Iš VEIVERIŲ.
Iš PAPILĖS, KAUNO GUB. kia triūso, kad prikelti iš amžino
Musų aptikėję yra gr. Ttškaus gauna iš iždo tik 22 rab. per mė savo darbštumo?! Ikišiolei vagių žm., ir administratyviškai išt*
miego musų brolius, bet nelaimė,
Lapkričio 24 (gruodžio 7) die palivarkas. - Tą palivarką nuomo nesį, neturįs nė buto prie moky nesusekta.
ta 38 žmonės.
10 d. rugsėjo, J2 vai nakties,
G/ P.
nėra kam budinti. ,
ną areštuotas dar vienas Veiverių ja J. Ihiceta* lietuvis. Kaimvnai klos, reikia nabagui samdytis butas
I keli plėšikai, išvertę langą, su re
(Iš “L.U.”) ,
Kunigėliams mųsų, matyt, neru mokytojų seminarijos mokinys, I. jo labai neapkenčia kai|x> neteisin nuošaliai. Žinoma, su tokia “suma”
^.vR°je Paf?al paliepimo gen<
volveriais rankose įlindo į mono
pi parapijonų apšvietimas, nors Štarkis. Areštavimo priežastis bu go žmogaus ir apgaviko. Žadeikių nekaip galima pragyventi, bet turi
gubernatoriaus
tapo uždengtas h
polį ir pareikalavo pinigų. MonoIŠ E2ERRNŲ,
kun. Snapštis dalina žmonėms kny vo (šiokią: lapkr. 22 ( gruodžio 5) sodžiaus’<P. Sablickas paėmė pas gyventi, turi kęsti, nes gauna nors
vių progresistų dienraštis “Ry
poliaus silikonus atidavė 66 rubl,
Zarasų pav.
gutes “Atsargiai su ugnim” ir ki dieną naktį kažin-kokie nežinomi jį pievos piauti iš 2 penktų dalių kvėpuot “Lietuvos oru”. Rusas
Aušra” (“Rita Blaznia”).
rando pinigų. Bet tuom nepasiBlogai prisieina
darbininkui.
tas panašaus turinio knygeles. Ko žmonės atėmė iš vietinio monopo (Pučetai 3 vežimai, šoblidcui 2 mokina tik H ir III sk., kur yra
ganėdino įsiveržėliai. reikalavo
kią naudą tokios knygelės duoda lio 20 su viršum rublių
Netoli Rygos, pajų rėš miestely
vež.) ir davė £ rnb. ant rankos. į 50 vaikų, o lietuvis — įžengia Sunku dvaruose ir sodžiuose. Ar
vis daugiau. Monopolčikas atidaskaitytojui, tai jau visiems žino apiplėšė vieną ūkininką, Vadovu Kol P. Šablickas prisiruošė pievą mąjį ir I — kur yra netoli 100; turi žemės kąsnelį, * ar įmauji, je Gringerburg, vilnimis iš ju
■ vė jiems ir savo 53 rubl. Paskui
ma. Jei koksai drąsuolis skaito buvusi viena mergina, Bet plėši- (liauti, Pučeta nuganė ją savo ark vienam perdaug saldu, o kitam per ar už kumetį dvare esti, kitos kal ros išmesta valtis (laivas) su tin
kepė pasilenkti ir jie paėmė tiek
laikraščius, išskiriant “Šaltinį“ ar mas jiems nepasisekė: tą pačią liais. Tada* P.* šoblickas atsisakė daug kartu. Visur skriaudžiami bos neišgirsi, kaip tik: šiemet duo- klais pilnais žuvų, kurioje tai val
tegtinės butelių, kiek tik galėjo,
ba “Nedėl. Skait.” arba knygutes naktį Vei vėrių policija areštavo. nuo pievpa ir pareikalavo nuo Pu- tie musų mokytojais lietuviai! na brangi, kaip reiks pragyventi, tyje rasta trįs sušalę žrajai-estai.
ikusią degtinę sudaužė.
Atlikę
be dvasiškos aprobatos, tai • tas ir kad ištrūkt iš policijos, toji mer četos tuos 3 rub. J. Pučeta pinigų Mums, valstiečiams, reikėtų at gal reiks paskutinė karvė parduoti
savo darbą, šaudydami, išsinešdi“cicilikas" ir “bedievisv.
ir duona pirkit. O duona brangi: “LIETUVIŲ TAUTOS NAMŲ”,
gina apskundė policijai L štarkį, neatidavė. Tada P. Soblickas pa kreipti į tai atydą!!!....
~»o ir pasislėpė tamsoj.
Kad
musų
kunigėliai
nemėgsta,
rugių pūras 4 rubliai. Bet ar il atsišaukimas į visa* lietuvių drau
buk
jis
dalyvavęs
pasikėsinime
ant
,
Smailvs.
siėmė su savim du vaikinu, K.
Lietuvos varguolis.
gai valgysi? Uždarbiai menki, ar gijas, ir laikraščių redakcijas Lie
kad žmonės skaitytų knygeles pa7 mokytojo Šniežkos gyvybės. Ant Aoblicką k. K. Šančių kaipo liudi
imtas ne iš. kunigų rankų, liudyja rytojaus atvvko į V eiverius proku ninkus, nuėjo pas Ihičetą. ir parei
nėra visai: 10 — 15 kap. ant die tuvoj ir užsieniuose.
IŠ SKUODO,
toksai atsitikimas:
nos. Dažnai reikia būti be darbo.
roro padėjėjas, ir I. Štarkis tuoj kalavo pinigų,
IŠ
ANYKŠČIŲ,
Spalių 14 dieną 1907 m. susirin
Pučeta pra<lėjo
Kauno gub.
Ponai mažina užmokesnį kur tik kę \ ilniuje lietuviai nutarė įsteig
Praėjusiame rudenyje 1906 m. buvo pašauktas tardyti. Po tardy juos kolioti. u 3 rub. grąžinti ne
Ukmergės pav.
Kulių sodžiuje, naktį į Gruodžio kunigas Snapštis, kalėdodamas, mo policija jadarė |>as jį kratą ir
norėjo, galų gale, jo |>ati atidavė
Gruodžio 2 d. miestelyj, ties An- gali. Viename dvare garinė ma ti Vilniuj “Lietuvių Tautos Na
6 d. tapo papjauti pas vieną ūki rado Pasvaliečių sodžiuj pas’ Ūki areštavo. Ant rytojaus t. y. sek
Buvo išrinktas komitetas
pinigus. .'Pučeta po to viso, įpy driškevičjcne kažinkas n u kabi no, sina pabaigė kūlę lapkričio mėn. mus”.
ninką latvį, jaunas 19 metu vai ninką Prakaitą kokias ten jam ne madienį jį nuvežė Kauno kalėjikęs, apskundė*ttx>s vaikinus poii- ne j imtasi t, vienam sargybiniui kar Savo žmonių neužteko.reikėjo kitų iš 10 ypatų, ant kurio uždėta !>'■
kinas J. Skaukantas. latvis, ir čia patinkamas knygeles, tuoj liepė su man, kur ligšiol tębesėdi. Po ke
vijai, kaipo plėšikus, buk jie šaudę, dą. Pasijutęs, kad kardo nebėra, samdyti. Sulygo po 15 kap. mote reiga rūpintis kuoveikiansiu
pat tarnavusi mergina, lietuvaitė, kurti ugnį ir nelaimingos knygelės lių dienų atvažiavo į Veiverius tar
duris išlaužė ir tt. Vabalninku jiasiskundė staršai, o tas pribuvo rims, po 20 kap. vy rams. Atsira svarbaus visai tautai
Katrė Mamkaitė. To baisaus at supleškėjo. Tokiu tai budu pla dytojas, kuris šaukė mokinius ir
uriadninkSs stv “stražninkais” su su gauja apsiginklavusių sargų dus daugiau darbininkų, užveizda vykdmitntt. Todėl komitetas
sitikimo priežastis aiškinama tuo, tinasi pas mus apšvietimas!
prašaliečius žmones. Ir išsiaiški ėmė P. Svblickli ir smarkiai sumu btfiių ir ėmė krėsti namus, Visus sumanė numušti algą ant 5 kap. gariię kviesti visas draugijas
buk tas vaikinas prigavęs tą mer
V alsčiaus raštininką jau nuo no, jog I. Štarkis visai nekaltas šė, kliuvo, taipięi ir K. Jeniuliukui. žmones iškrėtė, apie to jattnc* Darbininkai negalėjo sutikti, metė redakcijas talkon prie šio
giną ir ji griežtai pareikalavusi, 1005 m- turime lietuvį, paeinaiti pasikėsinime ant Sniežkos. nes yra
Lengviausi^1
K. š<>blickini ir K. Ijiuciiikui niųjų vyrukų nusivarė j kalėjimą. darbą, streikavo visą dieną, bet lietuvių reikalo.
kad jis ją vestų: tačiaus latviukas iš topaties valsčiaus, p. A. Rūta. liudininkai, kad jis pasikėsinimo
(tasisekė įsprukti sargybiniams iŠ Kardą berods rado kur trn patvo nesant vienybės, grįžt» prie darbo. susisiekimui su komitetu užkvif
to nė girdėti nenorėjęs. Spėjama, Naudos iš to valsčius1 turi tiek, laike buvęs namie, bet. kad neiš< Mas.
čiame iš savo tarpo išrinkti
nagų. Sargybiniai iš piktumo su ryje, bet tat negelbėjo. x Ėmė
kad jis pirma papjovęs tą merginą kad galima raštinėj nusikalbėti lie rast nekaltu, vietinė valdžia prama
vą kaųio narį patarėją mu-ų k ;■ Į
ėmė Šoblicko niutiną, bet paskui mušti šautuvais, kumščiais. Ne
ir pats, teismo bijodamas, persi tuviškai. Kol buvo raštininkas nė dar daug nebūtų daiktų ant I.
tetan.
Įialeido. »:Taipgi suėmė 2 vaikinu sužinojo, kas nusegė kardą. Pas
pjovė sau gerklę.
rusas, tai. žinoma, rusas kalbėdavo Štarkio, ir kankina kalėjime. 14 iš Girsteikių sodžiaus. K. Lauciulš SMILGIŲ VALSČIAUS.
Lietuviu Tujn.s N.invi * 1
kui nusivarė į kazannes; k*iz<lami
Spaudą Šiapus sienos atgavus,
vis rusiškai, nes jis lietuviškai ne dieną gruodžio parvažiavo iš Kau ko motinai Pučeta prižadėjo pasi
Konr* -d b f
pro duris, dar mušė, bet nirko ne
mokėdavo ir jo kaltinti perdaug po kalėjimo išimtas ant* parankos rūpinti. k*d. nenuimtų jos sunaus. išgavę, j a leido visus. Kiti žmo iš visų Lietuvos kampelių buvo
(Iš “V. 2.”)
rašoma į laikraščidf a|>ie kilstantį
negalima. Dabar gi valsčiaus raš už 300 rublių pirmiau areštuotas Ji įukėjotiam irdavę 35 rab.. Tuo
nės spėja, kad atėmimas kardo,
Iš SVĖDASŲ,
tinėj turėtų viešjiatauti lietuviška mokinys M. Vitkauckas, kurį taip- tanui įganei ūką suėmė, o pinigų tai Įiačių sargybinių darbas, kad žmonių apšvietimą, apie ( naujų
ZUBOVO MOKYKLOS.
kalba, bet kur tau....
draugijų steigimą, apie spektaklius
pat smarkiai kaltino pasikėsinime Pučeta neatiduoda. Kalba žmo galėtų prikibti prie žmonių.
Ukmerg. pav.
Teko apsilankyti Ginkunų
Įeina į raštinę koksai juodą ant Sniežkos, kaip dabar Starkį, nės, buk tai .žadąs 20 r. sugražinti.
ir <Uug panašių žinit^ bet iš Smil
Kas žino pedagogiką ir kam ru
Sargybiniai neduoda moterims
Gubernijos
liaudies mokyklose.'J
pi vaikų sveikata, tas, be abejo švarką apsivilkęs, jau su p. rašti bet pasirodo, jog ir jis nėra kal- Dabar Pučeta pastatė du sargu su praeiti, vis jas kabina, Ir sunku gių valsčiaus beveik nė vienos ner yra grapų Zubovų įkurtos ir
nės, negali neatkreipti atydos į ninku šnekučiuoja “poniškai” (len tas. Kaip girdėti, dar bns tardy- šautuvais dvaro daboti.
visados lengvai atstumti, ar iš- buvo žinelės, nes, tiesą sakant, ne lėšomis užlaikomos.
kiškai).
Toksai
p.
Rūtos
lenkiš

.
Gal
dar
buvo ko nė rašyti. 2monės Čia po
mai,
kratos,
suėmimai
blogus mokyklos apsireiškimus.
Kupreliškiečiai gerų laikraščių trukti.
Ten pat patyriau, kad tie
kos
kalbos
vartojimas
kenkia
lie

nekaltai
nukentės
ne
vienas
iš
mo

senovei tebemiega tamsume, apie
Kiekvienas gerai žino, kad mo
Kaimvnas.
neskaito, tik kunigo įpirštas “Šal
gr.
Z. užlaiko tokias pat
apšvietimą mažai kas rūpinasi.
“X2.”
kykla turi būti atsakanti iš higie tuvystei, nes galima girdėti, kaip kinių....
tinis” su lioterijomis tesimaišo.
dar:
Naisčiuose,
Medemrodė
Lietuviškus laikraščius mažai
niško atžvilgio, tai yra, neturi tamsus mųsų žmoneliai* niekina
Nors mokytojas pas mus lietuvis,
IŠ
KOVARSKO,
Duobekinėje
ir
Bubiuose.
kas skaito. | visą valsčių pareina
1 kenkti vaikų sveikatai. Oras mo savo prigimtą kalbą sakydami:
bet mažai jis rūpina* raginti žmo
Jau septinti metai, kaip gyvuoji
ITcmergės pav.
“
kas
ten
per
kalba
lietuviška,
kad
tik “\ . 2.” 4 egz., “2ar" — 1
Iš PANEVĖŽIO.
kykloj būtinai privalo nuolatos bū
nes prie skaitymo gerų laikraščių.
tie
šeši tikriejie apšvietimo žydi]
lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 egz. ir “šaltinio” apie 15 egzem.
ti sveikas, tvras. Kambaryj-gi, ji butų graži, 'tai ponai nekalbėtų
Lapkričio 26 d. Vilniaus teismo
P. Keleivis.
niai.
suteikdami mokslo pradžil
d. buvo atvažiavęs Kovarskan i- (pastarąjį pcrsisiųzdina tik liokur kvėpuoja kelios dešimtis ypa lenkiškai”. Tai tokią turi naudą rūmas nagrinėjo keliatą politikos
(Iš “L.U.”)
vargingiausiems, nes darbininku
sprauninkas. Šitose dienose atva terijų laike).
tų. jeigu* nebus pakaktinai per musų valsčius iš lietuvio raštinin bylų. Matyti buvo ministerijos
vaikams.
i
rė
pas
mus
iš
Ukmergės
kalėjimo
ko.
■
<
Vijurkas A. O.
kur įeiti tyram” orui, yra oras kenpranešinu^ įtekmė. Bausmės skau
IS
PUMPĖNŲ,
Gubernijos
mokyklą
1
—
P
anykštėną
I^askauskį,
baigusį
tech

Gulbinų žmogelis.
kentis sveikatai. Svėdasų moky
džios.
giausiai fabrikos darbininkif ®
Panevėžio pav.
niškąją mokyklą Vilniuje. Polici
kloj nėra įtaisų, su pagelba kurių
Valerijonas Žilinskas lapkr. m.
kai.
•*
Mokyklos “rūmas" stovi ant pat ja kaltina jį anstoho Orlovo užmu
IŠ ČEDASŲ,
_ galim* butų prašalinti smirdantis,
1905 m. Sedoj laikė prakalbas į
Trobos
mokykloms
taip ( P®
IŠ SKAISGIRIO,
galo miestelio, Panevėžio gatvėj; šime, ir prakalbų laikimc laike
\ Zarasų pav.
kenkiantis sveikatai oras. Gal ir
žmones, platino atsišaukimus; tik
nuošė,
kaip
Gubernijoje
'.j||
Šiaulių pav.
sakau "ruinas’Ų nes kitaip ir nega 1905 m. revoliucijos. . Tik nėra
Čedasų valsčiuje gyvena beveik
yra mokyklų, kur vėnteliatoriaus
Skaisgiryje- degtinės pardavinė 2 metams praslinkus įvyko teismas. lima vadinti, tikras rūmas: namas darodymų. Jau toks .uojus šni vien lietuviai, išskiriant mažą dalį puikios: su aukštomis lubom^jflg
' nėra, bet aš drūčiai abejoju, kad
tojas (“monopolčikas”,- kaip jį čia Gavo 8 mėn. fvirtapflės.
F||
didelis, aug'tas raudonas mūras, pas, kaip musų urėdninkas Kova- svetimtaučių, tarp kurių žymesnę • lėliais šviesiais langais.
butų tokios mokyklos, kur languo
Juozas Sruoga, Petrapilis uni
vadina) rusas gydeu žmonės užkalVaikams susirinkus, švaru
su dideliais langais, su raudonu liauskas, ir tas nesuranda liudy vietą užima maskoliai - sentikiai.
se kvartkų ne butų. Svėdasų mobinėjimais. Pernai Taučiunų so versiteto studentas. -21 metų, Ka stogu ir tt. vierfU žodžiu, tokios tojų ir darodymų.
ir linksma visur. Sienos af
Maskoliai
gyvena
šiuose
sodžiuo

’Tčykloj netik nėra venteliatoriaus,
džiuje sirgo jauna mergaitė Zlaby- zys Matulis, provizoriaus padėjė mokyklos niekur dar neesu matęs,
Dėlto tai gruodžio 1 d. įsprau se: Dirvonuose, Kukiuose, Meinei- tos gražiafs žcmlapiais ir j v
bet ir nė vienos atidaromos kvartčia; j^t skaudėjo koja. Tasai deg jas, ir Povylas Žitkevyčius, kalti ne tik meiliuose miesčiukuose, ninkas sušaukė sentikius, gyve vuose, Gaidžgalėje; paskutiniuose paveikslais iš zoologijos, ar1 MM
kos lange. Vasaros mete be šių
tinės pardavinėtojas apsiėmė ją iš nami už priklausimą prie Liet. S. bet ir ne viena miesto mokykla nančius netoli -Kovarsko, ir rodė dviejuose gyvena mišrai ir lietu jos.
r® j
įtaisų galima dar kvėpuoti smir
gydyti. 21abys, ligonės tėvas, kas D. P., kalbėjimą mitinguose, mė užvydėtų mums. Viduj taip-pat jiems L., ar jie jo nepripažins. viai. Maskoliai morališkai labai
Ginkunuose
dviejose
&®|
dančiu ne sveiku onu-kas, žinoma,
sušaukimą
dien po du kartu, saulei tekant ir tymą prokliamacijų,
labai ■ ruiminga: didžiojoj salėj Nė vienas sentikių nepripažino. Ir žemai stovi; girtuoklyste, nedorais prisirenka šimtas vaikų. kitos*®!
labai kenkia sveikatai. Bet ka
valsčiaus
sueigų,
įvedimą
naujos
užsileidžiant, vežiojo tą rusą pas
(yra dvi, viena mažesnė, kita di tiktai arbatinės prižiūrėtojos bro- pasielgimais blogą duoda pavyzdį ksklose po penkias dešimti*® 1
dangi Vaikus į mokyklą daugiau
save namo. Ir taip visą sąvaitę tvarkos valsčiuose. — Jie visi gavo desnė, mokinama abiejose) nors lis, visam miestelyje žinomas pus- lietuviams. 2monių apšvietimas
Pertraukose tarp lekcijų ®tf|
siai leidžia žiemą, kada kitokiu
žavėjo-žavėjo, kalbėjo kalbėjo ir, ištrėmimą į Sibirą.
susirenka į Išimtą vaikų, o suolai galvis Nikalojus, uriadninko pa- abelnai imant stovi ne ant aukšto vaikai visais būriais į kienv^Ef
budu negalima ištirinti oras, tai
Beto, kaltino dėl to paties Vai užima vos tik pusę kambario. Sie
jei nebūtų nuvežę Žagarėn pas
besilinksmin^m
ragintas, pasakė pripažįstąs, buk laipsnio. Laikraščius skaito, ma rai vaikiškai
svėdasiečiam vertėtų pasirūpinti
daktarą, tikrai butų nupuvusi toji tiekūną, Joną Vosylių ir Antaną nos papuoštos įvairiais piešinėliais L. turėjęs prakalbą Kovarske.
Berniukai
ir
mergaitės
mok*W|
tyti,
mažai
kas
;
ligšiol
nebuvo
kny

savo vaikų sveikata. Taip-pat ir
jos koja. Šįmet Reibenių sodžiuje Vosylių, bet juos išteisino.
liėginėja
kartu,
vieni
kitiems
lįįj
iš
gamtos
kaip
iš
“
zoologijos
”
,
taip
tas
gyno
nė
jokios
skaityklos,
tik
pa

sas
miestelis
gal
paliudyti,
kad
kambariai vaikų mokinimui^ neti
serga proto liga ūkininkė Paugienė
nekliudydami.
E
tą
ir
“
botanikos
”
skyriaus
;
na,
čion
skutiniu
laiku,
ačiū
gerbiamam
Nikalojus
yra
ne
viso
proto,
O
kę : labai tamsus, nes kambariai
ir tą “monopolčikas” žadąs išgydy
neapsiėjo
ir
be
patriotiškų
”
pieši

užklebonui
Juozapui
Curinskiui,
ku

mųsų teisingajai policijai gal
Tarpe lietuvių maišosi ir
dideli, o langų mažai, į tą taip-pat
IŠ ANTUZAVO,
ti; dievobaimingos moterėlės pa
nėlių. kaip antai. įVairių “didvyrių” tekti paliudijimo kokio tai pusgal ris pasirūpino, įsteigta skaitykla kai ir bajoriukai (namie
vertėtų atkreipti atydą, nes ir nor
taria atsiduoti ant jo valios.
Panevėžio pav.
iš Rusijos ‘praeities. Bet menka vio, kad tik pražudyti nekaltą žmo Onuškio parapijoje. Iki šio lai- kalbą vartojantiejie), o GuflEį
mali ška šviesa mokykloj lošia taip
Žižė.
Musų
klebonas
bažnyčia
paver

vertė iš pairųjų, nes niekas -į gų. Dėlei to paties L. keli kovar- ko valsčiaus raštinėn atėjo laikraš- joje teko pasergėti meilią, gr®n|
pat svarbią rolę vaikų auklėjime.
tė
į
vietą,
kur
galima
užsiimti
po

juos atydos neatkreipia ir tuščia skiečiai buvo šaukti Ukntergėn čių 8 egzemp. Girdėjau, valsčius veidelio žydę. Bet mokytojc^K|
Negaliu taip pat užtylėti, kad prie
litiška agitacija. Per pamokslus biurokratijos svajonė įkvėpti mu prie žandarų apiciero tardymui. skiriąs pinigus laikraščių išrašy- šakojo, jog čia nė lyties, nė
mokyklos nėra atsakančios vietos, kIš PIKELIŲ,
duoda pipirų socijalistams. Kalė sų vaikams “rašką*’ dvasią. Dėlei Žandarai norėjo, kad jie pripažin tnui, na ir, valstiečiai, už savo pi skirtumas, nė mokslui, nė zaiHyįl
. kur vaikai galėtų atlikti gamtos
Kauno gub.
dodamas,
platina juodašimtiškas tos gal priež&ties įtampė dar riog tų, jog L. laikė prakalbą Kovars nigus apturite atžagareivišką laik nekenkia. Šiųjų mokyklų j
reikalus. Prie kiekvienos mokyk
Judeikių dvaro blogas darbinin
arba
kazimierines
knygeles. Iš so “ikona”, b'dV be “liampelė* . Tu- ke. Visokiais budais policija nori raštį “Rossija” ir kitus, kurie jums etika, neleidžia vaikų širdysK®
los privalo būti atsakanti vieta vai kų padėjimas. Ponas — rusas.
poterių
klausinėjimo
padarė politi ___
išrasti priekabę kad tik nekaltąjį veja botagą. Valstiečiai, susipraski kiai ncap\ kantai daigus lei
J
rime___
du____
mof/vtojtf! vienas
__ rusas
kams pabėgioti ir gimnastikai da Sulygai dirbti nuo saulės lig sau
kos
varymą.
Suprantamas
jo
paL.
pražudyti.
Visiems
gerai
yra
te,
reikalaukit
lietuviškų
laikraščių,
Teko ir gi dalyvauti pedaj I
— Davidov ’lr aiMas lietuvis —
ryti. Bet ir to čia nėra. Tokios lės, o jisai liepia dirbt nuo aušros
nenomiališkos mokyklos sąlygos lig aušros. O jeigu kas neklauso, slinkimas prie juodųjų: mokslo Bukevičius, pa$tar4&s vos tik pir žinoma, kad L. kaipo techniškos kurie naudą atneš, o ne protą ap- kame posėdyje tų mokyklų
Paskutiniu laiku nepa jos su mokytojoms. Tikra^kjl
drūčiai kenkia vaikų sveikatai ir tai laukan veja, sako kitas ateis; menko patsai, pinigų tūri, derėjo mus metus tarnaujantis, nes šįmet mokyklos mokinys 1905 m. rude kvailįs.
prastai čia pasidaugino “šaltinio” uos širdis ir rimtas suiAjflM
jeigu mums brangi vaikų sveikata, o jeigu dar drąsiau šneka, tai ža dvarą už 40 tūkstančių rublių, da tik baigęs VčHerių* mok. seminari nyj gyveno Vilniuje.
tai būtinai turim prašalinti minė da atsikviesti kariumenę. Darbi vinėjo tik 30 tuks. Ir žmonių ją. Tikėjimo•dfolylus išguldo kun.
Jau trečias mėnuo, kaip 5 skaitytojų skaičius. Atsirado daug pi’ietes pl iedei nmi skeli'1 A«®®
tamsume
mato
savo
išganymą.
Jankevičius, ^uris^tanko mokyklą Kovarsko valsčiaus ūkininkai: J. visokių platintojų, agentų, net tar
tąsias musų mokyklos ydas.
ninkai, nerazdami darbo kitur, vėl
Ji
' Pąrapijonis.
du kart per sąvaftę.
Atkreipiu taip-pat svėdasiečių grįžta prie jo ir rankas bučiuoja.
Tumas, J. Tamoliunas, S. Kaunie pe aršiausių lenkomanų, kuriems tarime. Ji gailėdama, kad W®
(Iš *2.’)
atydą į jų pradinės mokyklos kny — Duoną kad pakepei po pečium,
Kol męs neturėjofne lietuvio mo tis, C. Jankelt^ias ir K. Gabryla- ar parupo lietuvių apšvietimas— darbininkai dažnai neleidžia Bį®
vaikams baigti visų tri^^^-^į^
gyną. Teisybė, dvi spintos grūste tad reikia su lopeta imti, o išėmus,
kytojo, į mokyklą eidavo ne dau- vičius padavė gubernatoriui prašy sidabrinis laikrodėlis.
Iš
PABIR2ĖS
VALSČIAUS.
.
Kuršo
Lietuvis.
skyrių,
norėjo kokiu ‘nors &g®
prigrūstos knygų, bet kokia nau gali dievaičius dirbti. Saldi ir ne
giaus į 60 — 70 vaikų, bet kuomet mą, kad Gruodžio 30 d. leistų su
igvti įtekmę ant tų
Panevėžio pav. > •.
da iš jų? Ar atrasi jose teisybę? reikia nei cukraus pirkti prie ar
pernai sulaukėme lietuvį mokyto rengti Kovarske vakarą. Ikišiolei
Iš MINTAUJOS.
tikrinti juos, kad juo daW®
Ne 1 Skaitysi ir • širdį skaudės, nes batos. Ponas šiaip sveikas. O kai
Ponai nuskriaudė
ūkininkus, ją, p. Zubrį, mokykloj tuoj nete leidimo nėra, ir ^sprauninkas, bū
dergia kaip galėdamos musų pri reikia darbininkui pinigų, tai ir bedalinant žemę. Nuolatos buvo ko ir vietų, reikėjo daryti naujus damas Kovarske, pasakė: “pakol
Mintaujoje yra įsikūręs slaptas mokslo jų vaikas įgys, juo švR®
gimimą. Jos yra įvestos rusifika- suserga. Su grūdais taip-pat eina. bylos dėl žemės, ganyklų ir girių. suolus. Sįmet-gi vėl ankšta, vėl aš čia. įsprauninku — vakaras nė vokiečių baronų bankas, kuris gau nis bus, tuo lengviau jam bml®
U vintui musų vaikų, kad tik juose Vis kvepia pelėsiais. Visai poniš- Jų tarnai dar labiau įerzindavo padaryta 4 nauji suolai, bet ir tų Kovarske, nė Anykščiuose nebus nąs pinigišką pašalpą iŠ Berlyno. venti ir kitiems žmpnėms suwi|
Užmušti jų tautiškus jausmus ir
Tuo tikslu buvo ji patarusi fe 1
žmones. Tik tokie ir galėjo užsi dar nepakanka ir vaikai rašo stati leistas, nes tai yra lizdas “socijali- To banko tikslas esąs—supirkti vi
įkvėpti biurokratišką “pagodą”.
uoms
mokytojoms įrengti pa®|
sus
parduodamus
dvarus
Latvijo

