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lišku kraštu; už čielybę jos atsa ija tr Išpanija; teipgi pasisekė da
Naktį į gruodgio 20 dieną, į E. nėms apie atsitikimą tylėti. P. jį į tą knygjnėlj ir kiša jam kny džia išrodė silpna, tai kibo prit«
ko pripažinusios ją neutrališku gi sutaikyti Angliją su Maskolija. Urmano namus įsilaužė 5 nežino Daugėlai vistik buvo duota žinia.
gų, kuriose lietuviai ])eikiami, o tų, kurie tik išrodė jos priešais,
kraštu didesės Europos viešpatys Tai-gi, užpuolusi ant Prancūzijos mi žmonės, apsisupę spėtomis. Gubernatorius išsiuntė į dvarą ap lenkai giriami. Pabuvęs, mokinys
tuom ląjįiau. kad kunigai tada lai
MASKOLIJA.
tės. Taigi, reiktų manyti, kad ir Vokietija butų prieš savę turėjusi Grąsindami revolveriais, pareikala saugą ir policijos agentus. Tuo- įpranta šiaip-teip lenkiškai kalbėti
kėsi nuošaliai — nė gvrė. nė pei
Maskoliškicjie biurokratai, ma- <čia caro biurokratai susitiks su teipgi Maskoliją, Angliją ir Ispa vo iš Urmano pinigų, .'bet tas at tarpu yra tik suimtas vienas žy
ir skaityti, o nuo lietuvių kalbos kė “ckilikų” darbus. Tik vėliau,
tyt, negali kraštą valdyti be dviejų protestu didžiųjų Europos viešpa niją, o nuo Italijos pagelbos nega- sisakė duoti, tuomet ji<
9 s pra- das, kuris, kaip spėjama, buvo plė pamažėliu atpranta. Pagaliaus, iš kada valdžia jau pasirodė su savo
dalykų: viešpatystės viduriuose be tysčių ir dėl jo gal atsieis išsižadė ėjo laukti. Tik tąsyk ji užmanė dėjo knistis po visus
:ampius, šikų tarpe.
to paties lietuvio darosi gudinąs galybe , pradėjo savo “projiagansiundymo vienos tautos ant kitos, ti Norvegijai prigulinčių žemės garsią Algeciras konferenciją su- ir pasiėmę su savimi visą, ką ra“paliokas”.
dą vesti. Bet jau tada “cicilikų”
be piudymo terp savęs Maskolijos plotų.
tvarkymui Morroko reikalų.
do, pasislėpė.
Subatoje, gruodžio 8 d., Pagi
Dėl tos priežasties ligšiol sunku darbus primetė visiems, dargi tik
ukėsų; užrubežiniuose gi reikahioCaro prisakymu likosi prašalinti
rio gelžkelio salėje buvo skaity buvo rasti Trakų mokykloje lietu ros laivės, trokštantiems ir išmin
— l>e intrigų ir grobimo ki nuo vietų perdėtinis ir pagelbininPRANCUZIJA.
Rusų draugija “Krėstjanin” is- mas apie Žemaitijos praeitį, — vis. Atgavus spaudą ir pasiplati- tingai už ją kovojantiems.
tų viešpatysčių žemės plotų. Pir kas Akatui kalėjimo. Siberijoj, ku
Prancūzijos parlamente buvo siuntė Lietuvos ir Baitntsijos ru- lekciją skaitė p. Krzivicki’s lenkų nus laikraščiams ir knygoms, žmo
I asekmės to viso buvo tokios,
ma tokia vieta, kur Maskolija ga riame laikomi politiškiejie prasižen aiškinami to krašto užrubežiniat sams atstovams keliatą įsakymų, kalboje.
nės daugiau lietuvių dvasia atgyti. kad kunigai, (arba bent jų didžiu
lėjo griebti vieną po kitam ne jai gėliai. Prašalinti jie už tai, kad reikalai. Dabartinis užrubežinių tarp kurių yra šitie: visuotinas, ne
Tuomet ir mokiniai, patekę Trakų ma) kilus mažiausiam jiaojui. tuoj
prigulinčius žemės plotus — buvo leido pabėgti iš kalėjimo poli- reikalų ministeris Pichon aiškino apmokamas žemaitis apšvietimas,
Sustiprintoji apsauga Vilniaus mokyklon, neišsidavė lenkams sau pasirodė, koki jie yra darbo žmo
Azija. Iš tokių užgrėbtų plotų,, tiškiemsiems prasižengėliams—Gre- Prancūzijos mierius Morokko sul- prieinamas visų luomų žmonėms. gubernijoje pailginta dar ant vie galvos apsukti. Jie skaitė lietu nių draugai, pertai truko tas ry
tankiai be karės, teip sau. pasire gurui Geršunui ir Petrui Karpovi- tanate. Jis apreiškė, jog užrubeži- Visos mokyklos turi būti rusiškos, nų metų.