stų
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.
Taigi
apie
leidimo
išgavimą
B. Kiškius.
laikyti.
2inomas yra Rindaugų ant langų. Daug lanko mokyklą
je.
Organizatoriais
to
banko
esą.
bejimus
>u tčvais-darbinmkaisJ®
yūkas priguli
dvare miško sargąą Leopoldas ir mergaičių; niekuomet taip ąepri- nėra ko svajoj
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>ti vienok, kad tie pasikali nieko neįveikė. Per viršposėdį mokytojos greitai
rė nuo tokių pasikalbėjimų,
damos, kad su seniais nie’rikti negalinčios, ir turi tik
i kinti mokinimu priaugan|artos.
ip buvo nutarta, kad ir to""l kaip ir pirma nelaikyti vaikų
N V mokykloje, kaip tris valan■"“i^imio skyriaus (pačius maketurias — antrojo;
- —pjo — penkias.
j įsiminė man santikiai, kuripoJiusų vaikai vargsta valsčiaus
;*klose. Paprastai ankšta, tro,tamsi ertvė, užgulta žemų lupapšviesta neaiškių langų....
j je virš šešių dešimčių vaikų
a i komų be jokio amžiaus skirsi
« ««
• «
* P po sesias, jei nedaugiau, vaų....
. _^aip toli visur dar pas mus
'/j tikro supratimo vaikų nau-

o_.met gr. Z. mokyklose nutarta
, • /.pūtį permainyti mokinimo pęorT,ramą. Pirma tokio tipo mokyklos
T)paliudijimas suteikdavo šiokias totskias tiesas, bent sutrumpindavo
' tarnavimą kariumenėje.
Dabar,
jtuomet tokia mokykla jokių teiLjSų mokiniams nesuteikia, globėja
neranda reikalo prisitaikyti prie
valdžios teikiamos programos; be
velija rupinties didesniu vaikų
į proto išplėtojimu ir aprūpinimu
mokinių praktiškomis žiniomis, la1 biaus gyvenime reikalingomis.
Tuo tikslu nutarta, rusiškos
kalbos mažiau temokyti, vien tiek,
-kad butų suprantama; — ypatingo
joje išsiplėtėj inu) nereikalauti nuo
mokinių.
Jos vietoje daugiaus laiko pas
kirti aritmetikai ir visos aritme.kos mokslų išguldyti vien lietu.škoje kalboje, o ne rusiškoje,
^ip ligšiol vyresniuose skyriuose
' davo.
>Ypač nutarta daug atydos pa
boti ant antro skyriaus vaikų, nes
skyriaus tėvai - darbininkai dažf
I ausiai vaikus atima. Tų tėvų-m. •
•
■d msuolių nuomonėje, seniau uzv kdavo vaikui pramokti skaityti
L t maldaknygės; — tai išvydę
bar, kad jų vaikas jau ant kiek;nos knygos paskaito —r nutaria
kad jau net per daug

norėtų būti geras ponams Ien dedasi mylimoje musų Tėvynėj
oms, ypač Lietuvos lenkams, su Lietuvoj; nežino, kaip ten musų
tūriais Durnoje drauge ir sėdi. broliai lietuviai darbuojasi, kaip
X ienų kartą stačiai užklaustas Bu- jie rūpinasi Tėvynės gerove. In»
otos, ar priguli prie Lietuvos len teligentų lietuvių Čia nevisur už
tų atstovų, Cijunėlis atsakė, kad tektinai ' yra, todėl nėra labai kam
ne^riguli, ir net žadėjosi parašyti ir žadtoiti tamsesniejie, sulenkėję
į lietuviškus laikraščius savo var lietuviai. Tiesa, Sibire beveik
du paaiškinimų apie savo rinki prie kiekvienos bažnyčios yra ku
mus, būtent apie tai, kad jis jokio nigas lietuvis, bet ir jie ne tiktai
parašo ar pasižadėjimo Lietuvos nesirūpina lietuviais, bet dar Jenlenkams eiti Durnoje su jais išvien kiną juos.
nėra davęs, ir apie tai, kad ap
Pasirįžau aš pasidalyti žiniomis
skelbtas laikraščiuose valstiečių apie čionykščių lietuvių gyvenimų.
rinkikų protestas prieš jį, Cijunė- Aš šį kartų parašysiu keliatų žo
lį, neteisingas. Vienok kiek žinia, džių apie lietuvius, gyvenančius
jokio pranešimo nuo p. Cijunėlio Naujamjame Nikolajevske (Tom
laikraščiuose lig šiol dar nepasi sko gub.)^-apie jų vargus ir rū
rodė, ir prie kokios partijos ar pesčiu*. Kitose gi Sibiro vietose
kuopos Durnoje jis priklauso, ne gyvenantiejie lietuviai gal atsilieps
aišku.
apie savo vargus.
*Iš kitų mus atstovų, Kuzma pri
Gyvenančių čia lietuvių medžia
klauso* prie frakcijos socijal-demo- giškas padėjimas gan ne blogas,
kratų. kur turi sprendžiamų balsų; nes visur galima gauti vietų, nie
bet įstodamas ten, jis pasiliko sau kas mus nevaržo, turime lygias
taip vadinamas “autonomiškas tie teises su rusais. Tik gaila, kad
sas” lietuviškuose klausimuose, o daug lietuvių ištautėjo, ypač tie,
tai reiškia, kad visuose tuose klau kų vedė moteris lenkes. Ištautina
simuose, kurie paliečia Lietuvos lietuvius čia kunigai, kurie nepri
reikalus, jis turi tiesą eiti savaip, pažįsta bažnyčioje lietuviams tei
kad ir prieš s.-d. frakcijos pažiū sių. Męs, čionykščiai lietuviai, ku
ras.
Bulota, Keinys ir Požėla rių čia apsčiai yra, buvome susita
pristojo prie taip vadinamos “dar rę su lenkais ir giedojome bažny
bo žmonių kuopos'*.
čioje vienų šventadienį lenkiškai,

MASKOLICKAS RANDAS REI
KALAUJA IŠDAVIMO.
New York. Pareikalavus čianykščiam maskol iškarti konsulini,
likosi čia suareštuotas maskoliškas
revoliucijonierius, Jonas Paurenį
Jį apkaltina maskoliškoji valdžia
už plėšimus ir reikalauja išdavimo.
Čianykščiai maskol i škicjie &>cijalistai už. jį užtaria ir reikalauja pa
leidimo. Pauren atkako Nėw Yorkan pusė metų atgal.

MILUKOVO KALBA.
New York. Atkako čia išvaiky
tosios durnos atstovas Milukov.
Camegie Hallej jis laikė kalbų, ku
rioje perstatė prietikius Maskolijoj
ir prašė amerikonų pritarimo mas
koliams su caro valdžia už laisvę
kovojantiems.

New Castle, Pa. Blėtos dirb
tuvėse prasidės darbai nuo 3 d.
vasario. Prie darbo patilps 600
darbininkų.
New Castle, Pa. Shcnango
dirbtuvėse iš dalies pradėjo dirbti.
Neužilgio prasidės darbai visose
dalyse. "

5 I-a Jose, Pa. Clearfield and
Cambria Coal & Coke Co. reika
lauja 100 išlavintų angliakasių.

f San Francisco, Cal. Darbai
eina čia ne geriausiai, yra daug
žmonių be darbo, kiti išvažinėja
kitur darbo jieškoti.

.Pittsburg, Pa.
Dirbtuvėse
Republic Iron & Steel Co. numa
žino pudlerių algas,
Darbininkai
MILUKOV GRĮŽTA MASKO- ant to sutiko.
LIJON.
New York. Išbuvęs čia 5 die
Pittsburg, Pa.
Dirbtuvėse
nas, Maskolijos demokratų partijos Pittsburg Steel Co. mieste Monevadovas, profesorius
Milukov, pen, Pa. pradėjo gerai dirbti, 2000
grįžta atgal Maskolijon. Jis mat, darbininkų vėl turi darbų.
pasibaigus maskoliškoms šventėms,
nori būti Peterburge. Milukov
Betlehem, Pa. Cemento dirb
xivo ir Washingtone, bet jo nepri tuvėse prasidės darbai nuo 3 d. va
ėmė prezidentas Roosevelt, kadan sario. Prie darbo patilps 1000
gi oficijališkam jo priėmimui pasi darbininkų.
priešino maskoliškasis ambasado
rius.
Jam išvažiavus, atėjo iš
U Tarentum, Pa. Taiso dabar
Maskolijos telegramas su reikalavi dirbtuves Allegheny Steel Compamu, kad jis parsivežtų su savim ir ny. Darbai jose prasidės 4 d. va
savo Amerikoj laikytos prakalbos sario.
įturį. Matyt caro valdžia rengia
jam kokius nemalonumus.
ĮĮ Belefonte, Pa. Kasyklos "Lentia“ sudegė ir per tai daug darbi
. IŠGELBĖJO.
ninkų neteko darbo.
Ely, N e v. Giroua kasyklų olose
užgriuvo 3 . darbininkus. Gelbinti
f Baltimore, Md. Darbai eina
draugai darbavosi 46 dienas, kol čia negeriausiai, bet visgi eina jau
juos atkasė. Išgelbėjo visus dar geriau, negu prieš Kalėdas.
gyvu*. Vienas iš jų, Brown, iš
traukus į viršų, paprašė draugų
ne ko kito, bet tabako į bumą įsi
dėti.

Tai yra maž daug pernykš antrų lietuviškai. Vienų šventadie
čiai trudovikai, arba darbiečiai. nį, giedant mums bažnyčioje lietu
Šitoje kuopoje minėti mus atsto viškai, ateina bažnyčion klebono
vai turi taip-pat sprendžiamų bal- tėvas ir varo mus lietuvius iš bažsų ir tuose klausimuose, kurie pa nyčios laukan, bet męs neklausėme
liečia reikalus visos valstybės, lai ir giedojome toliaus; paskiaus at
kosi nutarimų kuopos, visuose gi ėjo pats klebonas (lietuvys) ir už
tuose klausimuose, kurie šiaip ar draudė mums giedoti lietuviškai.
taip paliečia Lietuvą, jie turi “au Tuomet męs susirinkdavome pa*
tonomiškas tiesas“, tai yra gali ei ką nors tarnuose ir giedodavome,
ti savarankiškai.
bažnyčion gi eidavome tik ant su
Tokiu budu Bulota, Požėla, Ku mos. Sužinojęs klebonas, kad męs
zma ir Keinys tveria lietuvių at giedame namie, pradėjo per pa
stovų kuopą, kurios vardu apsvar mokslus keikti mus, sakydamas:
stant Carui adresą, Bulota ir kal “jus ten ne šventas giesmes gie
iojo reikalaudamas įnešti J tą ad date, tik giedate jus ten marseljetę
resų žodžius:
“užganėdinti tei ir jei tik praneščiau apie tai val
EXPLIOZIJOS.
ANTRA “AUSROS“ DR STĖS
singus siekius gyvenančių Rusijo džiai, tuojau* jus kalėjimas sukiš
PuriUn,
Pa.
II
d.
sausio,
anglių
PRELEKCIJA.
je tautų“.
tų“.
kasykloj
užsidegė
parakas.
Apde

Nedėlioj,
26 d. sausio, atsibus
čia neprošalį pridurti, kad pa
Iš tokio pamokslo visi labai pa
gė
3
darbininkai,
du
numirė,
o
antra “Aušros” dr-stės prelekcija
silikti vien tik tokioje lietuviškoje sipiktino. Ir per išpažintį jis gątrečias yra ligonbutyj, bet teipgi 1908 metų. Tema prelekcijos —
kuopelėje ir nepriklausyti jie prie zdino lietuvius/ neduosiąs išrišimo,
tokios kitos Dūmoje esančios gru- nevažiuosią* pas ligonius, jei lie turės mirti. Tų pačią dienų, nu “Moteris ateities”, skaitys M. §epos, butų nepraktiška jau vien dėl tuviškai giedosią, Dievo bausmę puolęs akmuo, užgavo du darbinin škienė. Prelekcija atsibus, kaip
ir visos tolesnės prelekcijos, Freito, kad tveriant kuopelę iš 4 tik ant savęs užtrauksią, be kunigo ku, vieną mirtinai sužeidė.
heit
Tumer (mažojoj) svetainėj,
tai ypatų, nepasisektų papulti net mirsią ir tt. Vieni iš to labai pa
GAISRAI.
3417
So. Halsted str., prasidės
į jokias komisijas, o kaip matyt, sipiktino, kiti gi tiesiog nusiminė
Baltimore, Md. Užsidegė čia ma 3130 vai. po pietų. Įženga 10 centų
šitoje Durnoje kone visas darbavi ir perstojo lietuviškai kalbėję. Męs
ATl’ztat tame antram j ame skyriu- masis bus perkeltas iš viešų po lietuviai gelžkeliečiai nenusiminė sonų žinyčia ant Saratoga gatvės. ypatai.
Rodos, visai bereikalinga aiškin
i’įnuspręsta apart paprasto moki- sėdžių į komisijas. Tam gi, kas me, nes ant Sibiro gelžkelio yra Nuostolius gaisro padarytus skai
ti naudingumą “Aušros“ dr-stės
imo dar vaikus mokyti laiškus priklauso prie . šiek tiek didesnių septynios bažnyčios ir męs, turė to ant 400000 dol.
parengtų prelekcijų, nes apie tai
yašyti, adresuoti, visokius prašy tuopų, mažne visados pasiseka dami dovanai bilietus gelžkeliu
Sranton,
Pa.
Sudegė
čia
Impegalėjo
jau kiekvienas ikišiol persi
lamus į valdžios įstaigas sustatyti, patekti į geidžiamą komisiją. Taip važinėti, kiekvieną valandų galime
rial
Underwear
Factory.
Viena
tikrinti.
Primįsiu vien tik, kad
• vekselių formą išaiškinti.
Bulota yra išrinktas į finansų ko nuvažiuoti ten išpažintį atlikti, bet
darbininkė
sudegė,
kita,
iššokusi
j Žada dar išstojantiems, kiekvie- misiją, kuri užsiima
abelnai, ant prelekcijų atsilanko
visokiais kitiems lietuviams tas negalima.
į-nam suteikti rašytą tam tyčia rank- klausimais apie mokestis ir čyžės, Tuomet męs išrinkome atstovus ir nuo viršutinių lubų, užsimušė, 10 labai mažai moterų, kas " išrodo
Ivedėlį su visokiais praktiškais ir ir į apšvietos reikalų komisiją, ku nusiuntėme pas klebonų, kad leistų darbininkių likosi sužeistų. Nuo lyg kad musų moterims nereika
Igyvenime dažnai reikalingais pa rioje prisirašė prie pakomisijų mums bažnyčioje giedoti šventa stolius gaisro padarytus skaito ant lingas mokslas, nereikalingas ap
švietimas !
tarimais.
apie žemesniasias mokyklas ir apie dieniais ir (kasdien) nuo 8 ligi 9 100000 dol.
< Trečiam jam skyriuje yra isgul- mokyklas svetimtaučiams. Kuzma vai. rytą. Paskiaus męs parašėme
Šitoji prelekcija aiškįs moterų
NELAIMĖS ANT
loma geografija, Lietuvos istorija išrinktas į agrarišką komisiją ir į Vyskupystės valdžiai prašymą, kad
prietikius, todėl ant jos turėtų su
GELEŽINKELIŲ.
r visuotinos istorijos trumpa per- apšvietos reikalų komissiją, kurio pripažintų mums bažnyčioje lygias
sirinkti kuodaugiausiai moterų.
Corydon Junction, Ind.
Nuo Vienok nė vien moterys pasimokys,
ivalga. Apart to atkreipta didelė je prisirašė prie pakomisijų: peda teises su kitais parapijonais.
tilto nupuolė netoli nuo čia loko bet teipgi ir vyrai. Tikime, kad
,tyda į prigimties mokslą. ' Kaipo gogiškosios, svetimtautiškosios ir
Kuomet buvo statoma bažnyčia,
pnkvedis priimta čia Polio Bėro professionalinių mokyklų. Požėla tai kleebonas sakė: duokit pinigus, motyvą ir du vagonai. Prie to 3 ant šios prelekcijos susirinks dau
’
knygutė: Dievo Galybė, yra nariu komisijos apie persikėli nesigailėkite, kada turėsime bažny ypatos likosi užmuštos, o dvi mir giau publjkos negu ant jeib vienos
iš pirmesniųjų.
.»ia dar tam skyriuje higije- mus, kuri lietuviams gal palikti la čią visi melsimės, visi giedosime. tinai sužeistos.
^aiškinimais apie bakterijas ir bai svarbi, kadangi eina gandas,
J. Ilgaudas,
Dabar gi kuomet bažnyčia pastaty
L jkcijos nurodymais.
Prel.
R.
K.
raštininkas.
buk esąs noras iš Rusijos beže ta, prie kurios statymo ir męs, lie
kaštavo visi, kad neturime mius pradėti perkraustinėti Lietu tuviai, daug prisidėjome savo ska
Iš KENOSHA, WIS.
riirų mokykloms rankvedžių. von.
tikais, jis sako, kad ne mus esanti
^reikalinga butų geografija,
Gyvenantis čia lietuvis, M. Pe
Žinoma, prigulėdami prie tų ko bažnyčia, nes ne męs ją statę, o
f Pereitą sanvaitę Amerikoj bu trauskas, įgavęs tikėjimišką proto
įrodymais Lietuvos ekonomiš- misijų. taip pat ir pačioje Durnoje lenkai. Kaip greit užmiršo musų
Liėjimo, ir apie Lietuvos tei- būdami mųsų atstovai gerai su aukas 1 Taigi statant bažnyčias vo 435 nusibankrutinimai, arba ant sumaišymą, užsimanė nusižudyti.
| L santikius, ypač apie Lietu- pranta, kad gero Lietuvai iš šitos reikėtų būti lietuviams atsarges šimto daugiau negu sanvaitę pir Jis į vieną ranką paėmė kryžių, į
kitą maldaknygę ir stojo ant gelž
" įsės sulyginus su kitomis Durnos neišgriebsi, užtat gi jie niems su aukomis, kad neišeitų miau.
kelio priešais atbėgantį traukinį.
tystės šalimis ir su pačia bent stengias, kiek galėdami, ap taip, kaip dabar pas mus išėjo.
.
VVisconsine
išduotos
8
vi.
dar

Mašinistas,vienok, į laiką patėmijo
tyste.
saugoti tėvynę nuo pikto. Užtat
Gyvenantiejie už miesto sodžiuo
bo
dieno*
tiesos.
Už
peržengimą
stovintį
ant kelio žmogų ir traukinį
irt virš minėtų mokslų tre- šįmet atstovai jau ir taktikos lai se lietuviai daug stipriau laikosi
tų
tiesų
telegrafo
skyriuj
Northern
sutaikė.
Beprotis tapo policijai
ame skyriuje vaikai yra pra- kosi atsargesnės, vis laukdami, vis lietuvystėa. Jie, kaip man patįs
Pacific geležinkelio kompanija pa atiduotas, kuri jį taiko, kol ne su
td- zį prie laikraščių skaitymo, ir dairydamiesi, vis žiūrėdami, kas pasakojo, įsitaisę knygynėlį, parsijiems tam tikslui visokį ką iš kur nori pradėti. Reikia tie siųzdinę sau “Vilniaus Žinias“, ir teko po sudu. Nuo jos reikalauja ras giminių, kuriems jį galės ati
duoti.
St.
:inimai -ir nurodymai.
są pripažinti, kad tokios pat takti "Juokdarį’*. Šventadieniais ir šiaip ma 50000 dol. bausmės.
4- pridėsiu dar, kad visa moki- kos ligšiol laikėsi ir kone visa op- liuosu laiku susieiną pasiskaityti.
Vietoj Mitchelio. kalnakasių
Iš CLEVELAND, O.
*' reikalinga medega (khygos- pozicija, o net it spaliečiai. Tik
Taip tat gy vena musų broliai organizacijos vadovu likosi išrink
5
d.
sausio buvo čia parapijos
| ’iniai). pieštukai, plunksnos, tai Puriškevyčius, Kelepovskis ir lietuviai Sibiro krašte.
tas vice-prezideptas ,, organizacijos mitingas šv. Jurgio bažnytinėj sve
r
Ob.
. ” yra ir-gi pačių grapų Nu kompanija ceremonijų nedaro ir
“United Mine Workprs of Ameri tainėj. Likosi išduota metinė pa
teikiama mokiniams — tai elgiasi po senovei.
(“V. 2.“) ' —
ca“, T. D. Levis. ,,
rapijos atskaita, kaip tai menkai
Vienas iš jų.
te .iors trumpas, bet pilnas paišmanantiems
parapijonams kuni
>’•
įs tų neišsakomai svarbių
(Iš “V. 2.“)
St. Louis, Mo. Neturinti dar gai išduoda ir kitose vietose. Rei
k
‘kraštui apšvietimo šaltinių.
bo darbininkai kėlė čia demonstra kia pasakyti, jog kaip kitur, teip
G. Petkevičaitė.
cijas, reikalavo darbo. Miestas pa ir čia, kunigas yra parapijos iždi
LIETUVIAI NAUJAMJAME
skyrė 10000 dpi. Uįsymui gatvių, ninku, žmonės jam tiki, kaipo mei
NIKOLAJEVSKE.
prie ko tuom tarpu keli šimtai dar lės skelbėjui, iždo nekontroliuoja,
ORLAIVIŲ IŠRADĖJAI.
ETUVIAI ATSTOVAI.
Skaitydamas laikraščius niekuo
bininkų turės dąrbą. .A
todėl kunigas gali tokias rokundas
VVashington, D. C. Ant pagar
p jau buvo pranešta laikraš- met dar neradau aprašymo apie
išduoti, kokios tik jam patinka.
New Yorkį Darliai eina čia
keturi iš jų, t. y. suvalkie- gyvenančius Sibire lietuvius, tary sinimo Amerikos kariškų valdžių,
Klebonu čia yra kunigas Halabur.ulota ir kauniškiai: Kuzma, tum visai jų Čia nėra. O jų čia, kviečiančių išradėjus padirbti ka- blogai. Darbinjįnk<|i, ypač ateiviai,
da.
Jis perskaitė įeigas ir išlaidas:
vieni riumenei galinčius lėkti prieš vėją negalėdami gauti , darbo, pulkais
- ys ir Požėla nuo pat atva- Sibire, yra .tūkstančiai,
paminėjo,
kiek pats ima algos, kiek
Peterburgan apsigyveno tarnauja ant geležinkelio, kiti ki orlaivius, atsišaukė šeši išradėjai grįžta į senąją tėvynę, į Europą.
vargonininkas,
kiek išmokėta 2
kad parankiau butų išvien tose valdiškose ir visuomeniškose siūlanti galinčius į valandą nulėkti
merginoms
mokytojoms
(mat prie
Scranton, Pa. Pasibaigė strei
tyti tas ar kitas klausimas, įstaigose, treti gyvena sodžiuose, 20 mylių, dviem ypatom orlaivius:
bažnyčios
čia
yra
ir
mokykla)
;
ii atsitikus. Vilnietis gi Ci- kiti vėl darbuojasi rudos ir aukso Charles Strobel iš Toledo reikalau kas darbininkų čianykščių alaus
paminėjo
139
dol.
išmokėtus
žva

s, nors taip-pat buvo kvie- kasyklose; yra tarp jų ir gerai pa ja 8000 dol. už savo orlaivį ir 120 leidyklų. Nesutikimus apie darbo kių dagiotojui, kurio čia visai nė
s ir kalbinamas drauge su siturinti. Tik jie visi yra išsiblaš- dienų jo padirbimui; VVilliam Rei- laiką nutarta pavesti išrišti santai
ra, nes tą darbą atlieka mokiniai,
. apsigyventi, gyvena atsky- kę po visą plati; Sibirą, nesusižino ferscheid iš Streator, 5000 dol. ir kos teismui.
kuriems
ne reikia nė cento mokėti.
ir ligšiol buvo pas kitus lie- tarp savęs. Dauguma jų tautiš 150 dienų, Carl Meyer iš FrankParapijonai,
leidžianti vaikus mo
Homestead, Pa. Cianykščiose
k atsilankęs tiktai vieną kar- kai mažai susipratę, o kelti juos fort $9996 ir 120 dienų; Harry
kyklon,
turi
nuo vaiko mokėti 9
j/įiaip kiek teko su juo kalbė- iš tautiško miego ir gaivinti juose Schiller $25000 ir 120 dienų; John plieno dirbtuvėse prasidėjo darbai.
dol.
ir
juos
viskuom
aprūpinti.
s žadasf eiti išvien su kitais tautiškąjį susipratimą nėra kam. Kurtis 30000 dol. už orlaivį ga- Dirba pilną taiką. Bessemerinė da
Terp
susirinkusių
atsirado tik
vais lietuviais, norint žmo- Lietuviškus laikraščius mažai kas 1intį lėkti sū greitumu 40 mylių; lis dar stovi, bet yra viltis, kad ir du, kuriems kunigo išlaidų suramatomai, svyruoja ir labai skaito, taigi mažai.kas ir žino, kas A. W. Creco $12500 ir go dienų įjoję prasidės darbai

UETDYIAIAMERIIOJ.

IŠ DARBO lAūlO.

IŠ AMERIKOS.

šas pasirodė ne aiškiu, juodu pa
reikalavo parodymo, kur eina tie
9 dol., kokius nuo vaiko moka tė
vai, leidžianti juos mokyklon, jeigu
mokytojų algos priskaitytos prie
parapijos išlaidų, jos sukrautos ant
parapijonų; taip-gi kodėl priskaityti 139 dol. žvakių degėjui, kurio
nėra? Kunigas, vietoj tų paaiškin
ti, šoko ant paaiškinimo reikalau
jančių, pradėjo šaukti, jog reikia
išmesti tuos nenaudėlius, šliuptarnius, cicilikus, nors nė vienas iš jų
nėra nė šliuptamiu, nė ciciliku; pa
šaukė savo ištikimus tarnus ir tie
išmetė anuodu vyru reikalaujančiu
teisingi; rokundų. (Jeigu teip ga
lėjo atsitikti, tai jau kalti ir parapijonai, kad leido kunigui teip pa
sielgti. Red.). Tai mat kiek pas
musų vėlių ganytojų yra krikščio
niškos artymo meilės! Argi męs
niekada nesuprasime musų skriau
dų, argi niekada ne pažysime, kas
mus ir kokiu budu labiausiai puldo, demoralizuoja ir skriaudžia!
Ten Buvęs.

Darbai čia sumažėjo, per tai ir
daug lietuvių yra be darbo. Lai
kas dabar liūdnas ir nuobodus.
Yra čia L. S. S. 3 kuopa, bet
sumažėjus darbams, draugai išva
žinėjo kitur darbo j ieškoti, per tai
ir kuopa susilpnėjo, sumažėjo jos
jiegos. Pasigerinus darbams, be
abejonės ir kuopa vėl sustiprės.
Buvo čia teatrališkoji ir dainorių
draugovė, bet ir ji beveik paįro.
Laikosi dar 14 kuopa S. L. A..,
bet ji teipgi netvirčiausiai laikosi.
Pirmiau ji turėjo diktai sąnarių,
bet dabar, kilus vaidams, ji beveik
suįro. Gaila, kad męs, pykdamie
si asabiškai, jeigu vieni kitiems,
apart apšmeižimų, pakoliojimų ne
daug ką blogo galime padaryti, tai
besi varinėdami su asabiškais piktu
mais, kenkiame viešiems, visus lie
tuvius apeinantiems darbams!
W. J.
Iš PITTSTON, PA. - J
Lietuviai čia pradeda bruzdėti.
10 d. lapkričio buvo parengtos
prakalbos ir jos pusėtinai pasise
kė. Dabar 26 d. sausio, 7 vai.
vakare, vėl rengiame prakalbas.
Pakviestas kalbėti P. Dubickas iš
Philadelphios. Įženga bus po 10c.
vyrams, o moterims ir merginoms
dykai.
Prakalbos rengiamos L.
S. S. 32 ir 78 kuopų. Atsibus J.
Andriušio svetainėj, pn. 193, Main
str.
P. Šlekaitis.

Iš LEDFORD, ILL.
Darbai eina čia prastai, darbas
prastas teipgi ir uždarbiai, todėl
tegul čia lietuviai ne keliauja dar
bo j ieškodami. Iš kitur pribuvu
siam darbas sunku gauti, čia yra
tik kasyklos, kitokių darbų nėra.
Pragy venimas brangus.
Lietuvių yra čia diktas būrelis:
bus apie 60 šeimynų, o pavienių
dar daugiau. Dabar ketina statvti
bažnyčią, bet kasžin. ar pasiseks,
kadangi nelabai daug yra lietuvių
ir tie patys nenori duoti pinigų.
Neseniai pribuvęs.
Iš ROCKFORD, ILL.
Kaip kitur, teip ir čia darbinin
kams užstojo sunkus laikai. Dau
gelis darbininkų visai neturi darbo.
Jeigu kurios dirbtuvės ir dirba, tai
sumažino darbininkų algas ant 50c.
ir daugiau ant dienos.
Lietuvių čia yra, bet kiek, to
negalima tikrai susekti, kadangi
jie išsiskirstę, kaipi pasislėpę nuo
vienas kito, o vis nauji atkanka iš
kitų vietų. Visi vienok gyvena mai
šiai. Karštuoliai, ypač po kokių
švenčių ar apeigų greičiau galima
patėmyti, nes tokius, su sulopytoms
makaulėms, policistai gabena į tei
smą.
, Imant vienok apskritai, lietuvių
bus čia apie 200, yra ir keliolika*
lietuviškų merginų.
Girdėjau, kad čia yra kokio
šventojo lietuviška draugovė, Susiv. L. A. ir L. S. S. kuopos, bet
negalima sužinoti, kur jas rasti, ar
surasti nors į tas organizacijas
prigulinčius (surasti, turbut, visgi
galima, jieškant.
Red.). Argi
nepriderėtų susirinkimus parengti?
Besislepiant, sąnarių skaitlius nepasididys.
Rengdamos prakalbas,
draugovės tos ne tik
lytų
lietuviams, bet ir gerą dai^.t nu
veiktų: menkiau išmananti galėtų
pasimokyti šio to nuo daugiau iš
manančių. ^naudulys, nieko nevei
kimas tai vis tie ką auksą į jūres
įmetus, ten laikyti. Iš jo juk
niekam nėra naudos. Tas vis tiek,
ką- pamokinančias žmonis knygas,
užkasus žemėj, laikyti, kur prie
jų niekas negali prisigriebti. Rei
kia dar pridurti, kad nepakanka ir
susirinkti, bet reikia dar ir susirin-

kimuose padoriai, mandagiai užsi
laikyti. Reikia saugotiesi vaidų,
besiniekinimų, nes vaidai ir besiniekinimai labiausiai žemina ir kenkia
juos keliantiems. Matome juk ge
rus paveikslus tarpe svetimtaučių.
Kodėl mes nuo jų tik blogų pai
mame, o gerų atmetame, arba jo
nematome? Todėl męs, susidūrę
su kitais, puolame ir doriškai, nors
priderėtų nuo augščiau už mus sto
vinčių vien gero mokytieji.
Pr. Snarglius.

I§ DAYTON, O.
Lietuvių yra čia apie 20 šeimy
nų ir apie 200 pavienių. Visi rugoja ir skundžiąsi ant sunkių be
darbės laikų, bet laikosi Čia keturios
gertuvės. Yra čia apie pusė tuzino
nuo seniai gyvenančių lietuvių.
Jauni ir blaivus vaikinai sutvė
rė čia S. L. A. kuopų. Tas labai
nepatiko tamsos šalininkams. Be
niau gyvenantiejie čia išsirinko ko
mitetų vokiečių mylėtojų, ardymui
kuopos ir pradėjo jų ardyti, vadin
dami jų anarchistų lizdu ir visaip
jų šmeižti, reikalauti, kad niek*
sąnarių kuopos komiteto netaiklių
ant boardo. Bet visi geresniejie
lietuviai turi-viltį, kad tamsus dar
bai Susivienyjimo priešų neišduos
vaisių.
Darbai Daytone sustojo, vos tre
čia dalis darbininkų dirba, todėl te
gul čia nieks ne keliauja darbo jieškoti.
S. Kurdžius.

Iš PATERSONO, N. Y. '
Karts nuo karto ir pas mus pa
sirodo šviesos spinduliai. Nesa
kau, kad pas mus vien tamsa iki
šiol viešpatavo, kad čia nieko nebtrvo veikiama draugijos labui.
Bet dabar pas mus smarkiau pra
deda kilti supratimas, jau ir moterįs kelias iš miego.
31 d. gruodžio pereitų metų čianykštė šv. Onos moterų draugovė
parengė balių savo naudai. Besi
linksminant, išgirdome varpų gau
dimą ir švilpimą dirbtuvių švilpy
nių. Buvo tai ženklas, jog pasi
baigė seniejie metai. Susirinkę,
vienas su kitu sveikinosi, linkėjo
viens kitam geresnės kloties.
Draugystės pirmsėdė išreiškė susu
rinkusiems kuo geriausius linkėji
mus. Priminė, jog ne risi links
mai sutinka naujus metus, nes
mums besilinksminant, tėvynėj
broliai kenčia ir vargsta. Kalbino
atminti kovojančius už musų tė
vynės laisvę ir paaukot, jų labui,
kiek kas išgali. Kinderas tą reika
lą paaiškino dar plačiau. Jis trum
pai aiškino skurdą Lietuvoj gy
venančių brolių, priminė, jog ten
ir moterys lygiai vargsta ir stoja
kovotojų eilėse. Kvietė visus,,
moteris ir vyrus, nesiskirstyti, bet
kovoti iš vien už geresnę ateitį.'
Kalbos abiejų visiems patiko. Au
kų surinkta $2.75. Skiriame tuos
pinigus Lietuvos kankiniams. Pi
nigus siunčiam “Lietuvos” redak
cijom Nors tai maža auka, bet
reikia atminti, kad ir lietuvių yra
čia ne daugiausiai; apart to, nerei
kia užmiršti, kad užstojus bedar
bei, pats čianykščiai lietuviai ne
gali perteklių pasigirti. Tikimės,
kad čianykščios moterys pasirupįs
toliau, užstojus geresniems lai
kams, surinkti daugiau ir kito
kiems reikalams. Reikalų gi . tų
turime be galo daug: kankiniai
vargsta kalėjimuose, arba Siberijos tiruose, o moksląeiviai, ateinantiejie musų tautos mokytojai
ir vadovai, besimokydami vargsta,
ne vienas, dėl vargo, pirm laiko
ir kapuose atsiranda.
r-L •!
M. Učinskienė.

PERSERGĖJIMAS IMIN
TIEMS UKĖSYSTĖS
POPIERAS.
1902 m. aš ėmiau pirmutines amerikoniškas popieras ir užmokė
jau 50 c. Pereitą rudenį norėjau
gaut pilnas ukėsystės popieras. Po
kelių dienų vaikščiojimo, pašaukė
teisman, kur pirma turėjau užmo
kėti 2 dol. Po prisiegai, advokatas
pasakė, jog imdamas pirmutines
popieras neturėjau dar pilnų 21
metų; todėl, jeigu ukėsystės popie
ras noriu išsidirbt, turiu viską pra
dėti iš naujo, o tas kaštuos 5 dol.,
j truko vos kelių valandų. Taigi
dėl tų kelių valandų užmokėjau
$4.50 ir be trijų metų negaliu tapti
pilnu Amerikos ukėsu. Todėl, ap
sisaugojimui nuo bereikalingų išlai
dų, jeigu kas neturi pilnų 21 metų,
tegul ne mėgina gauti pirmutinių
popieni, nes imdami jas, tik be
reikalo pinigus išleis (Tuos daly
kus, skaitę naujus ateivystės įsta
tus, visi žino. Red.).
P. Urbantak,1

Bet Godunov (kaip kad Ivanas Grėslusis su M
mui. . Rė .publikai neteko jokių vairesnių naudų Iš šita ap
rinki tho; vyriausioj i' sąlyga, beje atidavimas Estonljos —■ užsimanė dar laike tų sušneku Livoniją padaryti
vienyjusios butų visos žemės Vidžemiškio zokono ka valstija ir pasodinti ten svetimžemį princą, apsį1;
i 4s valdžia — netapo išpildytas švedų karalių, ir su rusiškagriūte. Su tuomi mieriu Borys (1599 mfeOj
1 U Netoli Sektai, Morokko, pran
i*
iliga su Švedija netik neįvyko, bet, priešingai*
sikvietė į Maskvą princą Gustavą, sūnų nuverstoj^ ■
euziškas jenerolas d’ Armade tu
sosto Švedų karaliaus Erikio XIV7 ir l»esibastančio^. ■
apsakymas
Švedų
protestonų
pripažinti
sav<į
kara

r?jo mūšį su vadovu sultano Mu
(1569—1795m.)
lių Zygmantą kaipo atkaklų kataliką, privedė prie nedrauišguja po Europą. Kaipo pusbrolis Zygmanto į jK
r lai Hafigo pajiegų, Mulai Rašidv
gingumo
^biejų
šalių.
Trukumu
rasmo,
o
taip-gi
nerangu

nepotis
Karolio IX, Gustavas buvo pavojingu prie
Mušis traukėsi dešimtį valandų
vienam
ir
kitam. Godunov ketino išleisti už jo sav<^
mu
i?
neipitrumu
iš
pažiūros,
naujas
karalius
iš
pačių
pra

Paraše Jonas Šliupas, M. D.
bet morokkonai likosi sumušti, ji*
džių
Lenkijoje
labai
nepatiko.
Prie
pirmo
su
juomi
pasi

terį
Kseniją,
o 'iki Livonija netajis atimta, |>aved<. j®
nužudė kelis šimtus kariautojų
matymo,
*
Zamoiski
nustebo
atkakliu
tylėjimu
ir
šaltumu
Kalugą
su
keletu
miestų. Bet Gustavas neįtiko: ?• H
Prancūzų dvidešimtis tapo pašau
20-mėtinid
Zygmanto,
taip
jog,
vienam
savo
draugui
jis>>
nenorėjo,
pametęs
katalikystę, priimti pravoslaviją, 1
tų. Prancūzai paskui nutraukė to
) kitos — broliai Zborovskiai, beje Jonas, Gniezno kašte- I pasakė: “kokį nebylį pasiuntė mums nelabasis”! Tas pats nenorėjo atsižadėti nuo tūlos apsivedusios vokietės.
liau ir užėmė miestą Kusbak. Mu
iona^ ir Andrius, priedvarinis maršalkas. Varšaviškiame Zamoiski, kuriam Zygmantas galėjo pasidėkavoti už savo
tokį atkaklumą Godunov atėiųė nuo jo Kalugą ir p!
lai Hafig iš miesto Morbkko iš
konvencijos
seime,
vasario
mėn.
1587
m.,
šalis
Zborovvainiką,
pirmas
prityrė
ant
savęs
jo
juodą
nedėkingumą.
jam
suardytą Uglyčių; auliukui, riaušių laike, jis
traukė prieš prancūzus su visom
>kių
paėmė
viršų,
iš
dalies
todėl,
kad
prie
jos
prisidėjo
Kasine
(1607 m.).
Pavyduoliai
kanclerio
ėmė
įkalbinėti
karaliui,
kad
spėka
ir
savo pajiegoms. Mahometoniškie
iniezno
archivyskupas
arba
primas,
persenėlis
Korukovski
ženklumas
jo
didiko
užtemdino
paties
karaliaus
ypatą
ir
kad
z
Tuomi tarp Russijoje radosi zokoninkas bazilf
K jie kunigai šaukia visus mahome
—
augščiausioji
valdžia
laike
bekaralybės.
Andrius
Zbojis
atvirai
stengiasi
karalių
pastatyti
po
savo
nuolatine
įtek

kurs,
sakėsi, esąs caraičiu Dimitru ir panudino
tonus į šventą, kovą su krikščio
rovski, kaipo priedvarinis maršalkas, buvo vadu ceremonijų me. Zygmantas patikėjo toms pašnabždoms, po įvairiomis
mieriaus
vaivadą Jurgį Mnišech, pasipiršdamas pc/ mM
nėms.
eitame seime. Senate vyriausia atranja šitos partijos buvo priedangomis ėmė prašalinti iš dvaro vyriausius šalininkus
dukters Marinės. Krokavoje jis priėmė lotynišką ą jįj
iorka, Poznaniaus vaivada, o pasiuntinių trobesyje iškalbus
kanclerio, o potam savo atviru neprilankumu privertė atsi mą, žadėjo įvesdinti katalikystę Maskolijoje, ir mirusįjį
|| Japonijos iždo ministeris pa
•eferendofius
Čarukovski
(atsižymėjęsis
Liublino
seime
tolinti ir jį jiatį, ypatingai po apsiyedimo su Austrijos dunovui (1605 m.), remiamas Zigmanto ir magnatų,O||M
davė parlamentui biudžeto suma
1569
m.)^šis,
nors
jau
apakęs,
perkunavo
savo
kalbose
Zaerc-hercogiute
Ona, kuriam apsfvedimui veltui priešinosi
mė carų sostą. Apsivedė su Marine, kuri, lydima įja
nymą. Įplaukimai ministerio iš
moiskį,
ir
reikalavo
paskirti
teismą
ant
jo
už
neteisų
nubau

lenkiškai
patrijotiškoji
partija
Zamoiskio.
Artimiausiomis
iš ponų' ir šlėktos, iškeliavo į Maskvą. Kniaziai p,a.
skaityti arti 6n milijonų yenų, c
dimą
dviejų
brolių
Zborovskių.
Bet
hėtmanas
pasinaudojo
prie
karaliaus
ir
įtekmingiausiomis
ypatomis
pastojo
jo
maištą,
Dimitras tapo užkone veikla s; nau jasai caras
išlaidos ant 615 milijonų. Taigi
iš
kariumenės
respublikos,
esančios
po
jo
vada,
ir
užėmė
priedvariniai
kunigai
—
jėzuitai
(Golynskis,
Laterna,
Kta•
sylius
Šuiskis,
lie|>ė jo pačią su kitais lankais uz<t .
išlaidos 4 milijonais jenų (yena—
gresmią
stovenę
prietaikmiui
prie
savų
priešgynų.
Partija
drantinas
etc.),
tarp
kurių
buvo
taip-gi
žinomasai
Petras
kalėjime.
Dabar
kitas netikras Dimitras artinosi ,
50 c.) didesnės negu surinkimai
Zborovskių,
dar
pirmiau
turėjusi
susinėsimus
su
Austrijos
Skarga.
Įtekmė
jų
neužtruko
atsispindėti
prietikiuose
naujo
Maskvos
su
tytveika
lenkiškų liuosnorrų. Zygmantas ;
Uždengimui nepritekliaus manoma
dvaru,
pastatė
kandidatu
ant
Lenkijos
sosto
vieną
iš
Au

karaliaus
prie
dissidentų
alpinai
ir
prie
pravoslaviškos
Rus

skell)ė carui karę ir trauke |>as Smolenską. Hetinan.il
pakelti mokesčius, stengtiesi apsiei
strijos erchercogų. Šitąjį kandidatą parėmė ir popiežiaus
sijos atskirai.
Zolkievski pas Klušiną (1610 m.) sumušė Švedus, beej
ti be paskolų.
legatas Harmibalius, archivyskupas Kapuos. O partija
Jėzuitai rodė savo didelį džiaugsmą iš aprinkime Zyg nančius Smolenską atkirsti. Bajorai detronizavo carą V<į
manto III visose lietuviškose ir lenkiškose kollegijose, bet
sylių ir Ldave jį su broliu Dimitru Sunkiu
|| Ant salos Hayti, (vidurinėj Ząmoiskių, pagal velyjimą našlės karalienės Onos Jagėliunaitės,
stojo
už
jos
seserėną,
Švedijos
karalaitį
Zygmantą
labiausiai Vilniuje 1589 m., kada Zvgmantas III, norėda siūlė Maskvos sostą karalaičiui V'ladislavui, apsergėdaM
Amerikoj) negrų respublikoj to
mas pashnatyti su savu tėvu, Jonu III Švedijos karaliumi
sau neuzkabinimą graikiškos religijos ir tiesą \eminen
paties vardo, užgimė vėl revoliuci (sūnų karaliaus Jbno Vazos ir Katarinos Jagėliunaitės).
Kuomet
Lenkai
pasidalino
tarp
dviejų
pretendentų
ant
'
Reveliuje,
atkako
į
sostapylę
Lietuvos.
Ulyčioje,
kuria
į
captivabinius.
Palikę Maskvoje įguitinę po vadu Alex
ja. Revoliucijonieriai, po vadovy
sosto,
lietuviškiejie
*)
arba,
geriam
sakant,
vakarinės
Rus

Vilnių
atvažiuodamas,
turėjo
keliauti,
pastatė
triumphališką
Gosievskio,
Zolkievski
grįžo su suiminiais į Smolenską, ap
ste Jono Juneau užėmė jau kelis
sijos
ponai
ir
šlėkta
palinko
ant
pusės
trečiojo
pretendento,
lanką,
iš
kurio
bokštelių
keturi
aniuolukai
pasveikino
at

gultą
karaliaus.
Zygmantas
pareikalavo vainiko sau.
miestus. Randas išsiuntė prieš
Afaskvos
caro,
ir
paslankiai
įsileido
į
šnekas
tame
reikale
kankantį
monarchą
lotyniškomis
eilėmis.
Kada
į
patį
bro

Smolenskas
pasidavė
(1611
m.),
bet bajorai nenorėjo Zig
revoliucij^nierius savo kariumenę.
su
Maskvos
bajorais.
Ivano
Gresmiojo,
kurs
juos
baidė
mą
to
lanko
važiavo,
šeši
vaikiščiai,
kiekvienas
atskirai,
manto,
žinomo
religiška
netolerancija,
net atsiėmė atga
Todėl neužilgio reikia laukti kru
savu
liutumu,
nebuvo
jau
gyvo,
o
susivienyjimas
su
Mapakėlė
džiaugsmoriksnią
;
vienas:
Ilgai
gyvuok
Zygmante!
prižadėjimus
kaslink
aprinkimo
karalaičio.
Bajoras Levinų susirėmimų.
skolija jiems išrodė esąs naudingu. Maskvoje labai prisi kitas: Sveiks karaliau ir tt. Ant paties Liuko patalpino punov, kniazius Požarski ir miesčionis Minin sukurstė
visokias tepliones, perstatančias paveikslus Jagėliunų, her , Maskvoje pamišimą prieš Lenkus. \ aršavos seimas ne|| Stoką pinigų ir Europoj, apart dingėjo išrinkimo Švedijos karalaičio, iš ko galėto įvykti
suvienijimas
lenkiškai
lietuviškosios
viešpatystės
su
Švedija,
bus
lenkiškų provincijų ir tt. Už tai Zygmantas III, po
užgyrė Zygmantui mokesčių karei su Maskva. Patraikkūgal Prancūzijos, visur atjaučia.
ir
todėl
išsiuntė
į
seimą
didelę
paniuntinystę.
kurios
vadais
kelių
dienų pabuvojimo Vilniuje, prisileido jėzuitus ant au nė kariumenė, negavusi algos, neklausė vadovų. Le.tdct
Antai Prūsų randas, uždengimui
diencijos, kur jie ir jų mokintiniai ♦) lotroiškai rentė, lyįgultinė Maskvoje, skvirbinania bado, turėjo pasiduok
iždo nepritekliaus ateinančių metų, buvo bajoras Steponas Godunov, kniazius Fedoras l'rojekurov
ir
djakas
N
’
osylius
Ščelkalov.
Maskvos
vyriausybė,
jei

Į gindami monarchą išmintyje su\ Saliamonu, drąsoje su
Nepagerino situacijos nei asabi>kas išsirengimas Zfr
leido paskolą $62000000, bet užsi
Alekshndru Didžiu ir tt. Ant rvlojaus po tos audiencijos
manto su karalaičiu Vladislavu. Maskvos patrijotai pajl
rašanti pasiūlė tik $45250000. Ki gu aprinktų Thėodorą Ivanovyčių, žadėjo nekuštinti šlėk
karalius aplankė k« diegi ją ir universitetą, kurio sienas pada
lė ant carų sosto Mikolą Thėodoraitį Romanovą < l<»13fl
tais metais pasiūlymų būdavo net tiškų privilegijų, apdovanoti ponus žemėmis savoj viešpaty
bino vi^'ikiomis eilėmis garbei svečio, kalbose lotyniškoj, 45), nunų metropolyto Filareto. Porą metų vėliaus B
kelis kartus daugiau, negu.randas stėje, apmokėti skolas Batorio samdytiems \ engrų karei
viams (100.000 auksinių) ir tt. Iš savo puses lietuviški po graikiškoj, hebrajiškoj, hišpaniškoj, itališkoj, framuziškoj, mas jau rėmė karalaitį Vladislavą: šturmas Maskvos *1
reikalaudavo.
nai pasakė pasiuntiniams, kad dėl išfinkitrro Thėodoro rei vokiškoj, angliškoj, lenkiškoj ir hetuviškoj. Tau) garbin nusisekė, nežiūrint į gelbėjimą hetmanu “zaporoginių“ I
kią
pergalėti tiktai tris klintis, ♦'perkirsti tris kalades“, pa dami silpną monarchą, jėzuitai patraukė širdis liaudies, net
zokų, Petro Sagaidačnio. i arpininkaujant d. Iri. kanH
fj Kroatijoj (pietijoj Austrijoj)
ristas
iš
pusės
lenkiškųjų
ponų.
Šitiejie
reikalavo:
1)
kad
dissidentų,
kurie
kaskart
Libiaus
ėmė
%
augštinti
mokslą
zo

riui
1 Avinui Sapiehai, Vladislavas sutarė su caru DyviV
Kkosi paskirtas naujas banas (pro
viešpats
karūnuotas
butų
Krokavoje.
katalikų
bažnyčioje;
kono
ir
savęs
klausinėjo:
k<>dėl-gi
jų
kunigai
nieko
tokio
pa
sądorą
16 metų (1618 m.), per ką Lenkija laimėjo pak
vincijos administratorius). Atka
2)
kad
savam
titule
rašytųsi
pirma
Lenkijos
karaliumi
ir
daryti
negali?
bežinį
ruožtą
su Smolensku, Novgorodu Sieviersku ir čfl
kus jam j Agramą, kroatai priėmė
didžiu
Lietuvos
kunigaikščiu,
ir
3)
kad
atmainytų
savo
Zygmantas III, lėkdamas ant Lenkijos sosto, pasistatė nygovu. Taip tai Maskva neparėjo į uniją su Lenkil
jį labai neprilankiai: susirinkę ant
— arba gerinus jėzuitai apibrėžė ptianą, nuo kurio nė žing Zvgmantas III augščiaus kėlė katalikystę negu laimę
geležinkelio stoties, priėmė jį ak tikėjimą ant katalikiškojo. Ir šiuomsyk, kaip prie dvaro,
snio neatstojo, plianą išnaikinimo k it veriu l^nkijoje. Ap tos ir po įtekme jėzuitų nenorėjo unijos, užlaikant
menimis ir supuvusiais kiaušiniais Maskvos vyriausybė nenorėjo mėtyti pinigus ant jiaprasisiautė jėzuitai, kurie jo mintis valdė despotiškai, o jeigu gijos valnybę. Nuo to sykio maskoliai pradeda neaplB
ir mėtydami jais, lydėjo poną į jo kų7 pasiuntinystė apsiėjo tik pašnekomis ir žadėjimais. \’ienok, kada prieš rinkinio seimą ant lauko pas \'aršavą tapo ko jie nestengė, tai prie jo širdies prisigriebė jier tetą jo
toli Lenkų.
rūmą.
pastatydinti trįs vėlukai. Maskviškis su kepure ant viršaus,
Dar aršiaus nusisekė Zygmantui III karėje, * JH
Oną, arba per pačias Oną ir Konstanciją. Taip antsėdę
dėlei tėwniško sosto Švedijos. Karolis Sudern ajhdfl
ant silpno monarcho, suorganizavo jo dvare tikrą karę prieš
!| Paryžiuj, išvežant iš ligonbu- Austrijos su skrybėle ir Švedijos su silke, tai žymi dalis
apėmė pirma Estoniją, potam įsigriovė į Vidžemį ir B
čių mįnyškas, kurios čia nno se šlėktos susirinko aplink Maskvos papartį. Bet vos prasi I skirtvierius. Apsisiautė karalius uoliausiais katalikystėje
c nė zvmv niu^ miestus, be Rygos (1601), nežiūrint į j
ministrais, kaip va: Bobola, Stan. Albu Radivilas, Levas
niai buvo ligonių prižiūrėtojoms, dėjo sušnekos pasiuntinių su Ixnkijos ponais ir su Lietu
st:in^a> ’nelmanų Jono Zamoiskio ir Karolio Chodkevl
Sapieha ir k. Mirus kokiam dissidentui, jo urėdus,ir stasusirinkę gyventojai išreiškė joms viais - katalikais, tuojau pasirodė, kad perkirsti tris minė
tąsias
kalades
nebuvo
jokiu
budu
galima.
Ypačiai
apie
atčians.
Karolis apriskelliė karaliumi Švedijos ( l()041 1
rastijas
atidavinėjo
katalikams,
draugams
jų
zokono.
Kil

•avo pritarimą. Susėdus į karietą,
mainymą
religijos
Maskvos
įgaltotiejie
nenorėjo
nė
girdėti,
atliko
kelionę
prieš Rygą. ■ Cli<xlkevyčius j>ergalę laimė]
tuosius
skirtvierius,
kurius
negalima
buvo
išstumti
iš
se

žmonės norėjo iškinkyti arklius ir
ir
todėl
sušneko^
su
jais
pasibaigė
tiktai
|>asiilginimu
su

pas
Kirchholnią
(Pi6?i. Karę, pertrauktą mirtimi Kar<
natorių krėslų, iš urėdų ar dvaro, stengėsi atversti į. kata
pats jas vežti ant geležinkelio sto-*
taikys.
lio
IX
(
’
1611
),
tęsė tolinus įpėdinis, jo sūnūs Gustavd
likystę, nežiūrint į įrankius. Atvertinėjimas kitvierių jiems
ties, bet policija minias išvaikė,
Tokiu
budu
rinkimų
kova
susicentravo
aplink
du
pre

Adohas. Paėmė Rygą ir kitus miestus Vidžemio it [J
tuom labiaus sekėsi; kad kolegijos jų pasidaugino ♦) prie
suareštavo rėkaujančius.
tendentu. Austrijos ir Švedijos. Abi šalt atkako į elekcijos
grasino net Gedanai. Zygmantas atmetinėjo sąlygas prii
Zygmanto III be mieros, ypačiai Lietuvoje, o skaitlius jų
šimnko. geizdamas atgauti Švediją ir išnaikinti joje pr
mokintinių pakilo iki 10000 galvų. Su pagelba tų kollegijų.
|| Londone, 17 d. sausio moterys seimą su geroka ginkluota spėka. \ ieną syk dalykai vos
tcMamizmą; kurstė jį Austrija ir Ispanija. Gustav
kovojančios už savo teises kėlė ne atėjo iki mušiui aplink senatoriškąją šėtrą, stovinčią vi
Adolfas gavo pagelbą nuo lėnininko Lenkijos, kunigai!
nimo, taukiaus dar dėl svietiškų nuožvalgų prie karaliaus,
prieš ministerių rodos rūmą de dur lauko. Tiktai pastangoms primaso pasisekė pačioj pra
kurs tokius pereidinėjimus visokiais budais apmokėjo, labai čio Prūsų. Jurgio Vilhelmo, jsismerkė į karališkus Prus
monstracijas. Prie diržų prisirišo džioj sustabdyti tą mūšį. Potam Karukovski liepė sudeginti
ir iemo zimesmus miestus Ik* Toruniaus ir (iedanos. C
sutankėjo Lenkijoje ir Lietuvoje ir suteikė čion katalikystei
geležinius retežius ir juos pririšo sdkruvintą sopa. Jis pats perėjo į pusę Zamoiskio, ir tuomi
19 d. rugpjuties 1587 m. rata Za persvarą ant protestantizmo. Priegtam Lenkai smalsčiai
liaus Prancuziia ir Anglija patarpininkavo sudėjime g
pąie aptvaro. Atėjusi vaikyti jas suteikė jai persvarą.
jau ėmė smerktieji į Lietuvos urėdus, nors tatai dar ne, klų: Altmarke. artimais Štunio, įvyko 6-metinė
policija turėjo pirma retežius su moiskio, susidedanti labiausiai iš Maž-lenkių ir pietinių
Rusų,
apšaukė
karaliumi
Zygmantą;
Lietuva
pristojo
prie
(1629). švedai pasilaikė savo rankose laimikius yg
labai gerai jiems sekėsi.
daužyti. Pulką jų suareštavo ir
jo
kaipo
prie
ainio
savos
dinastijos.
Princas
su
hetmanu
myje
ir keletą prūsiškųjų miestų!
“ įyBS
Augštesni urėdai, kaip senatorių, infulų, dignitorių ir
teisėjas jas pasmerkė trims sanvaikako
į
bažnyčią
šv.
Jono,
kur
ir
atlaikė
padėkavonės
maldas
tt., pagal aktą unijos ant pamato senų tiesų ir privilegijų,
“Iš tikro (Lietuva ir) Lenkija po 45 metine
-tėms kalėjiman.
ant garbės naujai aprinktojo karaliaus. Bet rata Zborov
Zygmanto III nukentėjo labai daug. Pirklyba,
nesykį pat virtimų, turėjo tekti Lietuviams iš gimimo arba
s || Japonija Chinų randui padavė skių, susidedanti labiausiai iš Did-lenkių, nepripažino šito
ypatoms, Liętuvoje apsigyvenusioms. Kad Lietuviai gynė ir žemdirbystė nupuolė ir visur, be rūmų galing-><M^a
tęs, matėsi vargas; — net mokslai nuėjo taip pat,
paskutinį reikalavimą uždrausti aprinkime; ir po trijų dienų, Kyjevos vyskupas Jokul>as \ osavo privilegijas, parodo seimo konstitucija kaslink Vidženiw starastų, kur Kepta buvo, kad pusė tokių starastų bu sa valstija, atgal. Blizgėsis kelių didžių vyrų neiOB®
'angliškai kompanijai
dirbdinti roniecki, apšaukė karaliumi erchercogą Masimilijoną. vie
tų lietuviais ir kad mirus lietuviškam jam starastai, taptų
ženklino visuomenei; universitetai perėjo j nagus
Mandžurijo* naują gelžkelį. Jei ną iš brolių ciesoriaus Rudolpho II, o kardinolas Radi vilas
paskirtas į jo vietą Lenkas, o mirus lenkui — lietuvis.
gu Chinų randas to nepadarys, Ja- dėlei to aprinkime užgiedojo Te Deum laudamus Bernardinų
\urie savo mokintinius laikė dvasiškuose pančiu*
Dabar ta i p-gi, kada Zygmantas III nominavo ant Vilniaus
riausias įrėdnes protestonų nhikino jėzuitai ir jų
~ ponija žada pati tą padaryti. Tai bažnyčioje Varsavoje. Išsiųsti tapo pas Maksimilijoną
vyskupo Bernardą Mactejevsk), Lietuviai privertė jį atsisa — karalius. Kunigų valdžia iš naujo pasikėlė ir •
gi išpultų, kad ji tokiame atsitiki su pranešimu apie aprinkimą ir užprašymu ant sosto Jokū
kyti nuo vyskupystės, tai gi ir nuo senatorystos krėslo la
me savo kareiviais u£ims tuos bas Voroniecki, Kyjevos vyskupas, Jonas Zborovski, Gniez
viską mažne tokia |>at tamsybe, kokia viešpatavuAj^K
no
kaštelionas,
ir
Aleksandras
kunigaikštis
Prunski.
Tuo
bini .Abraomo Vainos, ukėso did. kunigaikštystės ♦).
Mandžurijos plotus, per kuriuos
pirm šimtų metų. Sudarai draugijos rėdo tapo su<^|S
mi tarpu Zamoiskis sutarė su Švedų pasiuntiniais sąlygas,
vengiamas naujas gelžkelis.
ti: visur valdė šlėkta pagal savo patikimą, >paudėJ|^B
beje pacta conventa, kurių svarbiausia buvo: tegul Švedų
nius
luomus, darė sądoras savo valia, nors tos,
!
1
VAZŲ ŠEIMYNA.
|| Pereituose metuose Prancūzija vyriausybė nutaria su Lenkija patektiną sątaiką ir atiduoda
valinių karių, negalėjo įvykti. Kazokams įgriso
parsigabeno i& svetur išdirbinių, o jai Estoniją. Abu princai, ir Zygmantas ir Maksimilijo
rybos su Lenkija tuomi labiaus, kuomi lahiaus jw GUSTAV, KARALIUS ŠVEDŲ.
daugiausiai žalių produktų už $1,- nas, priėmė aprinkimą ir sutiko ant jiaduotų kožnam są
tai ir kiti kunigai dėl religiškų įmonių persekiojo,
maišto ir karės su Lenkija pasirodė tuomi labiausi
209,529,600, arba už 84098400 dol. lygų. Dabar kilo klausimas, katras iš jų suspės pirmiau
Jonas III (1568— 1592)
kųs, kuomi labiaus jų senos tiesos ir laisvės buvo tr
daugiau negu užpernai. Savo gi pribūti į Krokavą ir apsivainikuoti. Maksimilijonui buvo
Zygmantas III, karalius I^enkų.
mos“ (Goehring).
išdirbinių svetur išgabeno už $1,- daug arčiaus; su nedidele kariauna jis patraukė į Lenkiją,
Karolis IX (1604—1611).
108,406,000, arba už 55064000 dau- tikėdamas^ kad sudrutins jį prisidėjimas lenkiškų šalininkų.
Jau
jis
prisiartino
prie
pačios
Krokavos;
bet
Zamoiski
ne

Vladislovas IV — Jonas Kazimieras — Karolis Ferdi
». giau negu užpernai.
snaudė ir išsirengė ant energiško atspyrimo. Atmuštas po
nandas vyskupas — Ona Katarina už Filįpo Vilhelmo, ku
nigaikščio Neuburgo.
Į Paryžiaus universitetas kas nenusisekusio antpilblimo, Maksimilijonas atsitraukė į ČęNors prie savo vainikavimo Krokuvoje Zyga
stochavą,
laukti
naujų
prigelbėtojų.
Tame
laike
Zygmantas
Gustav Adolfai (1611—32).
, metai vienam iš geriausių baigianIII, tarp kitų punktų, prisiekė ginti laisvę tikčinihi
Ch ristina (1644 — 54).
čių mokslą studentų duoda 12000• i^sėdo Gedanoje; iš čion, po priedanga kareivių tunto, sku
deniams ir ne katalikams, bet toji prisieka nė kiek r]
Ona už Heinrikio Juliaus kunigaikščio d’Enghien..
frankų,' kad jis galėtų po svetimus binosi į Krokavą, kur ir atkako laimingai. Vainikuotas
dė jam veikiai Įjotam pradėti ilgą, alsinančią kari
Katarina už Jono Kazimiero, kunigaikščio Dvi-tfitės.
kraštus važinėti, bet turi aprašyti čion tapo primaso Karukovskio 28 d. gruodžio" 1587 m.
Rusų pravoslaviją; prie to jis pasirodė uoliu įranki
Karolis X* Gustavas (1654 — 1660).
savo įspūdžius ir patėmijimus. šį- Potam šalis Maksimilijono ėmė žymiai mažėti; daugelis
patarėjų, jėzuitų.
j
Karolis XI (1660-1697).
' met dovaną gavo Henri Labroue. Lenkų pametė jį ir kako pas naująjį karalių j ieškoti jo
Liublino unija 1569 m., sudrutindama polyti ši
Karolis XII (1697 — 1718).
Jis turi aprašyti savo įspūdžius> mylistų. Zamoiski su pažymia spėka ištraukė į kelionę
gludinimą lietuviškosios Russijos prie Lenkijos, 1
apie moterų gyvenimą visokiuose prieš Maksimilijoną. Tasai atsitraukė į Sileziją ir stovėjo
plačius kelius įtekmei tosios kulturiškuose prietikiu
pas Byčiną. Zamoiski drąsiai perėjo per rubežių, užgulė
žemės kraštuose.
ypačiai religiškose skrytyje. Pasekmingai atverti?
ant priešininkų ir sumušė juos (13 d. sausio 1588 m.).
•c K
kiltas šeimynas iš protestantizmo ir pravoslavijos į
I{ Maskolijos biudžeto suma Ant lauko Byčiniškio mūšio buvo rasti 1800 lavonų su pa*
kystę, jėzuitai nebenorėjo daugiaus apsiriboti atigij
nyme paskirta $33510000 policijos skustomis galvomis pagal'Lenkų ir Vengrų paprotį ir 1200
ju luomu, o užmanė ir visą Rusų tautą cerkvės pnl
Žvilgterkime dabar, nors trumpai, j prietikius Zygmanto se pavergti popiežiškam sostuk Kadangi urnai vai
išlaidoms, kokios negali būt paaiš >u nukirptomis vokišku budu. Tuojau Zamoiski apgulė ByIII su kaimyniškomis viešpatystėmis. — Borys Godunov katalikystę žmonės imtų kelti riaušes ir maištus, tl
*
kintos. Taigi. pridėjimo policijai čino pylį, kur užsidaręs buvo Maksimilijonas, ir erchercogas
liepė Uglyčiuje nugalabyti brolį Thėodoro Ivanovyčiaus, si už suvienijimo bažnyčių, beje pakėlė klausimą apH
reikalaujama daug daugiau negi >riverstas tapo pasiduoti nelaisvėn. Ilgainiui, reikalaujant
Dimitrą, ir pasimirus Thėodorui (1598 m.), pats užėmė
apšvietimo reikalams: apšvietin* \ustrijos rumui ir Romos kurijai, jis tapo paleistas iš nedinimą Florentiškės unijos. Su tuo mieriu žinj
sostą išgesusios šeimynos Riurikaičiu Maskvoje. 1600 m.
reikalams reikalaujama vien 7 mi aisvės, ir nors, priešingai sulygimui, nesiliovė vadintiesi
Skarga dar 1569 m. parašė knygą “Apie vienybJ
l. enkų karaliumi, tai vis-gi darė be jokios sau naudos. Per dėl sušneku apie patenkančią sąfaiką atkako nuo Zyg bažnyčios po vienu piemeniu ir apie graikiškąjį it
lijonų rublių daugiau.
galė pas Byčiną sudrutino lenkiškai lietuvišką vainiką ant
manto III pasiuntiniai į Maskvą, kurių vadu buvo lavus vienybės atsitraukimą V kuri knyga dukart tapo lei
diplomatas liet, kancleris Levas Sapieha. Tuos pasiun išleista (1577 ir 1590 m.). Kadangi siūlomoji uni
alios Zygmanto III.
|| Brazilijos porte Rio de Janei
i. re, jurininkai atplaukusių čia Ame
Ypatojė jauno Švedų princo ant lenkiškai lietuviško tinius ten laiftė lyg apkabinę, apsiautę pristovais, neleis liko pravoslavams jų įmonius ir dievmaldystę cerkv<
dami jokių susižinojimų su pašalinėmis ypatomis; sąkal^ niškoje kalboje, o reikalavo tik, kad popiežius butų
rikos kariškųjų laivų susipešė si
jsto atsisėdo aiškus proto aprubežiavimas, suvienytas su
bos
traukėsi beveik per metus, ir maskoliai, nelaimėję nu žintas galva, tai daugelis pravoslavų pasiliko ją ga
Brazilijos ir Portugalijos jūrini:
klu atsidavimu popiežiui ir katalikų bažnyčiai. Ir tokia
pobūdžio apibrėža tinka visam šitam ilgmetiniui viešpatavi- sileidimų kas kirk Livonijos, sutarė 20-metmę sątaiką.
Kai. Patsai garsus iižstai inėtojas pravoslavijos, kuq
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Konstantinas Konstantinavyčius Ostrogski, su papra
šau trumparegyste, iš pradžių buvo prilaukus tai minir tikėjosi su Romos kurijos pagelba įvesdinti tvarką
CrOvLtarPan Patv’rhusios hierarchijos vakarinėje RusHT-P*6 k?žnytmę uniją nederėjo iki Zygman1; dabar ji greitai artinosi prie įvykdinimo, ir veirado nuoširdžius sądarbininkus tarpe pačių lietuvišos Russijos hierarchų.
1588 m. pirmu kartu aplankė Russiją Caregrado pa
reitas. kurio vyriausiąją valdžią ant savęs nuo senų
pripažino russiškoji hierarchija. Patriarchas JereĮa, keliaudatnas į Maskvą, pakreipė savo kelionę į Leną ir Lietuvą, gavęs per kanclerį Joną Zamoiskį nuosa
kaus gromatą liuosam pervažiavimui per šitą šalf. Jis
fln*uje> kur prąvoslavai priėmė jį su didele pa»*ha ir kur' savo pečviete jis patvirtino įstatus neseniai
-igtos brolijos šv.-Trejybės. "Bet neilgai pabuvęs Lieoje, Jeremiją skubinosi į Maskvą. Į metus laiko, kada
mon grįžo iš Maskvos, jis Vilniuje apsistojo ant ilgiaus
užsiėmė sutvarkinti lietuviškos Rusijos metropoliją,
ęs leidimą nuo karaliaus Zygmanto III. Jis sukvietė
įsiską synodą į Vilnių ir numetė netikusį metropolitą
isiphorą Uievočką kaipo dusykvedį (liepos mėn. 1589
o į jo vietą įšventino Minsko klioštoriaus Voznesenarchimandritą Mikolą Ragozą, paskirtą paties karaliaus
jpnanto III (pašnabždant jėzuitams). Bet išgirdęs nu
tikimą naujo menopolito, jis sumanė pataisyti savo klaituomi, kad šalymais jo įsteigė urėdą savo ekzarcho,
kuriuomi metropolitas turėjo dalintiesi sava valdžia,
ą urėdą jis pakėlė lavų, guvų (“apgavingą kaip biesas”,
t lietopisės) Lucko vyskupą Kirylą Terleckį. Už tai
lik. Ragoza labai tūžo už susiaurinimą jo valdžios ir ne
sitikėjimą jam. Ir kituose dalykuose patriarchas Jereija, būdamas Lietuvoje ir potam Lenkijoje, parodė savo
ežinią ir nepermanymą vietinių ypatų ir aplinkybių, taip
užuot gero, jis darė pats klaidas ir reikalus supainiojo
siaus, negu pirma buvo. Akyva, kad patriarchas vaišipas kataliką Joną Zamoiskį, o aplenkė pravoslavijos
ėją, kunigaikštį Konstantiną Ostrogskį.
Išvažiavus patriarchui, lietuviškosios Russijos archiefjai beveik kasmet susivažinėjo ant synodų Liet. Bras
tose prašalinimui cerkviškos suirutės; bet tie synodai tik
liaus sirpino klausimą unijos. Pirmu iš rusiškų hieĮ’chų pasmilo ant tosios — Kirylas Terleckis.
Aplink tą laiką Lucko ir Ostrogo vyskupas, urėde ekrcho, Kirylas kentėjo persekiojimuš iš pusės svietiškos
Idžios. Ypatingai prieš jį siautė Lucko starasta Alekndras Siemaška, neseniai atvirtęs iš pravoslavijos į lonizmą. Kirylas niekur nerado tiesos; net pats kimi
ikštis Ostrogskis neužstojo už -jį, nes žinojo jo nepadogyvenimą. Sako, kad ant persekiojimų ekzarcho ragiBL ypatingai lotyniškas Lucko vyskupas Bernardas Macieski. Garbgodus, prie liuono ir goslumų pripratęs, Kiry
Terleckis neiškentė, ir pastojo unijos užtarytoju.- Laidvasiško synodo Brasčiuose 1591 m. atsirado gromata
4 d. birželio) nuo vardo 4 pravoslaviškų kunigų: trįs iš
— Lvovo Gedeonas, Pinsko Leonas Pelčyckisjr CholDionyzas Zbiruskis, įgalioja ketvirtą, Lucko vyskuir ekzarchą Kirylą, pranešti karaliui apie jų velyjimą
iduoti po valdžia Romos popiežiaus, pripažinti tąjį at/u
Petro ir vieninteliu vyriausiu piemeniu. Tik gevde'1592 m. išėjo atsakymas karaliaus ant tos gromax?ralius žadėjo, savo globą ir yisokras privilegijas.
/tą laiką pasiliovė ir nedraugiškumai starastos Sie, Jos, nes miesto Vladimiro teisme abudu pasisakė susi-Zikmą ir panaikino visus abipusinius skundus. Iš savo
pusės karalius laviai palaikė vaidus pramslavų.
1593 m. šalininkai unijos susilaukė padrutinimo ypapje vyskupo Potiejaus. • Adomas Potiejus kilo iš dorų pra,loslaviškų gimdytojų, jaunas būdamas, tūlą laiką tarnavo
Jas kunigaikštį Nikalojų Radi vilą Juodį, ir priėmė protestntizmą. Nuo Radivilo Adomas Potiejus perėjo ant
rališkos tarnystes, ir ilgainiui įgijo titulą Brasčių teistoo po tam kašteliono iF senatoriaus. Noru jis ir pagrįžo
ravoslaviją, vienok buvo labiaus linkęs prie unijos. To, mirus Meletiui Chrebtavyčiui, vyskupas Vladimiro ir
ir podraug archimandritas Kyjevo Pečeriškės
asči
'katedrą
jo pasiūlė Brasčių kaštelionui. Kirylas
vro
ijypakirpo Potiejų į minykus ir praminė jį Hijipapotam jį pakėlė į urėdą Vladimiro vyskupo, ant ko
• noringai sutiko. Tuomet ir kunigaikštis Konstan) rogškis draugavo su Potiejumi ir parėmė jo mintis
1 aiją, nes jis tikėjosi, kad rytinė bažnyčia palaikys
^vo įmonius ir turtus, bet kad pravoslavų vyskupai
ins su lotyniškais ir politiškose tiesose (dalyvaus
Jr seimuose), ir kad ji įvyks pritariant hierarchams
tiems, maskolškiems, valakiškiems ir visatinai viJravoslaviskiems. Jis mat svajojo apie tikrą suyiet>ažnyčių, rytinės ir vakarinės, o ne apie pajungimą
jrkvės lietuviškosios Russijos per popiežišką sostą,
oduose per trejatą metų negirdime kalbos apie unislapta tarybos ėjo su" Kirvių Terleckiu, Hippatiju
X ni ir Mikofu Ragoza. Bet metropolitas ilgai neši
ni Airai stoti už uniją, ir slėpė nuo žmonių savo atskaGegužyje 1594 m. Lucko vyskupas, drauge su
* , užstatė Vladimiro miesto urėde vieną dvarą savo
X ♦, sakydamas, tai darąs, leidžiant karaliui lėšoms
•- j Romą, kur jis su Potiejumi paliudysią popiežiui
rną dėlei suvienijimo rytinės ir vakarinės bažViruodžio 1594 m. Terleckis ir Potiejus (synode
į~) vardan rusiškų vyskupų, surašė gromatą apie
tarimą susivienyti" su Romos bažnyčia po viršenybe
' * is, tačiaus daug jie prisitriusė, iki kiti vyskupai
x sirašė. Vėliausiai tam pritarė metropolitas Ragoam Terleckis ir Potiejus važiavo į Krokavą pas
u artikulais, ant kokių vyskupai priima uniją. Ge3alabanas taip-gi pristojo prie to akto, ir sausyje
Lvove sukvietęs kunigiją prikalbino pasirašyti po

1

£

;aus birželyje 1595 m. metropolitas ir vyskupai gaurašė artikulus arba sąlygas unijos, ir be to synorašyvą popiežiui. Čion hierarchai ištarė savo priarrijai ir pripažino popiežių vyresniuoju piemeniu,
nranešti įgaliojo vyskupas Hippitajų ir Kirylą Ter\slink artikulų, kurtus turėjo patvirtinti popiežius
s, tai svarbesniejie buvo šitie: kaslink dogmos
dvasią unijotaL velyja tikėti, kad ji paeina
o_ per Suntį. Užlaikydami visus- įmonius ryti
nės, jie ypatingai spiriasi ant užlaikymo komunijos
1 pavydaluose ir pačiavimosi kunigų; prašo, idant
tek itas ir vyskupai gautų vietas senate lygiomis su
fefot vyskupais; idant cerkviškus turtus nieks nesialdyti be pritarimo vyskupo ir kapitulos, ir idant
ųstatymiškai pagriebti svietiškų žmonių, taptų su*Icerkvei; idant ant vakantiškų katedrų, dVasiškija
turis kandidatus, iš kurių vieną patvirtina kara(Toliaus bus.)

ęįpNNAR. Savo gyvastį už jo gyvastį atiduo
H. Ibsen.
čiau.
’
jtORDIS
Emulfųj^ Patsai Torolf tam kaltas,
ŠIAURĖS KARŽYGIAI jka*. atsitiko. (įNeaiškiais
žodžiais davė suprasti, kad

Iš visur.

galan labiau savf girt!. Už tą
straipsnį Kauno gubernatorius nu
baudė "Teisybės” leidėją Petruše
vičių 200 rubl.; nors straipsnis tas
ir nesikreipia prieš valdžią. Trum
pos žinutės iš Lietuvos ir kitų
Maskolijos miestų. Tai visas įturis
naujo lietuviško laikraščio.

I] Mieste Rio de Janeiro, Brazili
joj. policija susekė suokalbį anar
užpilei ant Egilio ir užmušei jį. Kuone prieši chistų, kurie buvo susitarę dinami
KETURIŲ VEIKSMŲ T RAG E DU A.
IŠ RUSŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE h ninkais būdami išsiskyrėva.... tu ir anuomet žudei tu išardyti Amerikos karišką lai
mang gimines.... beto, Torolf elgėsi, kaip plepąs vyną, kada jis atplauks į Rio Ja
K, PUIDA,
vaikęsas.... pykdavo už juokingumus ir pasakė ne- neiro uostą, bent Brazilijos polici
,mažai!.... Tik tuomet supyko Gunnar ir tik tuomet ja teip sako. Greičiau vienok bus
minia, įeina Gunnar ir meta kirvį ant žemės prie du1 pakė.lė ginklą ant tavo sunaus.... Spėju, kad turė
tai tyčia paleistas paskalas pačios
Žemaitė. Kent Kaltas, Kent ne
r*)*
jo tąm tvirtą priežastį.
policijos.
kaltas.
Vaizdelis. Priedas "Lie
GUNNAR Atlikta! Egilis atkeršintas!
ERNULF (ramiai). Matyti, kad tu moteriškė:
tuvos
Ūkininko
’'. Pilnius, igoym.
SYGURD. Kad tik nebūtų perank^ti, Gunnar!
daug žodžių vartoji. Kam to reikia? Jeigu Torolf
||
Likosi
užmuštas
mieste
Krasno
39
^sl.
Gali
GUNNAR. C
\ būti, gali būti! ~Bet Egilis, negyvas, — tat jo giesmė užbaigta.
Ufemske žemiečių perdėtinis Svisgilisl mano mielas sūnūs!
Vaizdelis^ kaip ir kiti Žemaitės,
EGILIS. Jeigu Torolf negyvas, neturėsiu vikin- ridov. Užmušė jį brolis RdgoziJIORDIS. Turime dabar ginkluotis ir jieškoti gą-...
parašytas
užimančiai. Jauna varg
ninkovos, kuri užmušė perdėtinį
pagalbos pas draugus, nes Torolfą daug kas norės
ERNULF. Taip, Egili, abudu netekova savo vi politiško kalėjimo, jenerolą Maxi- šė kaimo mergina, patekusi mies
atkeršinti.
tan, susideda su niekšu, miesto
kingų. ([ Jiordisų). Tavo tėvas gerai pranašavo: movskį.
GUNNAR (paniuręs). Jis pats bus baisiausiu
valkata, neklauso persergėjimo ti
"Jiokulio giminė savo užmušėjui
ceršintojuf naktį ir dieną stovės mano akyse.
kro
jaunystės draugo Juozp, bet
Keršįs visur ir amžinai.”
|| Trijų Karalių dienoj šįmet
JIORDIS. Torolf gavo savo užmokesnį. Už gi
Gerai rūpinaisi, kad jo žodžiai išsipildytų. (Palan- caras nedryso pasirodyti ant upės su niekšu apvagia monopolį ir pri
minės nuodėmes giminė, turi atsakyti.
dėlę tyli, paskui kreipiasi į vienutis svečių). Kurion Ne vos, kur paprastai popai šventi muša degtinės pardavinėtoją. Už
GUNNAR. Tas tiesa. Bet prieš užmušant links vieton tapo mirtinai sužeistas?
na vandenį. Ceremonijos atsibuvo tai suima Juozą ir žandarai ir ^omiau man buvo ant širdies.
licistai, girti būdami, saviškai tar
VYRAS. Stačiai į kaktą.
z
ant prūdo parke Carskame Sele.
JIORDIS. Naktis, kurią liejas kraujas, visuomet
dydami, nukankina nekaltą Juozą.
ERNULF (pakakintas). Hm! Ga rbinga tai vie
išrodo baisiausia; praeis ji — viskas praeis. Bjauriu ta! Tat nebėgo. Ar Gunnarui po kojų pargriuvo,
[| Mieste Nancy, Prancūzijoj, Kada atsigavusi monopolio pardaapgavimu užganėdino Ernui f savo kerštą. Nenorė ar į kitą pusę.
pas vieną senų daiktų pardavinėto vinėtoja pasakė, kas buvo užpuoli
jo stoti į atvirą kovą su mumis; nudavė, norįs san
TAS PATS. Pusiau į kitą pusę, pusiau Gunnarui ją rado 300 kyliogramų šmotų baž kai ir atsipeikėję žandarai norėjo
taikos su mumis ir tufinet puolė ant mųsų kūdikio! po kojų.
nytinių daiktų: kielikų, monstran Juozą paleisti jis buvo jau
Geriau tą už jus užmačiau! Jaučiau, kad Emulf
ERNULF. Tas liudyja tik pusiau kerštą. Na, cijų, žibintuvų. Pardavinėtoją ir negyvas. Jie iš to nieko nedarė,
piktas ir neištikimas! Mano tiesa buvo, kuomet pamatysime.
jo seserį suareštavo, kadangi tie tardami: didelis čia daiktas, jei
kursčiau tave prieš jį ir prieš visą veidmainingą jo
gu vienu mužiku bus mažiau!
GUNNAR (artindamasis), Ernulfai! Žinau, kad daiktai pavogti iš bažnyčių.
giminę.
Toks įturys šito vaizdelio.
visi mano turtai neatlygįs tavo nuostolio; bet reika
GUNNAR (įniršęs). Taip, tu tą dariai. Kuo gi lauk iš manęs, ko nori.... .
ĮĮ Kongo vieešpatystėj, vidurinėj
yra mano kerštas sulyginant su Ernulfo nuodėme?
Knygelė apie paženginę kunigo
ERNULF (rūsčiai pertraukdamas jį). Atiduok Afrikoj, netoli Kasai River tirinėTiesa, jis neteko Torolfo, bet liko jam dar šeši sū Torolfo kūną ir leisk mane. Kur jis guli? (Gun
J.
Ambraziejaus bitininkystę ir jo
tojų komisija turėjo smarkų susi
nus, o aš neturiu nė vieno — nė vieno daugiau.
jo
iš bičių išdirbinių išradimas.
nar tylėdamas nurodo ranka į vidurines duris).
rėmimą su žmogėtlžiais • negrais.
TARNAS (greitai įeidamas). Ernulf iš Fijordų
Knygelėj
toj iš tikro nėra pa
ERNULF (eina keliatų žingsnių; bet paskui at Mūšyje žmogėdžiai nužudė šimtą
atvyksta.
mokinimų
nė
apie bičių auginimą,
sikreipia ir taria griausmingu balsu į Sygurdų, Dug kariautojų.
GUNNAR. Emulf?
nė
sunaudojimą
bičių darbo vai
nų ir kitus, kurie užjausdami, nori eiti paskui).
JIORDIS IR KELIATAS VYRŲ. Prie ginklų! Sustokite! — Ar manote, kad Emulfui reikalingi pa
sių.
Yra
tai
vien
rekliamos kny
|| Kadangi į Australiją neįleidžia
Prie ginklų!
gutė.
lydovai iš gėdulių namo, kaip aimanuojančiai mote chiniškų ateivių, tai tūlų laivų ka
DAGNA (tuo pačiu laiku). Mano tėvas!
riškei? — Sakau, likite čia! Aš vienas pajėgsiu pitonai gabena juos slapta. Susi
SYGURD (lyg spėdamas). Emulf? O, Gunna panešti Torolfą. (Ramiai bet tvirtai). Išeinu be sū
tvėrė ne kompanijos, kurios didelį
rai, Gunnarai!
nų, bet nieks nepasakys, kad matė mane nelaimės į- turi pelną iš slapto gabenimo chiATVIRAS LAIŠKAS
GUNNAR (ištraukia kardų). Na, vyrai! Kerš veiktą.
\
niečių į Australiją.
Tilniaus Žinių * redakcijos ir ad
tas Egilio užmušėjui. (Ernulf įeina nešdamas Egi- veiktą. (Pamažu išeina).
ministracijos į Amerikos ir ap
lį ant rankų).
JIORDIS (Priverstinai šypsodamasi).
Leiskite
Ii Ne tik Amerikoj užstojo pini
skritai užsienių lietuvius ir lietu
GUNNAR (sušunka). Egilis!
,ain eiti, kur jis nori. Nėra reikalo rinkti daug ginis krizis, jis yra ir pas Ameri
ves.
ERNULF. Štai jųsų Egilį turite.
karžygių, kad ir keršindamas sugrįžtų. Na, Dagna, kos priešininką, Japoniją. Stoka
Gyvendami tarp apšviestų tautų
VISI (drauge). Egilis— Egilis gyvas!
— Dagna, — manau, kad tavo tėvas paskutinį kar pinigų greičiausiai gali abudu kra
ir
naudodamiesi politiška laisve,
GUNNAR (išleidžia kąrdų). Bėda man! Ką gi tą plaukė iš Islandijos, norėdamas gauti išsipirktinuoštu sulaikyti nuo karės.
jus
gerai žinotę, kokią svarbą turi
jiadariau!
sius iš mudviejų.
apšvietimas
ir laisvė kiekvienos
DAGNA. Torolfai, broli mano!
SYGURD (pasibjaurėjęs). Gėdintumeis taip kal
Prūsų seimas priėmė rando
tautos
gerovei.
. ERNULF ' jodydamas Egilį). Štai, Gunnarai, ta- bėti !
sumanymą, kad vokiečių kolionizavo vikrus vaikėsas!
Nors gyvenate svetimoj šalyj,
DAGNA (taip-pat). Ir tu dar gali tyčiotis iš mu- cijos komisijai butų leista priver
EGILIS. Tėve! Senis Ernulf nenorėjo manęs >ų — tyčiotis po to, kas čia atsitiko?
bet
jųsų ryšiai su tėvyne nesutrukstinai nuo lenkų išpirkti žemę.
nuskausti, kaip tu mane išveždamas sakiai.
sta;
iš anapus jūrių ir sienų jus
JIORDIS. Kuomet žygis atliktas, reikia mokėti Seimas priėmė, kad butų priversti
ERNULF (į Jiordisųj. Užmokėjau už tavo tėvo
nemažiaus
rūpinatės savo tautie
juo pasigirti! Šįryt prisiekiau Emulfui kerštą ir nai už užmokestį atimta nuo lenkų
mirtį! - Dabar galime susitaikinti.
čiais,
negu
męs
čion ant vietos.
neapykantą. Jiokulio užmušimą ir viską kitą galė nedaugiau kaip 174000 hektarų.
JIORDIS (užslopinus sujudimų). Gali būti.
Taigi,
pradėję
darbą, kad pakel
jau užmiršti — tiktai ne paniekinimą, Pavadino
GUNNAR. Ar tik ne slogus sapnas mane apž mane vergei Jeigu taip y'ra, tat nėra ko gėdintis*
ti
Lietuvoj
kultūrą,
susistiprinti
|| Ant prigulinčios Holandijai
pirmeivių
judėjimą
ir
sužadinti
tnė?.... Tu — tu atneši Egilį?
Gunnar galigesnis dabar už tavo tėvą, drąsesnis ir salos Fares (pietinėj Azijoj) su
ERNULF. Kaip matai. Bet žinok, kad netoli
1
laisvės
geismą,
męs
kviečiame
ir
kilo čiabuviai gyventojai. Pereitą
grebtinesnis už tavo vyrą, Sygurdą!
jus,
prašydami
dalyvauti
drauge
nuo mirties buvo.
DAGNA (Staiga įniršus). Klysti, Jiordis.
sanvaitę holandiečiai paėmė po
GUNNAR. Žinau tų.
smarkiam mušiui pasikėlėlių tvir su mumis.
Tai tu gyveni po' bailio stogu!
ERNULF. Ir nesidžiaugi jam sugrįžus?
Jau mėnuo praėjo kaip paėmė
tovę. Mušije krito 130 čiabuvių,
SYGURD (staiga). Dagna, ką dirbi!
GUNNAR. Kad butum anksčiau sugrįžęs^— la
me
iš Petro Vileišio dienraštį “Vil
išlikę pasidavė holandiečiams.
GUNNAR. Bailio?
biau bučiau nutlžiugęs. Bet apsakyk viską, kaip kas
niaus
Žinios” ir savo spėkomis
JIORDIS (pasityčiodama šypsosi). Iš proto išė
buvo!
aną
vedame.
Tam tikslui sutai
j Turkiška kariumapė vėl įsi
jai!
.
I
ERNULF. Trumpai kalbėsiu. Korė kerštmlamas
sėme
įsitikėjimo
bendrovę vardu
DAGNA (kalba toliau). Ne, nėra ko slėpti! Ty veržė į Persijos provinciją Arzenjudviem nuplaukė su beteisių buriu į pietus, kad lėjau, kuomet tyčiojaisi iš mano tėvo ir negyvų bro bayan, apvaldė miestą Shandshbu- "Jonas Vileišis, Stanislovas Matu
suimti Egilį.
lių; tylėjau. U4 čia buvo Ernulf. Jis neprivalė išgir lak, paėmė rastus ginklus ir 150000 laitis ir Ko.”, suteikėme dienraščiui
GUNNAR. Korė! (Tyliai). Ha, dabar supran sti, kad Torolfą užmušė paniekinto žmogaus ran dol. iš kasos pinigų.
bepartijinę, pirmeiviškąją pakraipą.
tu Torolfo žodžius!
Praėjusį mėnesį pergyvenome sa
ka. Bet dabar nesigirk ilgiau Gunnaro žygiu Islan
ERNULF (į Gitnnarų). Jo pasikėsinimą paty- dijoje—nes Gunnar bailys! Kardas, kuris gulėjo
vo
lėšomis, kurios susidėjo iš pir
[| Garlaivių kompanijos Allan,
riau aš. Reikėjo kaip nors tą baisenybę perspėti, tarp tavęs ir tavo išvedėjo, kybo prie mano vyro šo Dominion ir Canadian Pacific lini mųjų bendrų - įsteigėjų įnešimų,
Nenorėjau mokėti už Jiokulį, ir tave kovoje bučiau no.... o petraištis, kurį nuėmei nuo peties — davei jų numažino kainas kelionės iš dabar tos lėšos jau baigiasi, užta
užmušęs, bet tavo įpėdinį norėjau išgelbėti, Dėlto Sygurdui! (Nuima petraištį ir pakelia į viršų). Štai Kanados į Angliją iki 30 dol. an tai kviečiame jus visus, kurie už
tai skubinau su sunais paskui Korės.
jaučiate musų darbui, įstoti į mu
troje kliasoje.
jis!
.s
SYGURD (tyliai). Čia gi nelaimė atsitiko.
sų
bendrovės narius.
JIORDIS (įniršus). Sygurdai.!
ERNULF. Kuomet tenai atvykau Egilio apgynė
Kam
sunku vienam įdėti 50 rb.
|Į
Pietinėj
Amerikoj,
respublikoj
MINIA. Tai Sygurdo, Sygurdo žygis!
jai gulėjo surišti, o tavo sūnūs buvo jau priešininkų
tegul
keli
sudėję tą sumą ineša, o
Chili,
baisus
gaisras
išnaikino
su
JIORDIS '(drebėdama iš įniršimo). Jis, jis! —
rankose ir nebūtų jo pasigailėję. ““Bet surengiau Gunnar, ar tai teisybė?
visu miestą Temuco. Ugnis išnai tuomet gaus vieną balsą bendrovės“
jiems pereną! Korė ir du jo draugu pabėgo. Kiti
reikalų apsvarstyme ir vieną ekGUNNAR (ramiai). Viskas teisybė! Tiktai ne kino 20 namų blokų.
kietai miega — ir sunku bus juos prižadinti.
zempliorių
“Vilniaus Žinių”, apmo
tas, kad aš bailys ir paniekintas.
GUNNAR ( neramiai). Bet tu — tu, Ernulfai ir
reikės
tiktai anų persiuntimą
kėti
|| Stoka pinigų atsiliepė ir ant
SYGURD (sujudęs). Tu nė pirmu, nė antru
ta v iejie?
♦).
Kas
negali
iš karto visos su
deimantų
kainų:
deimantai
atpigo.
niekuomet! (Į kitus). Kelionėn, draugai! Kelio
ERNULF (paniuręs). Sesi sūnus ėjo su manim nėn.
mos
įnešti,
teįnesa
dalimis. Gavę
Savininkai kasyklų priversti čėdypinigus,
męs
tuojaus
išsiunčiame
į mūšį....
DAGNA (išeidama į Jiordisų). 1 at kas gerbti- ti ir tą. žinoma, pradeda nuo maži
GUNNAR (be atdusio). O sugrįžo?
formališką
kvitą.
Musų
bendrovė
niausiąs tarp vyrų — mano ar tavo vyras? (Išeina- nimo darbininkų algų.
ir
jos
įstatai
oficijališkai
notaro
ERNULF. Nesugrįžo nė vienas.
su Sygurdu).
(nusigandęs).
Nė
vienas
(Tyliai).
GUNNAR
|| Ant salos Hayti, vidurinėj užtvirtinti.
JIORDIS (į save). Dabar tik viena mintis, vie
(Jiordis matomai kovoja nas darbas atlikti tereikia: ar Sygurd, ar aš, vienas Amerikoj, mieste Gonairės siautė
Pilniejie nariai, kurių vardu pa
Ir Torolf.... Torolf!
su savim. Staigus minioje sujudimas. Dagna paty mudviejų turi žūti!
vadinta
bendrovė, atsako už visus
smarkus žemės drebėjimai, kurie
(Uždanga).
Sygurd
stovi
šals
jos,
skaudžiai
sujujos
reikalus
ir lėšas. Kaip galė
lomis verkia,
sugriovė daug namų.
dami
rūpinamės,
kad musų dienra
dintas).
Į| Serbijos sostapilėj Belgrade štis patsai už save užsimokėtų.
ERNULF ( valau dėlę patylėjęs). Augti kaip išsiTuomet visi bendrovės nariai
suareštavo daug serbiškų oficierų
kerojus eglė ir vieną audros naktį netekti šakų —
ir augštas užimančių vietas urėd- gaus nuošimčius. Tokiame atvejy
kietas likimas. Bet vyras vyrą pakeis.., .duokite
man taurę — išgersiu sūnūs minėdamas! p'ienas
•
Tas pat kambarys Gunnaro namuo ninkų. Uždarė ir oficierų Kliubą. je jūsų įnešimas gali pasidinti iš
dividentų. Bet netik šitokiu budu
Sygurdo žmonių paduoda jam taurę). Garbė jums
se. Jiordis sėdi po dešinės puses, ša
jus galite mums pagelbėti. Jus
||
Australijoj
dideli
karščiai.
mano drąsus sūnus ten — kur lekiate dabar! Žal
lę sosto ir pina lankryšį; ant stalo
galite prisidėti, rūpindamiesi padi
Mieste
Melbourne
nuo
karščio
pa

vario vartai ne tuoj už jus užsikels, — daug karžy
guli lankas ir keliatas vilyčių
dinti skaičių prenumeratorių tarp
simirė 32 ypatos vieną tik dieną.
gių seka paskui jus! — (Geria ir paduoda taurę to
musų tautiečių, padidinti pavienių
lyn). O dabar namo, į Islandiją! Ernulfo žygis
JIORDIS (ištęsdamCriankryšį). Lankstus ir tvir
|| Iš Perugijos (Italijoj) vieno numerių -pardavimą ir siuntimą
užbaigtas I Senas medis turi tik vieną žalią šaką tas. (Žiūrėdama į vilyčias). Vilyčios aštrios ir sva
knygyno
nežinia kas pavogė 200 apskelbimų į musų dienraštį. Nuo
ir ją reikia saugoti. Kur Torolf?
rios. (Nuleidžia rankas ant kelių). Bet kur rasti
brangių
senų
knygų ir rankraščių. Spalių 1 dienos męs siunčiame
EGILIS (į savo tėvų). Taip, nuvesk mane pas ranką, — (Staiga). Paniekinu.... Sygurdo....
jums dienraštį kas dieną, tuojaus
Torolfąt Emulf sakė, kad Torolfas ištašys' man paniekinta! Privalau jo labiaus nekęsti, negu visus
po išėjimo. Pagerinome jo turinį,
laivą ir daug - daug vikingų jame.
kitus, jaučiu tą. Bet nepraeis nė dvi-trįs dienos,
ne ilgai trukus, padidinsime ir
ERNULF. Garbe geriemsiems dievams, kad To kuomet!.... (Galvodama). Bet ranka, kur ranka,
jo formatą. Atkreipsime didesnę
rolfo nebuvo su mumis drauge. -Jeigu ir jis butų kuri tą atliktų? — (Ks vidurinių durų įeina Gunnar
atydžią ir į jųsų gyvenimą sveti
užmuštas, nebūčiau to pakėlęs, neveizdint į savo jė tylįs ir susimųsfęs).
mose
šalyse ir užsienių santikius.
"Teisybė. Dvisanvaitinis politi
gas. Bet kur jis yra? Abiem mudviem rodės, kad
JIORDIS (valandėlę patylėjus). Kast gi tau, ma
Tarp
jųsų yra nemažai įvairių
škai krikščioniškai demokratiškas
dienos vienas be kito negaliva pergyventi.
no vyre?
verteivysčių,
turite įvairius reika
GUNNAR. Blogai Jiordis. Aakarykscias atsiti laikraštis. No. I.
GUNNAR. Ernulfai! Ernulfai I
lus, kuriuos galėtumėte lengviaus
Šitame numeryj telpa: Žodis nuo aprūpinti per apskelbimus musų
ERNULF (vis neramiau). Visi taip tylite?.... kimas erzina mane, slogina ir spaudžia širdį.
JIORDIS.
Daryk
kaip
aš.
Surask
sau
kokį
dar

redakcijos,
kuriame žadama leisti vieninteliame - dienraštyje. Užtatai
Kas atsitiko?...* Kur Torolf?
laikraštį
krikščioniškoj
dvasioj, bet atminkite ir apie musų apskelbi- . .
DAGNA. - Sygurdai, Sygurdai! — Tat sunkiau bą.
GUNNAR. Matyti reikės. (Tyla. Gunnar priei ne* klerikališkoj. Trumpas paaiš
mus ir tokiu budu padidinkite
sias tėvui smūgis 1
na arčiau ir atidžiai prisižiūri Jiordisai).
kinimas apie durną. Kas kaltas mums įeigas ir skaitytojų skaičių.
GUNNAR (kovodamas su savim). Seni! — Ne!
GUNNAR. Ką dirbi?
lietuvių ištautinimui. Svarbiausią Mums reikalingi dabar ir agentai
— Paslėpti to negalima!
?■
JIORDIS
(nežiūrėdama
į
jį).
Kaip
matai,
pinu
kaltę
autorius meta ant Lietuvos
ERNULF (staiga). Mano sūnūs! Kur jis?
♦) Įnešusiems daugiaus negu
kunigų
ir
iš
dalies
ne
be
pamato.
lankryšį.
GUNNAR. Torolf užmuštas. •
Straipsnis apie marijavitus parašy 100 rubl. siusime dienraštį be jo
jGUNNAR. Lankryšį? Iš savo plaukų?
ERNULF. Užmuštas! Torolf! Hal — AJetas teip, kad ir pats marijavitai ne kio primokėj ima
’luojif
\ ,
IToliaus busi.

Veiksmas trečias.

NAUJI RAŠTAI.

*

:

'* f 4
AHtmatlkM itadavlnynaa. Vsd/
[ ? IŠKILMINGAS. BALIUS f
w ii An^lijgg į Ameriką, į CteveREIKALAUJA PALIUDIJIMO.
SKAITYTOJAMS.
,
kiekvienas
sąnary
s
gali
skirti
'vir

prenumeratoriams ir apskelbinams
lis aritmatfirna pradžiai; antroji
Chicago. Sanjunga Lietuviškų landą O. Jte pėtys ar kas kitas
Kurių prenumerata už "Lie Meldžiu kožno, kuris girdės ko
šininkus. Mat buyo užmėtinėjama,
rinkti, o taip pat pavieniams nu
tuvą” jau išsibaigusi, malonėki kį graborių ar jo vežėją atkalbant Šita knygutė — antroji ir pasl
buk antx seimų susivažiavę tokius Klerkų parengė antrą iškilmingą teiksis duoti ^jinią adresu;
meriams pardavinėti.
ht, Kcmčiutė,
te ją atnaujinti.
Kurie savo veseilininkus nuo fotografisto Jo nė dalis ušdavinyno, paskirto į
balių nedėlioję, 2 d. vasario I šit,
- Taigi tinkamos ypatos tekrei- išrinkdavo, kurie daugiausiai galė
A
<Box 17,
laike neatnaujins, tiems "Lietu no P. Rashinsgo nevažiuoti pas jį. metiko* kursui; čionai, kaip paj
ją fundyti, arba mokėjo politikuo metų Freiheit Tumer Salėje, 3417
•tai yra daroma, surinkta uždari
pias į mus, kad susitarti kaslink
eiiffsfde Park, N. Y.
va” liks sulaikyta. Todėl kurie fotografijas imtis, bet eiti kur ki •u skaičiais visokio didumo. H
ti — kurie turėjo daugiau savo ša- South Haisted Street. Salė atsi
■ n
į
nenorite, kad “Lietuva” liktųsi tur, gerai atsižinoti vardą ir pra lyta Pr. Maitoto. Pusi. 68 prekė!
Cttzi$k«
darys 3 vai. po pietų, o balius
. lininkų, toki būdavo išrinktais.
Trečia pagelta, kurią galite
Pajieškau-naavo
dėdės,
Duchaprasidės 4 vai. vakare. Įėjimas
sulaikyta, pasirūpinkite tuojaus vardę graboriaus ar jo vežėjo ir
rtjo n
mums suteikti — tai literališkasį . Dabar prasidėjo skyrimas kan
Itelvystymas vaisiaus gyvūnų. L
atėjus į mano ofisą man pranešti.
vičiaus,
gyvena
Chicagoje
ir
pri

užsimokėti.
25c. ypatai. Balius bus puikiau
lai H?
darbas. - Siųskite mums straips didatų ant kito termino urėdams
clja
Dr. J. Kulio, su daug paveiki
labai
guli
prie
dHįugy^ių;
turiu
labai
Man
tas
paliudijimas
yra
Mušis
sias iš visų buvusių balių Chicago
A. OLSZEWSKIS,
liy ii smbryoiogijos. Pusi. 12. 1
nius, korespondencijas, medžiagą. prezidento ir kasieriaus. Tikėjo
svarbų
reikalą,
jis
pats
ar
kas
svarbus.
bet m
je. Visus širdingai kviečia atsilan
"Lietuvos” Išleistoąas.
kė..........................................................
Praneškite mums apie visus daly mės, kad pagal naują sistemą, rinkitas teiksis^duoti žinią adresu:
Su guodone,
nužtid
kyti.
t
.
,
kiniai
atsibus
pasekmingiau,
taktiškus, kurie apeina jus svetimose
Staru Slavinskas,
Jonas P. Rashinskas,
Komitetas.
kiau, be tnikšmų ir slaptų agitavišalyse. Męsgi noriai suteiksime
Cedar
River,
Mich.
3213 So. Morgan Str., Sodiečių sukilimai HjmnljoJ,
VILNIAUS
KALENDORIUS
jiems tinkamą vietą. Rašykite, mų, bet ne taip išpuolė. Apsirikta.
\
C
.
Chicago, III. amžiuje. Paraiė A. J-ti*. Pusi.
liatT i?
TRECIAS
ROŽINIS
BALIUS.
1908
m.
Turi
puslapių
145,
kai

Tik teisingai imant teip nunyta,
Prekė .......... .................................
lai pi kaip mokate. Musų dalykas bus
Pajieškau savo dėdė* Povilo na su prisiuntimu 30 centų,
Chicago. Lietuvių Giesmininkų
tuom tarpu politikieriai, turbut, jau
pataisyti
ir
atspauzdinti.
trauk
Dr-stė parengė Rožinį balių nedė Baranausko, Vilniaus gub., Trakų gaunamas pas M.J. Damijonaitį,
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis
Jau ne kartą j>aro<tete kaip stro iš laiko buvo susitarę ir laukė tik
savo
lioję, 2 d. vasario šių metų Wal- pav., Merkinės vals., Vertelkų sod., 3250 S. Haisted st., Chicago, III.
KETANKI PROGA.
šios
progos,
rengėsi
prie
šito
išlai

mM
K. Stikleli*, telpa 14 gražią
piai dalyvaujate visuose musų ša
jie k
Įsteigti gerą vaizbą. Reikalauju vynUką dainelių, Puslapių 18 pi
sho salėje, kampas Mihvaukee av. Nemunaičio parapijos., 20 metų
ko,
nes
visados
savę
rekliamavo,
o
lies reikaluose, kaip noriai ir do
tomu
Lietuvio ar Lenko atidaryti valgo kė .........................
ir Noble gat.; prasidės 4 vai. po kaip Amerikoje; turiu pas jį svarsniai mus šelpiate.
Pagelbėkite peikė ir protestavo prieš buvusius
bų
reikalą.
Jis
pats
ar
kas
kitas
nėms
mų daiktų ir mėsos sankrovą Worir dar esančius, kad sau dirvą ge pietų. Įženga 25c. ypatai ir Ro
jjius ir šį kaną, nes musų užda
Lietuviai I ar garai* keliais ž*i
cesteryj, Mass., labai geroje lietu m* pdckynf
žė kožnam 'dykai. Puiki salė ir teiksis duoti žinią adresu:
riau
išsidirbti.
Nuoiirdui atsilii
vinys svarbus, nes tauta suside
Vlad. Brindza,
vių, lenkų ir anglų apgyventoje mes j lietuviškąją visuomenę L
P. F. Bagočius, kurs visokių sva grieš puiki orkestrą po vadovyste
Reikalauju patyrusio duonkepio,
danti iš kelių milijonų negali pasi
Duųuesne Club, Och avė.,
Peterburgo Konservatorijos moki
apielinkėje. Aš pastatysiu pinigus Jono ėliupo. Arba sutrauka kai
kuris galėtų kepti juodą ir baltą
likti be pirmeiviško, tikrai demo jonių prirašęs po lietuviškus laik
Pittsburg, Pa.
ar eisiu į pusininkus su atsakančiu laikytų Waterbury, Conn., 25 gr
nio M. Danauskio. Visus malo
raščius,
ir
niekas
negali
sugaudyti
duoną ir kringelius; gera mokes
kratiško dienraščio. Męs gi lei
džio 1906, Union City, Coan.,
sk.n
žmogum; turi turėti pinigų kiek ir
jo besimėtymo į visas puses, da niai prašo atsilankyti.
tis. Atsišaukite pas Jos. Wilgruodžio 1906, Edsrardsvllle, Pa., •
džiame
jį
turėdami
už
tikslą
vien
Pajieškau
savo
giminaičių
Juozo
išlą
Komitetas.
patyrimą vaizboje ir turi šnekėti gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. VMi
liams, 107 Ames Str., Montello,
aprūpinti musų visuomenės reika bar rašinėja laiškus į jam ištiki
ir
Kazio
Kurtinių,
Suvalkų
gub.,
išla
kiek
angliškai. Atsišaukti pas H. ryj* 1207 m. Pusi. 47, prekė....lt
Mass.
lą, neturėdami iš to nė mažiau mus kuopų viršininkus, kad jį pa
Pajevonio
parap.
ir
kaimo.
Jie
pa

BALIUS!
Rošenberg,
23 Lodi str., WorcesI
sios ypatiškos naudos. Taigi te laikytų kandidatu ant Susi vieny jitys
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
žinią
Laikrodininko atminimai. Paša,
Uic
New
Haven,
Conn.
Dr-stė
Sv.
ter,
Mass.
.jus padary kite visa ką galite, kad, mo L. A. prezidento! Jis savę
Erkman ftatrianą, a utaisė 8. M. S I
Vargonininkas, galįs gerai •tadresu
:
pak
Franciškaus
parengė
didelį
balių
veikslą* iš Napoleono I paskutiniųjų
netik palaikyti dienraštį, bet ir skaito — socijalistu — todėl šau
likti gregor i jonišką
ir
Vytautai Gėla,
ti »
129 d. vasario šių metų Germania
kariavimų. Pusi. 44. Prekė ...
pagerinti jį ir pastatyti ant kojų. kiasi socijalistų paramos. Žinoina,
giedojimą
su
vedimu
choro
2100 Peoria Road,
salėje, 193 VVorcester str., prasidės
Pagalios kreipiamės į visus fanatikų rasis, kurie jam padės, ir
jieško atsakančia vietos.' Atsi- SALIUNAS CHAS. GEDMINO
Springfield, III.
7
vai.
vakare
ir
trauksis
iki
12
Oras, Vanduo, šviesa Ir šilumaj
gal
gautis
ant
kandidato.
\
aikiBroliai Lietuviai, nepamirški
mums užjaučiančius Amerikos ir
šaukti adresu:
Atn
Lekcijos prof. Blocbman’o, sutaisė
vai. nakties. Įženga vyrams 25 c.,
nas
nepastovus,
neištikimas,
ir
kar

te
atsilankyti
į
mano
naują
vie

užsienių lietuvių laikraščius, pra
John Kubilis,
šernas. Su daug paveikslėlių. Fuali
Pajieškau
Stepono Albrakto,
moterims ir merginoms dykai.
tą. Čion vieta yra smagi užeiti 138. Prekė ................ o....... 40J
šydami
perspauzdinti šį musų lai štuolis, stvėrė ne už savo vadžių.
1320
S.
15
st.,
Sheboygan,
Wis.
Kauno
gub.,
Telšių
pav.,
Plungės
ja.
Bet nenorėsią tikėti, kad mus or Bus tai pa^eutinis balius prieš už
ir išsigerti.
Užlaikau visokius
šką ir patalpinti savo laikraštyj
ganizacijos
sąnariai tik ant tokių gavėnes, muzika grieš be perstoji- vol., šimulių sod. Jis pats ar
kuopuikiausius gėrimus. Esmu
Ratelių apėjimai. Tra llukuru.a J
musų programą, musų bendrovės
Reikalaujame agentų turinčių
Argi patįs mo visokius šokius ir visi galės kas kitas teiksis duoti žinią adre
seniai tą reikalą varau. Viso žaislas (sabova) šaiasyBiškaoM aJ
įstatus ir kitokią apie mus medžia vadovų užsipelnytų!
didelę pažintį tcrp lietuvių po vierinkimuose.
Parašė D. Bpėjilį
smagiai pasilinksminti. Širdingai su:
kiuose reikaluose galiu Jums,
gą,, patilpusią “Vilniaus Žinių” sąnariai teip butų silpnais ir neži
Tią
zėdname
mieste;
gera
mokestis
Puslapių
Iš,
prekė
...................... u
Leonas
Jucis,
notų ką rinkti, tik klausytų, kas kviečia atsilankyti visus.
Tautiečiai patarnauti. Mano vie
No^
194
ir
tam
tikrame
priede
atsakančiam
vyrui.
Kreipkis
prie
Box 529,
vr
Komitetas.
ta yra trečiose duryse į rytus
prie No. 203. Prašome taip-pat jiems lieptų už ką atiduoti balsą?
Tikri Ir netikri Sventiejle. Pav<
Chas. Z. Urnich, 45 La Šalie st.,
Macedon,
N. Y.
Jeigu
jau
teip,
tai
kam
dar
ir
va

nuo
senos vietos.
staliai 14 gyvenimo kankintinly
ir toliaus pranešti savo skaityto
Chicago,
III.
.
'
TEMYKITE!
kankintojų. ISletou Susi v. Lietu
jams apie musų reikalų stovį, nes dinti “visuotinu balsavimu!“ Už
Chas. Gedminas,
Pajieškau savo draugo Adomo
Tėmykite
sąnariai Dr-tės Apvei
tenka.
kas
pirmiaus
spės
pasisiū

męs nuolatos duosime savo dien
808 E. V ashington gatvė.
zdos Dievo Chicagoje ir nepadary Budriaus, Kauno gub., Telšių pav.,
raštyje žinias apie musų veikimą lyti, tą rinkti.
Springfield, III.
Tautiėkoa Politiko*
knygynėli
Butų geriausia tokius besisiū kite klaidos, skaitydami apgarsini Žarėnų vol. Rietavo parap., penki AUKOS TAUTOS REIKAL
ir musų dalykų stovį.
Teip*
čia
Ruatjos
policijos
vtdpal
metai
kaip
Amerikoje.
Jis
pats
mus
balių
ar
pikninkų
tos
draugyTel. Aid. 3742
(9-II)
Iš Cte Eluni, Wash. Ig. Žilis
lančius kandidatus visai nerinkti,
rimas, persekiojimą* ypatos laisvi
“\’ilhiaus Žinių” redacija ir
nes nuo tokių negalima tikėtis ko stės vardu, kadangi yra kita drau- ar kas kitas teiksis duoti žinią $1.00; aukoja prieglaudos namui.
draugijų Ir susirinkimų, laisvė* I
administracija.
tai
gero, jiems rupi ypatiška nauda ir gystė Apveizdos Dievo No. 1, kuri adresu:
Jeronimas Kazrogis,
Pusi. 47. Preki
J
garbė, organizacija mažai juos ap priklauso prie parapijos Apveizdos
GAMTOS STEBUKLINGA
2370
-r38th
Str.,
eina.
Rinkite kas pasirodįs ge Dievo prie 18 ir Union gatvių.
GYDUOLE,
Pranešu savo draugams ir
Vaišės Jėzau* Kristau* pa* P*p|
v* *» Chicago, III.
resniu — atsakantesniu, tuomet Vardan Dr-stės Apveizdos Dievo
pažystamiems, kad savo kriau kišeninė vuostyklė išgydo katarą, tlų Pijų IX. Parašė Victor H ui
matysime, kad išsirinkome vadovus nuo Bridgeporto.
čių šapą perkėliau nuo Nr. m sustabdo galvos skaudėjimą, sutei antra laida. Prekė ........................ k
Pajieškau Marės Kazlauskiutės,
J. Poceviče, prez.
— Chicagos vokiečiai nesiliauja sulyg savęs. Musų organizacijoj tu
South
Main
st.,
į
savo kia neapsakomą palengvinimą nuo
po vyrui Kasiubcnės; Suvalkų
Žmonių užtarytojai. Vertė Iš ruJ
J. Biežis, rast.
kovoję su reikalaujančiais, kad ne ri išnykti partijos ir besitąsymai ir
locną namą 211 W. Coal st., šalčio ir kitų tolygių nesmagumų;
kalbos
ėemukšnė. Aprašo apie d
gub.,
Kalvarijos
pav.,
Rudaminos
dėliomis saliunai butii uždaryti. tampymai jos į savo pusęl Vyrai
kur ir meldžiu kreiptis su reilci- vienos vuostykiės prekė su prisiun broliu Grakcbo. 130 metų prieš Chr
gm.,
Ink
iš
tų
kaimo
ir
pusbrolių:
Ne kovos mat! Juk veik visi alaus ir moters! petis į petį stokime į
timu 35c. Kataliogą pa siunčiar ne ctaua gimimą, U Rymo laikų ir kJ
lais.
U i ko ir Izidoriaus Vaičiuniukų iš
lt
leidėjai tai vokiečiai ir - leidyklose darbą! Į darbą aktyvišką, ne vien
uz 4 c. kra sos ženklelių. Adresas trom laiku žmonės buvo pavergti 1
Wm. Mineviče,
in
caimo Ožkas vilių ;turiu labai svar
visaip kankinami. Pusi. 32. prekė 11
dirba teipgi daugiausiai vokiečiai. žodžiuose!
Shenandoah, Pa, John Petal, 70 131h st. Chicago,
bų reikalą. Jie patys ar kas kitas
M. J. Damijonaitis.
Pereitą nedėlios dieną Chicagos
III.
Pajieškau Miko Karpio iš Paa- teiksis duoti Hnfą adresu:
vokiečiai, alaus leidėjo SchoenhoJotus Melnykas,
glunės, Batakių vai., Raseinių pv.,
feno salėj atlaikė didelį susirinkimą
250
Wal!ace Str.,
Kauno
gub.
;
turiu
svarbų
reika

ATSIŠAUKIMAS.
ir kėlė protestą prieš reikalavimą
New
Haven,
Conn.
lą.
Jis
pats
ar
kas
kitas
teiksis
Pranešu savo draugams ir vi
uždarymo saliunų.
Mieli parapijonai, Josvainio gy
duoti
žinią
adresu:
siems
aplinkiniams,
lietuviams,
750.000 NEGYVŲ.
ventojai,
gyvenanti
Amerikoje
N.
Gendrolius,
kad
įsteigiau
saliuną
bei
sankrovą
•41 Geografija arba žamš*
— Pereitą sanvaitę, įeinant į
Medikališkame laikraštyje skaiteiksitės paaukoti pinigų reikalams
ma*. Pagal Geikle, Nalkovsk] ijH
224
Athens
Str.,
degtinės
ir
siunčiu
užsisakymus
į
teismo biurą, kuriam buvo perkra- tome, kad kuomet civiliškai karei
Josvainio bažnyčios. Daug atsiėjo
So. Boston, Mass.
kitus miestus. Pas mane yra di tu* sutaisė šernas. 8a psvelkSlfl
tinėjama byla Johno R. \\ alsho, besitęsiant 210.O00 žmonių krito
Aiikial Ir suprantamai aprašo msl
mums kol ją pastatėme, o užbaigti
Už $2800 pirksi lotą su dviem
džiausia sankrova visoje aplinkėje žemę, jo* pavidalą, dldom* Ir platu3
kokia tai moteriškė šovė į apkal- mūšyje, tai męs kas keturi metai
jos viduje ir neįstengiame; sun
Paj ieškau Vincento Tamašauc- namais ant Wallace Strėet Chi
ir pigiaus parduodu degtinę kaip jo* kalnus, ją vardas, augių, vul«
tintoją Hamill, bet šūviai jo neuž nustojame suviršum po 750.000
kus yra metai, viskas brangu, var
su
cago
Heights.
Rendos
atneša
iko,
Kruopių
vol.,
Rukaičių
sod.,
kiti.
Prašau visus aplinkinius lie nu* metančias U savęs ugn|; ii koM
gavo. Manoma, kad minėta mote ypatų nuo džiovos vienos. Žinant
gas gyventi Lietuvoje; mylimiejie
sluogsulų susideda žemi, kur Ir kM
$31.00
ant
mėnesio.
Pati
renda
neseniai
pribuvo
iš
Lietuvos;
Ka

tuvius
apsilankyti.
riškė yra ne pilno proto. Yra tai tą, kad tai yra sulaikoma liga, ne
joje yra anglių, geležie*, aukso, dri
gali tas propertes išmokėti. Atsi parapijonai ir parapijonės nepasi
rulio
Antano
ir
Aleksandro
VaSu
guodone,
Paulina Medcraft. Ji pati nieko galime suprasti, kodėl musų žmo
•ko* Ir kitų gtryblų: kiek marių, e*
V
šauk pas A. Olsteuski, 3252 So. gailėkite savo triūso ir paskirkite
Juoz. Glamba,
apie priežastis užpuolimo ne nori nės yra tokiais apsileidėliais. Laik ruvsilkų, Žagarės vol., Stelmokų
rų. upių, jų vardai, plotis, gyli*; kokJI
kokią
nors
dalį
ano
garbei
Dievo;
Haisted St., Chūago. Męs turi
Benton, III.
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, ksu
raščiai tankiai atkreipia atidžią sa kaimo; Kazimiero Šalkausko, Ža
kalbėti.
me daugybę gerų namų ant par jums šimteriopai bus atmokėta;
garės
vol.,
Stungių
kaimo,
treji
tęs; kokie juose gyvena gyvūnai ir t
vo skaitytojų į tai, kad džiova
tie
kurie
parvažiuosite
j
savo
tė

Žemė aprėžyta dalimis: išskaityto
davimo
visose
miesto
dalyse.
— Pereitos nedėlios vakarą, vai- gali būti išvengiama, ar išgydoma metai kaip Amerikoje, pirmiau gy
Viso* viešpatystės, karalystė*., knn
vynę,
pamatysite
bažnyčią
ištaisytą
. kai pardavinėjanti laikraštį “Sun- pradžioje, užlaikant gromulio]imo veno Aurora, IH.; Antano Žeimio,
KALEiNDORIAI!
galkštystėa,
respublikos ir ttVKud
Parsiduoda sankrova valgomų už jūsų aukas; garbė bus jūsų tė
kurioje žemėje yra gyventojų KfjJ
’ day Sun“, užsimanė pasipelnyti: jie organus pilnoje pajiegoje. Liga Žagarės vol., Stungių kaimo, apie
“
Lietuvos
abudu
Kalendo

vams ir giminėms, gyvenantiems
''fjradėjo šaukti: Japonija apšaukė gali apveikti tik silpną organizmą. 8 metai kaip Amerikoje, gyveno daiktų ir mėsos; pirklystė jau sietuvoje už jųsų geradėjystę ir riai, sieninis ir knygelės for Jų tikėjimai, kalbos, papročialOM
mimai, pramonės, išdarbiai ir ■ «■
karę Amerikai. Nepaprastas laik Męs ir vėl patariame visiems skai Chicagoje ir Antano Vitkausko iš varoma 12 metų, po No. 4440 męs melšime pas Dievą padėjimo moje jau gatavi, ir kas tik kokie miestai, bu klek gj veut® W
raščio išleidimas! Iš syk žmonės tytojams, kad kaip tik jų valgumas Joniškės miesto antru kartu atvy So. Wood st. Atsišaukti rei jūsų gyvenime. Teipogi meldžia užsirašys “Lietuvą” gaus mus
kia pas savininką, Joną Novagriebė laikraštį, kuriame, žinoma, sumenksta ir su juo jų įprastas kęs iš Lietuvos. Visi Kauno gub.,
dovonų. Člal ar karti lai, lytus ar glednfl
me malonės kitų parapijonų prisi abudu Kalendorius
kovskį.
koka ilgia dieno* ir nakties; kJ
šaulių
pav.
Jie
patys
ar
kas
kitas
nebuvo to, ką rasti norėjo. Ant viekas, tuojaus imti Trinerio Ame
“
Lietuvos
”
prenumerata
dėti prie to su savo aukomis. Var
da yra lygi diena ir naktis, kur
teiksis
duoti
žinią
adresu:
galo įsikišo policija, ir šokaujan rikoniškąjį Eliksyrą Karčiojo Vy
metams tik $2.00, pusei metų per keletą nedalių nenusileido
Parsiduoda labai pigiai naminiai dai aukadavių bus apskelbti iš sa
Klemensas Adomaitis,
čius laikraščių pardavinėtojus pra no, gamtos stiprybę .ir kraujo (va$1.00.
Rašykite tuojaus sių neužteka ir tt. Kny<* dideli 6x1
rakandai dėlei išvažiavimo į kitą kyklos. Adresas siuntimui pinigų:
819 Jackson Str.,
k
dėjo areštuoti.
sdami
prenumerata
ant adre *—l geros. t^andžioc popieros J
lovą) darytoją. Jis veįkia tiesiog
miestą, proga pirkti tik iki 28 d. Klebonas Jonas Navicki, Josvainio
Racine, Wis.
ta. Ckicago, m.
>jsL <■
so:
ant skilvio ir viduNų, duodamas
sausio šių metų. Rakandai galinta miestas, Stacija Keidany Kauno
Ta pat! apdaryta audimu, kietifl
— Chicagoj siaučia influenza pilną gronmliojimo pajiegą ir
A.
OLSZEVVSKI,
dnruora, auksinėmis litaromisM
matyti tik subatomis ir nedėliomis. gub. ir pav.
arba grippa. Nuo jos pereitą san tuomi padarydamas, naują, gryną į /Pajieškau savo brolio Dominin
3252
S.
Haisted
St.,
sti paraka! ant nugaros Ir šonol
790 N. Wood str., 2 nd floor, Ci
vaitę pasimirė 56 ypatos. Išviso kraują. Jis padaris tave stiprum I ko Kalinauckėlio, Kauno gub., Ži
Chicago,
III.
ty.
pereitą sanvaitę Chicagoj pasimirė ir pajiegiu atlaikyti daugelį už dikų parap., Skiq>stių sod., apie 4
•55 Istorija abolna.. Dalia1
Nuo seniausiųjų laikų Chii
715 ypatų: 381 vyriškis ir 334 mo puolimų ligų. Gaunamas aptieko- metai kaip Amerikoje, gyveno
Parsiduoda pigiai dėl savininko
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam]
terys. Vaikų iki 5 metų pasimirė se. Juozas Trineris, 616 - 622 So. Chicagoje. Jis pats ar kas kitas
NAUJOS KNYGOS. GAUNAMOS mul Imperijos Aleksandro M|
nesveikatos
senas
saltunas
lietuvių
teiksis duoti žinią adresu:
177, senelių virš 60 metų — 182. Ashland Av., Chicago, III.
Akojo 146 m. pr. Kr. Surašė 1
~ tlITUVOI” REOYSTKJK.
apgy ventoje vietoje už pusę kai
Uršulė šilgalatė,
Daugiausiai mirčių buvo nuo džio
Baceviče. Su paveikslais, d
nos.
Biznis
eina
labai
gerai,
nes
Box 1204,
Indiana Harbor, Ind.
vė-. nes 71.
Sciniškiejie Vaizdeliai.
Vaiž člals tų laikų piramidus, sienai
prie pat pabrikos (cukrinės). At Savaitinis darbininkų, bežemių
tvirtynlų; typus kunigų Ir n
ganto. Telpa čia 1) komedija- Hieroglifus Akkadų rašto ir ti
sišaukti reikia į “Lietuvos” redak
ir
mažažemių
laikraštis.
Pajieškau
savo
tikro
brolio
Ig— Tunelyj Illinois Tunnel Co.,
Nepadėjus - nėr ko kasti, 2) Mo- cago, Ilk 1904, pusi. 498 .........
ciją.
9.
>
besikeliant į viršų iš tunelio, kom
Laikraščio kaina su prisiunti noliogas - Negryna sąžinė, 3) Mo
Viršininkai Centro Komiteto ;noto Serevičiaus, Kauno gub., Pa
a
1
<*•
nevėžio pav., Žeimių vol., Joniškės
panijos inspektoriui Huntingtonui,
•57 Istorija Suvienytų Valstl
"Aušros” Dr-stės.
Pigiai ant pardavimo geras se mu. Rusijoj: metams 3 rb., pus nologas - Paskutinį kartą, 4) Sce rinės Amsrikos. Nuo atradime
jo koja pateko terp sienos ir besi- ’irmsėdis — Dr. M. Želvienė, parap., Slapukių kaimo, 18 metų
mečiui 1 r. 50 kap., metų ketvir na - Tiktai niekam nesakyk, 5)
dėjo plaukti | Ameriką, kokld
kaip Amerikoje, 5 metai atgal gy nas saliunas. Biznis gerai išdirb čiui 75 kap., vienam mėnesiui 30
kėlimo pretaisos ir tapo sutrupinta. 1 Church Str., Plymouth, Pa.
Sceniškas vaizdelis - Namai - pra buvo, uš ką kariavo ir kokhl
tas.
Savininkas
išvažiuoja
į
Lie

Likosi nugabentas į Monroe ligon- Sekr. susinės. — J. šernas, 3252 veno Morgantowne, Pa. Jis pats
kap. Užsieniuose: metams 4 rb., garai, 6) Eilės - Lietuvių pavasa tuose; kiek buvo prezidentų. 1
ar kas kitas teiksis duoti žinią tuvą. Jos Vįtkeviįįįa, 565 S. Ca- pusmečiui 2 rub., metų ketvirčiui
butį.. Ar galės jis išgyti, dar ne S. Haisted Str., Chicago, III.
ris. Pusi. 98, prekė ................ 35c prieš atradimą Amerikos iki I
nal str., Chicągp, UI.
Aprašo kaip Kolumbas atradJ
adresu
:
žinia.
I rub.
finansų sekr. — K. Gugis, 4945
ką, kokie Čia tada žmonės gy J
Kaz. Sereviče,
Pasninkai Liftuvo^f. Aprašy- kis žmonės pirmiausiai iš Eurd
Už adreso permainymą 20 kap.
Justine str., Chicago, III.
Parsiduoda
pigiai
naminiai
ra

Box 263,
— Pereitą rudenį Chicagoj siau <asierius — Dr. J. šliupas, 1419
Už apskelbimų petito eilutę ar meliai apie lietuvių žmonių pas klek kuris gero dėl šios šalieJ
Greenwood, Ark. kandai ir varg<)nįB iš priežasties
tė rauplės, bet liga buvo jau išny N. Main Avė.. Scranton, Pa.
ninkus, yra ištraukos kelių rašytų Prie galo knygos telpa StJ
išvažiavimo į kitą jpiestą. Rakan ba jos vietą 15 kap.
kusi. Dabar ji vėl apsireiškė ant
straipsnių Lietuvos laikraščiuose, Valstijų Konstitucija, kuri yri
dai labai gėrį, ir labai pigiai par
tingiausia žinoti kiekvienam j
Pajieškau
savo
draugų
:
Peoria ir Sangamon gatvių.
Jono
ir pagal tuos sutaisė K. Stkls. gyvenančiam šioje šalyje. Chlc
ANTRAS LIET. KONCERTAS
siduoda. Artesuėmk žinioms kreip
ir Franciškaus Sprendžiu, Kauno
pusi. 16. prekė................................ 5c 1896, pust 364 .............. ..........
IR BALIUS!
tis reikia adrėšhClty String str.
Zamkovy per. (Pilies s. jrsg.)
gub.,
Telšių pav., Kensiulių sud.,
Ta pati apdaryta audimu, ki«jd
Chicago. Suvienytų Lietuviškų
l-mos lubos, Ciicago, III.
r
1
*
gyveno
La
Saite,
III.
ir
Aleksandro
N
10,
b.
4,
VILNMS-KUSSIA.
Piltnif kunigaikštis.
Tragedi- daruoae, aukso litaroa ant ote
NEGRAŽI POLITIKA.
Muzikantų Kliubas parengė antrą
šono ........................ ..... t ,.
Kraučuno,
Kauno
gub.,
Telšių
pa

ja V - uose veikmėse, sutaisyta
XXII Seimo S. L. A. įvestas vi lietuvišką koncertą ir balių nedėlio
Gera proga įgyti farmą 180
vieto, Krugališkių sod., gyveno
T
pagal Kraševskio apysaką "Kuni •5B l*t* Ijs Chicagos 1/
suotinas balsavimas, ty. kad kiek ję, 9 d. vasario šių metų Freiheit Į Schencctady, N. Y. Jie patys ar akrų žemės auginti vaisiams ar
vienas sąnary s S/ L. A. reikaluose 'urner salėje, 3417 S. Haisted st;'
javams Higgin Lake, Michigane TEISINGAI IR NAUDINGAI! gas”. Parašė M. šiaulėniškis. mpijų ir kunigo Kriaučtš'o 1
kas
kitas
teiksis
duoti
žinią
adre

;>usL 91. prekė............................. 35c laikmičlu “Lietuva-. lgku<
spręstų ir atėjus svarbesniems rei uqs atsidarys 3:30, o koncertas
už pinigus ar lengvomis išmokes- B**k**|aaMMRi
kuri yr»*erUu»t*
su :
džio mėnesyje 1899 m.
Is t<
k U zryno i kalams arba rinkimams Centro Ko prasidės 4 vai. po pietų. Įėjimas
timis arba mainan ant nuosavybių
rašymas: kiek yra lietuv_| Ci|
Julijonas
Vrubliauckas,
Koks privalo būti vaiky augini
miteto, kad patys sąnariai perstaty 35 c. ir 25c.
Chicagoje, Žemė beveik visa iš
klok lietuviškų draugysčių, su
Chicago, III. dirbta, tik be triobų. . Atsišaukti •M* •u pritiunUiau. TeiMl parduodu Vito- mas ir aukojimas? Rankius ras vanlais ir siekiais: chionologu
Bus puiki muzika, nes grieš 45 1882—34th PI.,
tų kandidatus Ir už juos atiduotų
■Sakav***: mokhlk«s. utonikn. tapniolBkus,
Kož- ivalga Chicagos lietuvių
Muku ir oioaų kuvgM. maldaknyge*. an*U*kut tų, parašytų Dr. J. šliupo.
savo balsus: kas daugiaus gaus muzikantai. Širdingai kviečiama
adresu : 24 U W. 38th st.
■alb*aMtwta*iruMlda*. ir vwln***l**S*ęl**M
ptt čia jų atsiradimo iki pabalį
nam
žingeidi
ir
naudinga
knygelė,
Uilkama
rslyti.
Galima
uLlralni
)aikn&iu»:
Jajieškau
savo
brolių
Juozo
ir
susirinkti
visi
lietuviai
ir
lietuvai

balsų, tas liks išrinktu, žodžiu sa
ViMvb* »
“KatanseiŲ;
istorija Jų parapijų ir jį
ypatingai Tėvams auginantiems
Jono Keručių, Suvalkų gub., Vil
kant, kad ne vieni susiorganizavę tės.
algų Kraučuno su “Lietuva**. *
vaikus, susipažinti su šia kny 111. 1901, pual. 580................. 4
kaviškio pav., Virbalio gm., Sta-1
kayfuta dvidešimt* penkių centu vert#*.
Sus. Liet Muz. Kliubo.
ant seimo delegatai rinktų, kaip
gele.
Puti. 91...................
..25c Apdaryta..................................J
Įnaičių
kaimo,
5
metai
kaip
atvatia
*
I
Komitetas.
iki šiol darydavo-, bet visų kuopų*

Reikalavimai

VIETINES ŽINIOS.

Pajieškojimai

APGARSINIMAI

Knygų Katalio

Ant Pardavimo.

‘Žarija’

Draugysčių reikalai.

“^arijos“ Redak.

678 Lietuvių prattvlal Mažoje Ari
•>. Nuo segrjvės iki jie pateko po
Jdila P-roų. Parašė Lietuvos MylA
1*8 (D-ras J. Šliupas). Knyga turi
a pur,mplx3 Ir 4 didelius mapas, pm
‘lankias vatas kur senovėje gyveno
ituvfų patėviai. Aprašo lietuvių pa
•JI'(ir 8C0 metų prieš Kristau*
CbteMo. m. 1M,..............

ta budn žmonės rašyti temoko, kaip
N F^irbo sau raštų kiekviena šmoah.
—_>uta, kokie buvo raštai senovėje daug
lėtų prieš Kristų, kada žmonės vie
■—rašto vartojo mazgelius ant šulu
J. išplauatymus ant medžio, iškapoji
Plūs ant akmens, piešė paveikslus, b
fk neseniai daėjo Iki šiandieninio ai
abeto (literų), su kuriuom dabar g”.
I parašyti kiekvienų žodj ir viekų ap<
albėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu
ra tai knyga, kuri ištikro žmogų in
tyt,ėrasuoja, parodydama kaip tobulino*!
dabvieta raštas. Chicago, 111. 1905. pu
siuln*pl,» 304...........................................
*>Pdaryta .............................
>1.25

sutaisytas pagal tikrų perriškal-eglp
ti*kų sapnininką, su 319 abroseUą, •*■
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
ateities. Geriausiai išguldo Visokius
sapnus, kokie tik žmogui prisisapnuot
gali.
_ 1. Chicago, III. 1895. Rgal. 205..50c
Tas pats drūtai apdarytas.............. 68c

U Paimu darias mieste Frankfbrt,
Prūsuose.
, .*
11 Merginos parduoda kvletkas mleate Kopenhagen, Danijoj.
14 Puikiausia* 'kvietkų darželis, mie
ste Moate Cerio.
15 Hustoenval vandens puolimas, Normijoj.
M Opera avenue gatvė, Paryžiuj*
Francuzljoj
‘
1515 Orakulas. Nauja* pilnas Oraku
17
Moterų
duelės
su
kardais.
ta* arba knyga burtų, monų ir visokių

malu Delnažlnystė, su paveikslėliais
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J.
LaMtote Yra tai didžiausia Ir prakti
škiausia monų knyga, burtų ir delną
iinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo.
Chicago. 111.
1904, pusi. 412................................. 43.00
Drūtuose apdaruose......................43.50

19 Motina kūdiki prausta.
tO Kai; labai dideli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveiksimai,

148 šėrlmar karvelių ant piečiam Su
Marco, vAectfcjj.
147 Kaltes flv. -Andrejaus, Venecijoj,
Italijoj.
148 Mahometonų bažnyčia Omaru.
148 Oceanlnis p*kraitis, parodantis ko
Mo užuoluąką, Algiere.
150 Gėrymo fonUnaslr gatvė Sename
Kaire, Egipte.
Iii Besimeldžianti dervišai kieme mm
. hometonų bažnyčios Gamos BĮ

aan. šiuriai, nuo Ctadolio slooą.
Kaire, Egipte.
153 Pyramidos Ur Acabų vUlja, žiūrint
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte,
154 Arabija.
Daržas tedžiuvuatame

155 ĮCJlmas 1 paloclų, fiinga^re, IndlBERIJA III.
Susideda iš 26 bt*reo*koplškų pavalk
156 Turgaus diena Bloga pore, Indijoj.
aišilų i* K.'latau* gyvenimo. Pre 157 “ —■ *
Tautiškasis greitasis trukia, Slngakė 41.00 už bakas!j au 22 paveikpore, Indijoj.
1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
•lėliu.
.
153 Policijos stacija Hong Konge. Chlme šviesoj* Mokslo. Pagal svetimus
nljoj.
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra Jai
irymo. šioje kny- 1 Kristaus užgimimas Betlejaua Stal- 159 Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
išaiškinimas monų dar-'
aėlėje.
on^ ir burtų pagoję atrasite visas moni
260 Chlnlečlų vlenbuorlntal laivai |
slaptis ir jas suprasite, nes. aiškiai ap 2 Trys Karaliai atlanko gimus} Kri
plaukoj Hong Konge, Chlnijoj.
stų ir dovanas jam kloja.
rašytos
ir
paveikslais
parodytos
visos
161
____ _____
__
Gražusis
kelias Shanghal,
Chinljoj.
ūkė 722 Trumpa senobės Istorija. Pagal
3 Kristus, dar kūdikiu būdamas^
1(13 Žvilgis ant vieėoa turgavietėj
sc »rof. R. Vlpper vertė Iš rusų kalboe slaptybės ir budai Jų darymo. Cbicakiną daktarus Jenuoliaus bažny
). Su paveikslais senoviškų liekanų go, I1L 1903, pusi. 262 ...................... 50c
čioje.
' r 5-eis spalvuotais žemlapiais (mapo1525 Rankvedia gromatų rašymui. 4 Kristus ant svodbos. Kainoj Gallni^3la). Yra tai tikriauaia svieto istorilejaua. Permalno vaųdenj j vynų, 184 Tokyo,
Iriso gražybės
lėj>* nuo seniausių talkų, daug metų Knygelė pamokinanti kaip rašyti Aro
5 Kristus ant kalno kalba priešais
taukai
matas
j
firmas,
pažjstamus.
gimines,
prprieš Kristaus gimimų iki nupuolimo
.Rymo viešpatystės. Chicago, III. 19O4j prietellus, mylimus ir milimas prieš 6 Judošius savo pabučiavimu išduoda 185 Tokobama. Japonijoj. Prūdas eglpKristų žydams.
tiškų lotus kvietkų pilname žyapsivedimų. j ponus, kunigus, vysku
pusi. 305 ................................... 41-00
dėjime.
taRpdaryta............................................41-25 pus ir kitas augštos luotuos ypatas. 7 Bimonas pagelbsti Krislui kryžių
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje
nešti.
164 Junltų žtnyčta Honmoku, Yokohaim
nu. Jr ponijoj.
de* 451 Apie turtų iėdlrblmų.
Parašė varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki* 8 iiventa Veronika apšįposto veidų
187 Yokohama, Japonijoj. Siaudus dir
LrlMui.
li- chram. Vertė S. M. Veikalas gvib muose. Chicago, III. 1895, psl. 115 40c
bantis lytines kurpes.
enantis politiškų ekonomijų. Kokiais
9 <11 žus ramina moteris, kad jo ne
Popie1632 Gyvenimas Šv.
168 Yokohama, Japonijoj. Kriaukltnfų
toliais išsidirba turtai, kaip jie susivarčių.
tuvių pardavinėtojau* stotie.
:rauna Ir kaip atsiliepia ant gyvenine šiauš Benedikto IX, valdžiusio apašta 10 Jėsus prie kalno Golgotos, nukry189 Paroda ugnagesinlų atletų. Yok»
žiavojtmo vietos.
m
Iraagįjos
Chicago. III. 1900, pusla- liškų soatų Ryme nuo 1033 iki 1044
25c jį Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno
; karna, Japonijoj.
I
»lų 139 ...................................................35c metų ...........
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų <tarGolgotos.
1635 Lietuviškas Lementorius dėl 12 Kristus paveda savo motinų Jonui
856 Aukos karės Dievui. Parašė Joas Gražys, ši knygelė aprašo kokios mažų valkelių. Su poteriais, katekiz 13 Skaito Kristui myrio dekretų ant 71 Yokohama. Japonijoj. Altoriui, ne
šamai jaunų gerbėjų Mauun
ida buvo karės, kas buvo jų prieša mais ir minstranturu. Vilniuje 1863,
kalno Golgota*.
procealjoj.
15c
is, kiek blėdės padsrė Ir daro žmo- pusi. 52..............
14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
171 Japoniški valkai, nešanti pokyliai
ms ir kas j Jus stumia. Chicago, III
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oriažiaus.
r^š02, pusi. 40 ................................. ..10c
Mataurt altorių, YokohamoJ.
son Svelt-Marden. Uetuviikou kalbon 16 Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
173 Mataurt pokylis, muzikos pastotas
išvertė K. Žegota. Užrašai pagaraė-1 n Kristus keliasi iš grabo.
t
861 Dras J. Basanavyčius. Lenkai
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
ja šių žmonių. Labai naudinga kny-' jg Kristus žengta J dangų.
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vert# V. Gln
**
L
ga. Didelio formato.
Chicago, III. I.. Regykla šiųdleninio Betlejaus.
autas, nurodymai kaip lenkiška kai
174 Yokohama. Japonijoj.
Daržovių
1907 . ............................................... 81.50 ‘
Kaip Eiųdien terodo Stalnelė, ku
ba sunaikino ir sudemoralizavo Lietu
pardavinėtojas, rodantis savj
Apdaryta .......................................... 42.00,
Kurioje Kristus gimė.
vų. ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg
turtų.
šiai dienai. Chicago. III. 1903. pusla
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos. 175 Japoniški kuttiktai ledinės Smeto
Užsiprašydami virš minėtų knyųe- j
22 Bažnyčia Dūdavote ant grabo šv.
pių 41............................................ 15c
nos šėtroj. Yokohama.
liųj adresuokite:
P. Marijos.
176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, To
I
946 Priedelis prie lietuviško klaus/
23 Kaip šiųdlen išrodo Kristaus graĮ mo. Raštelis gvildenantis Hetuvystėe
177 Japoniečių bedas Siti pailsto.
[ eiklius po valdžia Rusijos ir po jtek 3252 S. Halsted SL, Chicago, III. 24 Kaip šiąden išrodo Kalvarija,
kur 178 Trepsi | Kigomiaų žinyčių, Kyoie lenkystės. Chicago, III. pūsis
Kristus mirė.
to. Japonijoj.
,
i>ių 38..................................................... 15c
25 Ulytėlė po vardu Jėzaus "Štai Žino 179 Kyoto. Japonijoj., Klgomisų žtoy

A. Olszevvski

1102 Auginimas ir maitinimas mažų
(kūdikių. Parašė J. Kulis, M D. Chk
icago, 111. 1907, pusi. 28........ .... 10c

Stareoskopal arba Teleskopai

1135 Hygiena arba mokslas apie už
likymų sveikatos. Pagal Bernesą.
irą NolJ ir kitus, sutaisė šernas. Yra
|i n*t*'x daktariška knyga. Kas jų su
yda' ..-pakaitys, pataikys apsisaugoti
vištikių ligų, užlaikyti čielybėje
sveikatų, pailginti savo amžių Ir
tinti sveikus Ir tvirtus savo vaiChicago, III. 1897, pusi. 132..35c

1176 Pamatas Visokiai Reformai.
Vaclovas sveikatai, turiu! Ir laisvei.
Populiariškas raštas apie klausimų
Stsreoasopas arba Teleskopą* yra tai
valdybos. Parašė Otto Cardue. Su
raštininko leidimu vertė J. Laukis, prietaisa arba žiūronas su padidinan
nurodo kad mėsa Ir kai-kurie čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai
teip pavadinti dilginanti valgiai, ant abrosėlio. abrosėlta parirsta } nanetingi č’a’s žmonėms maistais. turališką paveikslą, kuriame matai člo
iCEgO,
Iii. 1907, pusi. 113.30c tas grupas žmonių, trlobų, visą mie
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir
Įteip toliau, teip kaip kad pats toje vie
Aritmetika. Sutaisė S. škač
toje būtumei ir viską savo akimi mi
Lesgvas būdas išmokti skaltytumel. Teleskopas paverčia | nata
duoti (( rokuoti). Knyga padalyta j
Fališką ėsybę, padidina j| atakIrsto
nnkis pkyrius. Skyrius I — apie
žmogų
nuo žmogaus ir išrodo jau ne
tsH'ius. Skyrius Ii — Trupiniai. Skypaveikslu, bet tikru atsitikimu.
- Dešimtiniai trupiniai. SkyMęs turime dabar ant pardavimo gr*
MįygiDfmai ir proporcijos,
stereoskoplškus paveiksiu^
V — Proporcijų prievadinės kaip matote žemiau surašyk
ni. 1897, pusi. 104 . ........25c

40 Auksinis pavBtooas ant ežero Ktokakuji. arU Kyoto, Japonijoj.
serija iv. ;
181 Senoviška žiayčia Fujiyama, Mt
Susideda Iš 100 Stsreoskopiškų paveik
Fuji. Japonijoj.
slėlių bakselyje. Prekė 42-00 už
133
Teatro
gatvė, ilgio vienų miltų.
bakselj.
Osaka, Japonijoj.
Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 183
Nora. Japonijoj Tūkstantis žibin
velklėlių kų pirmutinėse serijose. Ir
čių prie jKa-vigSrNo-Myla žtoy
Štai kg Juose galite pamatyti:. ..
101 Besiartinanti audra ant ežero Erie. 84 Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo. sergiantis Nlkko žinyčių
102 New York. T* v orų krovimas | dl
nuo Piktojo
delj oceaninj laivų.
103 New York. Pilies darias (Casttle 185 Havrailški mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
Gardas).
104 Boston. Ežeras viešame darže.
upės, Honoiulu, Hawal
105 Atlantic City. New Jereey. Pama- 187 Daktilinių paimu kelias, Honoiulu.

106 Niagara. Patkavinla vandenakrttys nuo ožinėa salos.
(Horse
Shoe Falls from Goat Island).
107 Chicago. Auditorium viešbutis Ir
Michigan Avenue.
108 Kaskados Ir pokyltnė svetainė.
P. Parodos 1904m.
109 Moki tndtjonas namleje.
110 Mok] Indijonų gyvenimas.
111 8ioux indijonų vada*. He-NoFraM
112 Vartininkai (The gentinei*) 3,043
pėdų augščio, Yosemite, Cal.
113 Motina girių. 63 pėda* apėmio. T<>
semite Klonyj. Cal.
114 Maadelenoe Kolegija, Orford, Ang
MM
115 Airija- Killarney, pilis Ros*.
BERIJA I.
116 (ėjimas | Muckroes Klioėtorių, Al
Rankvedia angliško* kalbos. Pa- Susideda iš 12 Stereoskopiškų paveik
-:joj.
kiiflendorf'ą, Harvey, Maxwell iY klslėlių pundelyje. Prekė 50c. už 117 Šiaurinis miestas, Glbraltar. •'
sj^irašė J.
tai praktiJ. Laukis.
Laukis. Yra
Yra tai
praktl118 Berlynas. Bondler lovis Ir Kate
. pundeli,
angliCnkla knyga išsimokinimui angllštai kų juose gali pamatyti;
I ,albos pačiam per save be pagel- 1 Stebėtini griovai YeUow-8tono Par 119 Vokiedja. Griuvėsiai viduramžinės
pilies.
J Mokytojo. Chicago, III. 1906, pu- į
ko.
............................ 4125
Vv 307..........................................
41-25 2 Kvietklnė paroda, miesto Santo 20 Vokietija. Laivų* apleldžlantts Ko
blenc’ų, ant Rbeino upės.
. ......................... 41-5Q
121 Švedija, gtockholmaa nuo vandens
Bowery gatvė New York e.
pusės
Didysis vandens puolimas, Yellovr
lietuviškai • angliškos
122 Stockholmas. Karališkas palocius.
stone Parke.
I. Sutaisė A. Lalia. čia
123 Švedija. Ant kelio | Odde.
AlSs ii<
žodžius išguldy 5 Typiška tabako farma,*7 Kuboje.
Kožnas žodis paženkšin- 6 Sūdo butas mieste Honoiulu, ant sa 124 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
los Havrail.
-jvsyvoms literoms prie kokio
auo Chamonia.
skyriaus jis priguli. Kny- 7 Žuvų'rinka, miesto Mani lės, ant Fi
lipinų salų.
126 Thun, Šveicarijoj
6x9 colius. Kieti, mėly*ivjvpdv oinjpne ou 8 San Jose gatvė, mieste San Juan, 127 Žfuvlnis kiemas, Alhambra. Grana
Porto Rlco.
da, Išpanljoj.
Chicago, IIL 1902, pu............ 42XX> 9 Puikiausia pilis miesto Rbelnstelo, 128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžluj, Francuzijoj.
Prusnose.
Puikiausias Žurandelis Salono de 129 Tullerinų daržas, Paryžiuje, Frnn
lietuviškai • angliškos 10
cljoj.
Jenets, mieste Vienoje.
II. Sutaisė A. Lalis.
11 Švento Mykolo palocius, Peterbur 110 Palodai tautų ant upės Selna’os,
<us angliškus
ai
žodžius išgulParyžiaus Paroda, 1900m. *
ge, Rosijoje.
tliškai. Prie kiekvieno ang12 Švento Petro bažnyčia Ir pilsčius 131 Vepus de Milo Louvre, Paryžiuje.
kabėse yra pridėta tarmė,
Franeljoj.
Ryme.
angliškai tarti, telpgl
132 dės Cbamps Elyseee, Paryžiuje,
žodis paženklintas kurayFrancijoj.
prie kokio gramatikos
aroms prie
Didžiosios operos palocius, Pa
SERIJA II.
ils priguli. Knygos formatas
ryžiuje, Francijoj.
drūtais apdarais, Susideda ii 25 Stsreoekopiikų pavaik134 Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra,Marįtos, gražios mora
•lėlių bak»«lyj*. Prekė 75c. už
seilles, Francijoj.
li mo, ant nugaros
baksėti135 Laivų užptauka ir ežeras, Vlllefranliteroms, lapų kraštai
Štai ką Juose gali pamatyti;
che, Francijoj,
•
...
..44.00 1. Gražtaastas vaadens puolimas, Ha
Carnlche
kelias
ir
ežerėlis
Vllls136
apdaruose 43.00
▼ana Glen, N. T.
franche, Francijoj.
I Orandžig sodas, Floridoje.
137 Pajūrini* kraštas Caatno, Monts
odynas lletuvlškai-angliėkos Ir
I Didžiausias pačto budinkaa, New
Carlo.
| .
-lietuviškos kalbų. (Abi dalys
Y Orka.
Vatikano daržas Ir Šv. Petro kb, t y. No. 1326 ir No. 1327)
i Stebėtinas vandens puolimas, Nia
tedra, Ryme, Italijoj.
lygoje. Yra tai reikalinglaugara Faile, New York,
»
Rymas žiūrint nuo bokšto flv. Po
139
norintiems gerai pažinti an- 5i Puikiausia svetainė United States
tro katedros.
bą. Formatas ir apdarai toKotelyje, mieste Baratogos, N. "“Y.
Didžioji galerija Colona palociuje.
lip No. 1327 ................ 4A00
I Kupėiėka gatvė, Obispo, mieste Ha- 140
Ryme, Italijoj.
. .
▼anos, Kuboje.
”* f
141 Skliautas SeUinio Severo, Ryme,
7
Ūkininko
namai,
Kuboje.
kyba ar mokslas? . Tikėjim!
ItoMM
'
įlėki ir draugiškai • politiški 8 (plukdymas galvijų mieste Manllės, 142 Koloseumas, Rymo Italijoj.
ant
Filipinų
salų.
ai. surankioti D-ro J. Šliupo.
143 Neseniai atkastas palocius, Pom9 Geležinkelis ant salos Havrail.
taisytas ir padidintas spaudi
pejo, Italijoj.
Icago, OI. 1901, pusi. 211

60c

ietuviškas Sapnininkas. Su
š daugelio svetimų sapninink1

llptoų. •
11 Kapelija “Souaa” ant Paryžiaus pa- 145 Kelias ftv. Juosapo, Venecijoj, Ite-

’ I'

Havral.
188 Hawaiiška moteris, gaudanti Poekėni, mažiuką k riauki in f žiuvnJtf189 Chinlečlai renkanti ryžtus. Kavai.
190 Gyvenimas Pretorijoj. Plotinėj Af
rikoj.
191 (plauka Ir plaukianti laivų taisymo
dirbuvė Vaiparateo, Chlte.
192 Jamalcos Brookllne gatvė, Port
.* ntoao.
193 San Fnnclsco gatvė, Mexlco City.
194 Didysis pilsčius, Mezlco City.
195 "Jojimas ftėnfmls”.
196 Mano apginėjas.
197 Kalėdų rytas.

198 "Tėve musų, kuris esi daoguose*'
199 Pagalvėlių korė.
200 šėrimas kačiukų;
Teleskopas Ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja ........................ 43.00
100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleukopo
....................... 82.00
25 paveikslai iš Jėzaus gyvenl•DO ..........................
11.00
*81* vienas teleskopas be paveikslų
kaštuoja ęi.OO.
•ERlJa V.

Susidedanti iš 12 n^aišyto gatunkc pa
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c.
už pundelf.
Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, bevelk vi* kitokį paveikslėliai, tai
yra maišyti iš vLokių patunku. Juose
yra: gražiausių miestų, bažnyčių Ir
kitų bagotų triobestų paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai. ŠI berija
yra gera tiems, kurie nori pinigus uščėdytl. nes ji kaštuoją tiktai 25 e., o
joje galima tiek daąg pamatyti kaip
Ir serijoje L ' tn
•ERtįlXJVl.

>

12 telo uat maišyti gMunko paveikslė
lių pundelyje. Prekė 75c. už pundelj.
Šitoje serijoje ^ra^aust paveiksiuNtil. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, bradgaur darbo. Į juos
žiūrint matai vlMų itelp aiškiai kaip
kad prieš akis nebotų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyya Regykla.
Atminkite, kad virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja 81Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
Teleskopas užtenka jiems visiems.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
gali imti paveikslus kokius tik nori Ir
visi tiks | ta P*t| teleskopų.
Siųsdami pinigus ant teleskopų ųp
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OLSZEVVSKI,

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
I

Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
1

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 (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

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

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

-

Real Estate.

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite Šiteip:

A. 0LSZEW5KI
3252 So. Halsted St.,

Ar moki
rent’a?
Jeigu teip, Ui 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
namtis, tai per dešimtį ar penkioliką metų rentas sugrąžjs-^Uu
pinigus užmokėtus ti ž namus ir
turėsi savo savastį ant viso amžiaus.
Tėmykite kaip pigiai galite
nupirkti pas mane namus su lo
tais. Turiu šimtus namų ant
pardavimo; čionai pacItioAj Ice-

Chicago, III

nas gali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT
galite įgauti namus už
$1200, $1400, $1500, $1600,
$1800 iki .................... $450°
Ant AUBURN AVĖ. namai
su lotu už .................... $2000
Ant LOWE AVĖ. namai su
lotu už ..................... $1400
Ant 35 * LOWE AVĖ. na
mai su lotu už............ $7000
Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti nž $2500;
$2720; $3000 iki ...... $3800
Ant WALLACE ST. galite
nusipirkti už $2800; $3200;
$3600 ir brangiau.
Ant SO. HALSTED daug
visokių namų biznio ve-

uz
$3100 iki .....................
Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00
ant mėnesio už ...... $4506
Ant LYMAN & FARRELL
mūrinis namas —Storas 2
lubų už .................... $4600
Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
rinis —r 2 lubų, Storas $7000
GRAND WORK, ILL. na
mai su lotu arti 49 av. už $2000
EAST CHICAGO. ILL. Ge
ri bizniui namai už .. $2940
~ Kreipkitės pas
___

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St

UETUVI8ZKA8 KATALIOGAtC DOVANAI!

lj.Vilniaus Žinios

Įsteigėjas P«tr» Yttoiiis- —
. ■ 1 Lapkričio pereitų melų tapo pasamdytas 5 metams leisti vaidu
■ Stanislovas Matulaitis Ir <o.” ir tapo paverstas kepartlįinlu pirmeivių dienraščiu.
®

TAUTIEČIAI reikalaujanti viri mlnštų daiktų, visados kreipkite*
M. J. Damijonai tj prtoiųadami savo adre*ę ir rtlaeeta* mark} dėl pr
kaštų, o Kstauo«a No. T gausite dovanai, M kurto busite aprup
aprūpinti
serais-teisiamais daiktais.

l
b

Pirmasis lietuvių dienraštis.

H

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA

knygų,r Atokių daiktų (visų daiktų yra p*v*tk*Mtal MM* Ji* Mradt).

••Vitatau* Žlnto*e", neskaitant nuolatinių redakcija* narių, ražo Ir p* i atejo į J**

WOn^f

Iralytti d-r*« Petrą* Avižonl*. Andriu. Bulota, Baltru* Da*iiiu*. d ra* Kaiy* Oriniu*
J. Girutat. Petrą* Leoua*, Al Karoli* (pseudoų.). GabrteM Petkevičaite, Jurgi* baulya,
d ra* J. Staugaiti*. Žymanttenž— Žemaite, AaL tsuddiinavičiu* ird-ra* An^. Vilelži*.

Vienatinė lietuvių prekystė Ansterfkcg*,
Amerikoje, kurį iislunIš si t
taUkuA, | visus
Amerikon ir Canados miestus Ir katmell«s.

sveikata!

M. J. DAMIJONAITI*,
3**0 OO. HALSTBD *T.,

Laikas panaujinti ‘Vilniaus Žinių’ prenumeratą 1908 met.

CHV0AO0, ILLINOIS.

Daktariszkos

Pinigai reikia paskubinti prisiųsti, kad neišeitų sugaištis dienraščio prisiuntime, nes metų pradžioj dienraščio administracijoj atsiranda dau
gybė darbo iš priežasties prenumeratos pauaujinimo.

La

Visiems užsienio prenumeratoriams bus siunčiama kasdien.

ojL

“VILNIAUS ŽINIŲ” kaina prisiunčlant:

9
1
H
Mčuesiams ..,
6
.12
1.5® L
Ir.
.9 r.
W Vlhtluįe ir viso) Ruslįol
9 r.
• r.
p Užsieniuose...................................19 r.
'
Panorę*• Kadangi dienraštis pereitais metais tris mėnesius nebuvo
siunčiamas, todėl visi prenumeratoriai, kurie buvo įsimokčję už visus
1907
metus,
gaus ir
dienraštį
iki reikia
1 balandžio.
prenumeratoriams
Pinigu*
ušdienraitĮ
apskelbimu*
»ių»ti Šiuo Tokiems
adresu:
už 1908 metus reikia prisiųsti pinigai Ūktai už devynis mėnesius.

I

B

AraketUial
: Ui petito
cita»fJurgio
arTa Jo» vieta:
prtH b.
tekste
k.: ] • tek*to - 15 k.
‘Vilniaus
Žinių'
adm.,
pr. 14,
2, S0Vilnius-Russia.

Ui *p.Vlbiruu.. įdedamu* laikml iu kaipo priėdę ir kver.ąačiu* a • daupiar* 1 iotoek*.
- imama 8 rb., už 1O» tokių priedų, ui kiekvienę *eka*tį iolę po žrb. W ka.x

■
■
■
■

g

Godotinoms tautiikoms Ir bažnytinėms
Draugystėms išdirba: Karūnas, Amerikoniikas Vėliavas, šarpas, Juostas, Kukardas,
kukardas,
Ženklelius, Kepures, ir Marialkarns pareJ'dua> teiP°8l visus
visus bažnytinius
bažnytinius spršdalus.
aprėdalus. *
Norėdamos godotinos D
Dr-stės
arbu
r-•< ė* arba godotini
t
kunigai, kad Ju«ų
Jūsų darbas butų priderančiai at
Ūktas paveskite jį tikrai lietuvaitei.

*//

A

Ja

T. Andruszevioz & Co.

■
■

11S W. Dlvlsion St 4

B

Atsakanti AkuŠerka

3252 S. Halsted St.

Chicago, 111.

▼•iephona* Yard* 2168
Duoda visokia rodę ir *ertau*ia p*g«lb«. motetLi- jųli*OM. Paaekmingai atliek* darbęprie
gimdymo irdaiiuri auakaiičiai po gimdymo. Offit£4 ir gyvenimą* Ultaew»klo name 3-il S. Bd*t«4 rt.

Nauji Žaislai
Atvežti Iš Lietuvos.
Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj.
Dangų*, šeimyniškas žaislas, pa
rūpintas doram ir patogiam pasilinksminimui.
Yra
tai < toblyčia
22x24 colių su nupieštais keliais ir
tinkamais* išreiškimais
su
num.
pradedant nuo 1 iki 121.
šiame žaisle kiekvienas dalyvaujus turi mėtyti kaulelį; dalyvauti
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena
ypata apsitenka sau vienų kupstelį
(yra 5
yvairių spalvų)
kuriuom
uždengia tam tikrų numerį kaulelį
metus. Toblyčia susilenkia J 4 da
lis, su skrynute prislunčlame į na
mus per pačtų. Prekė .......... >1.50

Flirtas, žaislas Ir lošimas, suauguslems pavestas.
Yra skrynutė su
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairiais
klausymais; ant kiekvienos kortelės
yra po 6 atsakymus.
Jaunuomenė flirtuoja
kortelėmis,
parduodami vienas kitam kortelę ir
klausdami, kuria numeris jo atsakymo?
Prie Dangaus ir prie Flirto*
yra paaiškinimas kaip žaisti. ^FUrtos prekė ........................................ 91.25

OFFICIAL PUBL1CATION
ANNl’AL STATEMENT OF THE NA
TIONAL LUMBER INSURANCE COMPANY OF BUFFALO. IN THE STATE OF
N. T. ON THE 31-»t DAY OF DECEMBER. IMS. MAGE TO THE INSURANCE
SUMCR1.NTENDENT OF THE STATE OP
ILLINOIS, PURSUANT T-O LAW.
CAPITAL
Atnount of eapltai stock pald up
ta ca*b............................................... 1200000 00

INCOME.
Prrmiutn* rrcclrt-d durta* tk* ycor 143743.13
Irtervat...
1M74O.M

Totai Income.
ENPENDITURES.
Ištašė* paid durlng tbe year....
Comminion or brokerage ;... .
Silarie*. fee* and *11 otber cbarges ot offlcera, derk*, agenta
and employea.... . ..........................
R<Jt* paid during tbe year..........
Ali otber teze*, licenae* and taeuranee department fee*...................
Amount of *11 *tber txpendituren

Totai

4287233
£3481.C

Dabarjaikas nandskftevisi!

■

A A

Ar* pirmi *n< n

ov umsiniK nj i»iu»j

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18th St ' CHICAGO, ILL.

Trankia daati* la d.u.ao,
<k> ►k<>rl>ul».
Naaralcija. (inlrda i>a»p»* »>a«oa UiHtoltMla- pri-

3252 So. Halsted bL. Oiuew»kio name.

Rautai kur tu begi?

INaujl Tautiszki

PAVEIKSLAI

Juozas šlikas,
Lietuvos” keliaujantis agentas.

JEI TEIP RERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai OOLLINsl

rikiu sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiskaiar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.
»
•
Kad apsiima, tai ir'išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
I
KAD TAS INSTITUTAS pasekmliiL-al visokias Ilgs*, paprastas, uŽMrndįta* ir paslaptis užsikrečiamas Išgydė;!
tai liudija pačių gydysiu laiškai, palei daleidimų iŠ daugelio talpiname ners keletą.
I

sendintoa
ligos
skausminpos
mė
nesines,
baltųjų,
į ir dieglių.
viduruoac irsirenosf ki
li daktarai neįsten
gi- išgydyt.

Agnieška Daškene
NewRockford,
N. Dėkota.

kna.

Totai

5K7.48

Kožnaligaišgydoma

.

78177.83

Dr. Kazimieras Butkeviczia

.u

Red Cross Pharmacy

4552 S. Ashland

3707 E. 63rd St.

IIUBSCRIBED AND StVORN TO BKTORE ME THIS 2-nd DAY OF FEBRUARY, 1WT. ’

Box 4.

IRVINO 3. MILLS.
Notery

Public.

Šitas puikus laikrodėlis $3.75
Plra> Flrkį»° laik.rod.lto priklūkta bubi aavo rantu t>. o
leidii
*

Petrauskas, 322 Caledonia st

Bei

140. WEST 34 STR.

:> •

Nevvark. N. J.
Sf. Ambrazevičia,
178 Ferry

A. Staniulis,
Jackson
st,. Newark, N. J.
82
Phlladslphla, Pa.
ot&s,
1028 So. 2-nd St

Plttsbi/rg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuarc 8.8.
Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1514 Ros* Ava
80. Boston, Mas*.

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po....................52
Nuo 500 iki JOuO rublių, rubli* po. .U
Virš 1000 rublių, rublis po...........*1%
Prie kiekvieno siuntinio reikia prl
dėti 25c. ant pači*' kaltų.
. Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
gerai aurai kičiotų Ir niekur ne lutų
tai siųskite ?*r “UetuToa" redakcijų
adresuodami telp:

A. OLSZEWSKI .
3252 S. Halsted at, Chlcarnjll

Kozminsky & Yondorf,
73 Dea*born Street.

' ■■ • ta.kandu,

.i

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas
3255 80. Halsted St,
C h kapo, IIL
Gydo visokias ligas moterų, valku ir
vyru. Teipgl turi didelę praktika ir
gydo pesekmlngai visokias limpančias
užsisenejusfas ir paslaptingas vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

B. C. RMEL Kt M, 22Š Boortora tt, CMcap, IH.

Notary Public

;__ x
f
Silpniem* ir Nerviškiem* Vyram*

prigelbfeime, paskolindami tau d*l| pirkioto pr
tai sumokami doauial

tu i 83-70 ir Jis bos tam Įstos Gvaraataojaie kiek
viena Islkrodčll ant 80 meta. Pamlttek. ar vyriš
ko ar moteriško laikrodėlio nori. Adresuok

Dr.O.CHEINE
DENTISTAS

Brangintinas Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI

224 Athens st.

Al toriu aavo uso*svjM> rcceptę bnugistinam
vaistai, prirsiomam ųamu*daktaro, kurto*1 tei
IMirb* visokias legaUžkas popieras, ravausi atlankydama* aenfję lalį. Ai žiuau ii ■
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus. patyrimo kad vaistas padirbta* pagal litęi*c*pt|
Billof Bale, Testamentus, AfHdavits ir yraliędien <ertau*ta *ilpatom*. Borvtekiemt ir
besveikačiam* vyram*. Ai žiną* SSHo. kad Ji* 1
žiloniikus. Inkorporuoja draugystes.
man *u(ręžino svslkatę po ilgo sirgimo nu»llpt»AJimu, aervtekumu Ir abelaa nesveikata ir tt. Ai

GYVEMlM>ftf9ZUI APTIEK08

J. J. Hertmanovvicz
3252 S*. Htlrtei,

C*r. 33ri St

Chicago, IIL

rng*

.JONAI, KO VERKIT”

Traukia dantts bk jokio

fjHL

bei gydymu* b* matomo pagerėjimo. Taipgi ii
aati, kad daugeli* kitę, sirgtu ię t* arba kita lig* j
nuo ponidirbimo, Jaunystė* paklydimę, praalžengimę nr perdėjimų, kaip narvtekumo. nuobėgĮ, '
*unykta>o vyrybė*. blogo* atmintim, sunaikinto 1
guvumo, štoko* ambicijos, ImurkayM*. aedręsumo, skandėjimo atrėnom, abetao nesveikumo ir
U., kurie rate man telpgl teslgydė. kaip ir «i pat*.
Žinodama*,, kaip sunku tesigydyti iito> ialy)*,
ai užsimaniau pagolHti kitiem* Ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto paraiuslam pa* mane, ai
pasiųsiu nuuralę lite recepto ir reikalingu* pata
rimu* užpečėt v tame laHtae djkaL Receptę gali

PLAUČIAI.

Moteriškas ligas

SorgMttejic dtMUila. broocbltu
orlM ditov* U.*vAo<nl (aluttaol

Pailaitaos gladu*. «Aauūėjtan
<to* MUahyta* vaisiu* llgjda* f
sekaingtaoateL

F. P. Bradchulis
ATTOMEY 4 COUNSELOR *t LAW
Cbamber et Cemmerc* BMę.. Beesi 70*
L t Cerner La tau* ■•* Neskiestos Street*

CHICAGO, ILL.
TKLKPN8ME MAIN 38*2

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias praras, civiliškas ir krimtos*
liekas, visuose teismuose (guduose).
Byv. 97111. Halsted 91, ari! tįstos ąaMe
TetaetMM Varė* OOM •

Kraujo užnuody
jimus

Privatlikas vyrų
Al Ug***“ kiekvienų greitai ant

bui.

Viaokioa patar
mes dovanai!

skauduliui, plaukų ai

aš Išgydau ant vi

Kalbu lietuvi

Dr. L. E. ZIHS, 4IS. Clark Street, XT: CHICAGO,

A Ant 17 Akmena

Railroad
b Laikrodėlis
L

Excelstor Watoh Co.

C. Bsatssn, P. H. Bus S55, Chica|«, UL

Vienatinė Lietuviška Sankrova
I Ir M**tara Utemtufo* **l ,,North State" ('hlcagoj
č tou gailia gauti taoltdUką. artetlik^ ir dvsaiUiįk*y*«(. ratauCiij, t k* pltorfą. sbrorfllę. *1*0ki^.lalkrMčių. Aierlko* Ir Eurvpo* Ir popierų
rrmatoi*. Taipgi uiiattaau vteokto teroro: Juo
dyto, palteliu, pluBlrra^.drukuoJaa^ meilauk4,
taiir^. aterroakopą ir daugrlto kit^ daiktų. N*,
uimirtkite aUiiaakyti, o bu*ii. uS*aa«dtatL
Petras M. Kalti*
S21 VVabąnte* Avs. ,
OKiaags, IIL
sate LtoturUka* Bainy^ioa;.

SO.OOOi—DYKAI,1
PASLAPTINES VYRŲ LYGO

.u v€1,

Miu« plauki... ku H,ko. inkilu. ]. nuLų

*alvo* labai trumpam* laika. Vietoj*
»*n«| atauga nauji, gražu* plaukai. Vtookto !«».
formaciją dvkai. Artesnėm* žiniom* reikia ralyti ĮrteSant krato* ženkle!].
FBOF, J. M. BRUNDZA

RODĄ DYKAI* " Vrėdiiko* valandos nuo 9 iki 3; nedėliomtillta

DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street.

La. 8

CHICAGO*

ldJAW

DAltKA OVIARANTUOJA. H

K

Jonas J. Gudinąs

ChteRB*, IIL

Nemokėkite ui neišgydymą, tiktai už išgydymai

A U K 8 I N I’U S JHt KOKTUS KAS
VOKI.

Jos. J. Kovarskas

12 Harlsm St 223 Wab«n*la Av*.,

*«• dykai, kad parodyti. Jo* ■» tartu vicamių budę. *u kūno pagalba tat vuado* Jo* LiejxJr»>c

SKAUDKJIMOy • INfTATO NAUJUS,

B

AfiUnas Bernotus,

ft[W YORK N. Y.

<-«

0FFI8A8*^ampa» 81-mot ir
8outh H“latviu tt:tu

(Lietuviškas Notaras)

Ofisas

Kliaaos atdara* dienosite

CHICAGO. ILL.

Neklausk mane* to, mano «sl’• pdna visokių gerų ir blogų
mįslių. „Na Ir lt ar daUr elafP
\
El*u pa* J. Kovanka pa«kanShenandoah. Pa.
\
dyt vf*n« vargu* , .Kov* r* k a*
^kteutuota* regultatoa
'
’
CS
k
V.
<tar
**b* toli auo&a, niaam Jo’Andrius Mačis, 138 S. Main St r
Wk f*“’, t*"’*1* u**<ik*tna*
■*' I *lt* kaldama." No, aš i
iron.t^ioŲii., T»rtik»»
a 1 u M klU< kartl*am* nenoru eiti, ne* »yk mano rodo* ir pamėgink, o pamatyti, kad
L* ar frotrrlšku* 1FK auk
1
* serai žiaatf. kad tokiu cšrymų
Turner Pails, Mass.
Pffimoui, dvigubi "Hunt
katn pa* Kovntak* niekur ne- gera* vabta*, ano kurio bu*l »veika», tvirtas ir
aWi»li lukštai. grntl*) t*. '«==V, *=», rasi. ..Koki Kovnriko saUuao laiminga*. Ai už tavo ęatarnavimę reikalauja
K. P. Šimkonis,
Box 617 adr****?
’’ Nsgt, štai jo korCiukš:
109 kdeikupta* Tikrai r-fiOe ten paaveiku*. Niekuomet ai aerelkalauju ■
RB ntf'jMkę rodo. Vlaur
daugiau
už
lltę
mažę
snmę
ir
tereikalauju
k»kr»l-|
,
Waterbury, Conn.
tu vialftai nepasitaisytl, idant paskui gerku gaJonas Žemantauckas, 39 W. Porter St
Kaipo* 25-toa gatve*. Telcphonas Canal 2330 jėtam branginu Bįgno Mtarnęvjnų ten. Al n*
siunčiu niokonpmok**tin ir netaria Jokio (umUlo
Mtiųilmc C___ __ J
metu.
lalkrc
W«stvllle, III.
tegauti pinigu* ar parduoti vaiitę. kurio tu neieljtmn Išeacamin.mtL
krieno *dre*o. tu i
V. 8. Kreivėnas.
,
kalauji, o Jei tu rasi mane neteisingu, tai Heilo* Jeh/n bu* tok* kaip r*L—
$5.75
ir
«t\cžiino
kaštai*
Ir
palink
ArtOltfkla'^ad n- tnV|
‘ ,
a*
gali manę apskelbti per iitę lalkraitĮ.
a«.
iH-mokšk
n*
vienocnu'o
“
Sprlngfield, III.
Rašyk ilędien, kadangi Šita žinia gal neataiksr- pat hiikrodįil kitur mu‘ ‘ ' » 00. Prte laikrodšlio
Užlaiko pirmo* kliaSM saliunę ir rettaunciję,
l ftaių tanclugšIĮ to
J. Klembauskius,
7 icmrow kur galima gauti geriausiu* gėrymu*. cigaru* ir to* daugiau. Atmink, kad gausi rsoeptę ir visu* pridedame UK auksuti
kompasu dykai.
valgius, taipgi turi puikia svetainę susirinkimam* Ctarimu* dykai Ir tu nereikalauji man *1iį»U60q
Worcester< Mas*
1 MpMveliuk Adresas:
baliam* ir veatuvim*. Temykite adresę:

N. Gendrolius,

Juozas Nikelis
251 Cypres avė.
Johnstoun Pa.

Bank ter lai.

tn vyriėku reiMHIu. Jatgu ta-

A. Olszewski’o

gera* vietas.

.• , ■

ilgu airMrriu r-fėt.‘ tiu »r papru,

New Britai n, Conn.
jt. J, Cheponis,
21 Pleasant St

New York, N. Y.
IĄ, Le*niewskl8,
144 E. Houston st

Uavtmu.
Rgydiia* dėkingas
ir prisiuntė paveik-

The Collins New York Medical Institute

Aldiabker raly k klausdama* plate
snių mtormaeljų- Kataboga* dykai.
W. H. Msrmon Ir W. L Tinus,
Shitlar Bldg.. 109 Randoiph'etr^gį

ilki

* ■-“«' k'-t «■ .-•"
' uk'i
- ‘Si.
ir r

luotą.

ML Carmel, Pa.
Jonas Banis,

• A. OLSZEVVSKI

u* 03 75.

[SEAL]

Minersvitle, Pa.

Chicago

MORRIS S. TREMAINE.
Frraideat.
W1LLIAM F. HAINES.
Seeratary.

Ellzabsth. N. X
is,
SU First St

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

učiu nesveikumų!
kosėjimu su t.krep-1

G)dii*lė* visada tampa pritaikyto* kiekvienam M*nrai>čuun aptciniškai - atčju* aaabiikai ar lai-ku atatiaa(•jdu*lė* ižaiunt iaaio!^ po tiaų Ameriką ir kita* daliu paaaclėa. Slaptybė užtaikoma.
Raguti adrhutd:

32o2 N. U aistriai., Chicago, 11'

Atateauklte ) musų ofteę Rad CrM* PUnrmncy
4MJ Sa. Asktaad Ava, u b«*ji* ęVųuU

MlSCELIJlNBOUS.
Braoklyn, N. Y.
Totai rteks taMea duria* tbe yra r
Valaisiataairiiaimalptaoku *v*r*»tnoH Rareptai
la Ulinei* ........... .’ . ...................
2X3300.00 »>ital*omi
73 Graad St
B. Froome*,
po tpecialUku on»« n**iurė)>ma. Prak*a prieinamo*. A plieka atdara diena .r aaktį.
155 Metropolitan Av. Totai prėslui* recetved duria*
A- DlriuUitls.
v tbe ycar in Ulinei*..................... .
73 Graad Sl
Stan Rinkevičius,
Totai loMea iacurred duria* tbe
ycar ta Ulinei*................................
485*41
Cleveland, Ohio.

M.

Ilgai sirgtas inkstų!
vidurių lig*, skaudd
j lino kojoae, ranl-ol
oc If sąnariuose plsd

IŠGYDAU IN 5 DIENAS

Aėaitted

2019 N. WashiEgton, St
or in *u*pen<-e. ................
Jonas Želvis,
711 W. Lombard Bt Totai unearned prvmium*.
26 80. Green St.
X Lpls.
f
Tote! Ltebtlitiea
521 Columbia Av.
1. Diemedis,
įVFm. J. Moian,
8. E. cor. Sharp and Camden Str.

Gilberton, Pa.
9. Ambrazevičius,

Mylima* Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu ui vaisiu*, ku
rie mane išgydė nuoabelno nusilp
nėjimo ir jaunyste* gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt viną buvusį nelaimingumą, bet ve
lydama* dėl brolių aiaprioruose at
iikimuoM apturėt tykrą išgydimą
kad kreiptųsi prie jut ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams
Cnigųbe naudu* nemetytų. Dar a^ e*u sveika*, irdruia* ant
visų dalių kūno - ju* vardą tįsiem
garsinsiu laikydamas j>agūdunj.
H. A. Kardulia
719 O'Fallou st.
St. Louia, Mo,

CENTRAL BUSINESS C0LLE8E

LIABILITIEfl.

Juo z- Rainis, 537 CollinsviJI, Ay.

■

Nugi pas Petru
Szlaki, nes labai iš*
trašką*. o psu« jį ga
LEDGER ASSETS.
lima etai vėd j U. hm
(arti Broadway)
nstsšte
Book valu* of bonda................
įis turi pulkų, šaltą
Dabar tik 144-Je M po spaudos labai
7MM.N
bavarską alų, gar* graięs tautlšNI BtfAlkslal f a braidai).
Agenta' debit balaaees
tižią r u* ką očtščeną
1. Didis Lietai m Kunigaikšti* Vy
arielką, c • garas net
Dr. n. MltLKE, ruplatojaato gydtatate taslteute.
... 30713* 83
Totai Led*er Aasets.
ii Havanos, o ilsia*’ (autas.
rus gauni žmogus
2. Didis Lietuvon Kunigaikštis Keis
NON-LEBGKR ASSKTS.
f ieną diena, lai jau
puikų užkandį kiek visu*
tatereat accrueė................................ .
misis kalbėti. Lik luti*
negaliu ilgiau su lamisla
sveikas, turtu skubintis. Prie to jis turi
1 Didis Lieta voa Kunigai kiti* AlGros* Aseei*..
puikia sale vestuvėms, mitingams ir pa- clrdM
klauso kišk vieno, o ypač ui vertėją susiDgppCJ ASSETS NOT APMITTED.
k*IMšl **^M«r^HliyuK p*«/MM>c, 9 ,4. DMA Lšetanm KunMalkitis G**
*š jums patarnausi* ai dyką vfcn..lu-’-e
bepreetetita fretn book vo
reikaluose ir pravoee At vaitavę Ii kilų ;
lu* ot bond*...................... | ua.M
Mokina Uenogr^fij**, apsodinamo* maPaveikslų mlera t*X2t 00II4.
miešti} gali gauti geriausią nakvyne.
A***:'* .b*te*c«* c v* r three
štuėlė* apsudiiMsao, knygų vedimo, aritmuith* due..
M.OO
Prekė 35c. kstnaa.
metikoa, skaitymo, r*»xmo, spelinimo,
SpoctaI depocii*
t*aeeura
istorijom, geografijos ir lt.
3321
Auburn
Avė.,
Chleago,
IIL
J
lisbillties in Georfta.10SM.0*
Nusipirk po vienų šių paveikslų. <
galėsi grasiai papuošti aavo ruimų.
tiem*, kūne pradeda mokytis ta kalba
Tėtei
imis.ss
Išgydau ktekvtenę sergantį Yartooeele. Sirtkturn. nžaikreuuiua krauju užaaodj jime.
ir kurie nori Jojo ihilavlnti.
PrlsIųsdauMis pinigus adresuok:
i

Baltlmore, Md.

Povilas šūkis

_____ .

N. Y. MKDK’AL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, panekmingai visokias ligas išgydo, nes jiunel
darbuojasi daktarai npecialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduolei, pergalėjimui ligos,
su-l

Petras Szlakis,

LIETUVOS” AGENTAL

m*---------- n -

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga* tik perskaitys ją, viską
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 ceutųij
markėms prisluntlmo kastus.
f

Gydo p«-ek tu ingai visokia* li*aa br »kirtua><>.

2783.12
18178.80

r-

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.

I
A. J. Zimontas (lietuvys)

-g-

VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
,
~
__«
TA KNYQA yr* naudinga vyrams ir moterim*, geniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiem*.
I
Aitą KNYGA pomkaiten, netik mokė*, kaip boti sveikų, nuo visokių ligtj apninergčti. bet ir daktariukam mmc-3
ule apalšviM, o ir Žinoni kur ir kaip išnigydyt serganti*. „Vad. in Sveikatą' ‘ apart moksliškų išauk mimų, net su pa-\
peiksi*!* parodo, subudavoiimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimą*,!
'iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.
’
.

I Išgydyta nuo uš-

i Geriausias ItetuvHkas dantų daktaras

.

NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų iri
teaiškinimų, apie visokias ligas; kaip boti sveiku, nuo ligų apsisergėt, issl-l
gydyt Ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta
<

10184.73

.. 9K9L37

Eipeoditureo..,

CUiMo, III.

Užlaikau kitokiu tedarbiu malinuk.ukellu gatunku ir daugybe asudingu visokiu daiktu. Kas not aptarė t kataloge tegul pristuneta už In.
markę ir tei*ia*a adrisa, e apturės 84 puslapiu dideli l>e meto NAUJA
KATL'LOOa DVKAli
Kuriame
vi»okiu
*u viri
a
Įft&ppg
jwįįį| yra Įtartai*
G. riaukta
v.eta daiktą,
dėl pirkimo
suda
graliai* bal—.* Armonyk*
fltutal alikiu puvrik.lu ir ii kurio maty.it )< g mano tavora* f.irmoo
Skr.Į ku koncertiniu. Kliarmatu, Trinou ir d*u*)be vi>okia
kliaai'S, pn-ke* pigiasne* kaip kitur. št.,rn*kaiu. Agentam ir Pertartam
muaikslilku it>ttrumeu:u. Geru DziegoHii* auk.lniulu, vilkiu
parduodu visokiu* taverna labai pigtai,
dideli rabate
adremtokit:
žiedu.dnodu
Lenctugžiui.
geru Mritvu.
Albumu dėl fotografijų, RetoiT7
m
NU
veriu,
Strta-lbu.
Elektrikiaiu
Llampuklu,
Rūbiniu Literų,
K. WILKEWICH
112 GRAHD $T..
BROOKLYN,
H.Adrer,
MJ
B **m ***^‘‘f,>,u**°u •uksiniu įroantgin pen], Gramatiku.ŽuTnvOfi n* d*“0, Ltor.ku ir Maldų kuygu, visokiu greita Popu r u d«lru^■^*■1 • lyno gromatu »n visekial* apskaitymai* ir daiu*;ui* tuaina* uš
žfc- ttuaiaal už 11.0A Odeli drukuojatna malta ui. 4 gaaa Kra
žiai tt greitai drukuoja. literos ir visa maltnukė padaryta ii Kerlau»;e plieno. Frekž |ik |*.M.

f MGa

Mare Laukiene

Didžio 208
puslapiu

KNYGOS

Lietuviška Aparatų Dirbtuve

S Artimlaustoį* at*ityj*
dl*nraitls bus
bu* padidinta* Ir pu*
bu* *pau
|* dienrašti*
H dinama* dld**n*ml* ralddmt*, kad p*l*ngvlntl jo skaitymą

K

VADOVAS
IN

LIETUVIS-

900 Central Ba

BIdt.,

OhlMgo

•LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis akinamas Lietuvos
darbo žmonėms. Išeina kas savai
tę iš Vilniaus, Lietuvoj, ^Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.
Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvps ir kitų dalių svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašy
kite mipėta laikraštį arba užrašy
kite sa?b gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
numeris ant pamatymo 5.Centai.
Amerikoje vyriausiu agentu yra;
M. J. Damljanaltle,

*3*50 S. Halsted St., Chicago, III.

THE WEST SIDE TRUST &
12 U IR HALSTED GATVES - VIRŠININKAI

’

CHICAGO

Ir* N. Morris, vice-prezidentas
C. N. Stsnton, kasieriaus pagelb
DIREKTORIAI
f
Nelson Morris
. J. A. Spoor
Ira N. Morris
L. H. Hey’
Arthur G. Leonard
S. R. Flynn
Charles F. Hoerr '
S. R. Flynn, prezidentas.
Cha*. F. Hoerr, kasteriu,

BANKO S VALANDOS
Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų
Subatoj nuo 9 ryto iki 1J pietų

,4

Panedėlyį nuo 9 ryto Ud 8 v t
Subatoį nuo S po pietų iki Lj

Parduodame laivakorte* ant geriausių linijų ir s-1
čiame money orderius ir chekius į visas dalis sviete
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemia
pinigus. Atdara subatos ir panedčlią vakarais. Tauy*
mą (čšdijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudr
pinigus mokame 3%.
^d**a—m..■■■■.

■

.

■

—