viškus laikraščius ir knygas, kur šys (arba bent viešai pasirodė)
miant ant teisių drutesniojo, susi čiui. Gęršunas, už dalyvavimą nė Prancūzijos politika tai ne po su rusų išguldomaja kalba. Lietu
nepastverdami. Tečiaus kiekvieną ligšiol dar laikęs vienam rate vi
deda veik visa Azijatiškoji Masko užmušime vidaus ministerio Si- litika vieno žmogaus, partijos, ar vių ir lenkų kalba, tiktai tėvams Girdėjome, kad vyriausybė krti- kartą negalėjo gauti naujų knygų, sus apšviestesniuosius lietuviu*
lijos dalis, ji užima trečdalį visos piagino 1902 m. likosi į Siberiją ba vienos valdžios.. Politika ta yra 1 aliai reikalaujantį tegali būti įlei na atidengti dar vieną politechniš- skaityti gi norėjo. Tada lietuviai Psirodė, kad negana lietuvystės
Azijos, o ji juk keturissyk dide išsiųstas, o Karpovicz už užmuši tai darbas 37 metų visos tautos, džiama į mokyklas. Tų kalbų ką mokyklą Rusijoje.
mokiniai sumanė įsikurti sau lietu partijotizmo, kad visada ir visut
snė negu visa Europa. Galą vie mą apšvietos ministerio Bogolepo- per tą laiką Prancūzija atgavo sa mokymą patįs tėvai turi apmokėti.
Ta mokykla gali būti įsteigta višką knygynėlį. Kas kokią lietu tvirtai ranka rankon laik'.tis; pa
j
nok grobimams padarė Japonija, vo.
vo vietą terp didžiųjų tautų Iš tų kelių reikalavimų jau galima viename iš tų miestų, kuris duos višką knygelę turėjo, jiaukojo. sirodė, kad reikia dar ko kito. ..
ji užkirto Maskolijos biurokra
Finlandijoj pasėjo didelį nera kurią per nepasekmingą karą 187! yra numanyti, kad tasar “Krrstja- pol i techniškos mokyklos užlaiky Kiekvienas, kuris skaitė tas kny Žmonės kaimiečiai irgi skilo į dvi
tams, bent rytiniuose Azijos kraš mumą paleistas paskalas, buk ca metuose buvo nužudžiusi. Pran nin” yra tikrųjų rusų draugija.
mui 800000 rub. per metus ir gas, mokėjo po truputį; tais pini dali: mažuma, lient apšviestmiietuose, kelią tolesniam grėbimais ro valdžia užsimanė padalinti Fin- cūzija negali sutikti nė savo val
pliavių jos pastatymui.
gais buvo naujos knygos perka jie, kurie, taip sakant, buvo ragavę
platinimui Maskolijos rubežių.
Kaip praneša vietiniai laikraš mos. Taip tatai ir susidarė lietu daugiau “>io svieto mokslo" pasi
landiją, kaštais šitos autonomiško dybos Algiere, nė Morokko pada
Žmonių švietimo
ministerija
Liko dar Maskolijai vakarinė sios kunigaikštystės jiadidinti plo ryti terptautiška. Pichon apreiškė,
čiai,
minįsterių
pirmininkas vių knygynėlis, kad ir mažas, bet uko kairejėj pusėj, o didžiuma,
paskyrė njoy m. 150 tūkstančių
ir vidurinė Azija, kur yra silpni, tus tikrosios Maskolijos. Finlan- jog Europai butų geriau, jeigu
ir žmonių švietimo ministeris su vis dėlto lietuvis, įstojęs Trakų tamsesniejie nukrypo dešinėn ir ■
rublių apšvietimo dalykams Viltiko įsteigti tą politechnišką mo mokyklon, jau nebesigriebė lenkiš likosi aklais tikėtojais ir keliauny-į.
negerai. sutvarkyti kraštai, ant dijos laikraščiai užtikrina, jog Fin- Morokko valdžia pa»iliktų sultano
niaus mokslo apskričiui, Is tų
kurių Japonija ne turi teip didelės landijos padalinimas galutinai caro Abdel Aziso rankose, bet Prancū
kyklą Vilniuje.
kų knygų, jis jau turėjo savų pa kais kunigų rodomų kelių. Ir jie
pinigų Vilniaus gubernijai atsieiįtekmės, kaip antai Afganistanas. ministerių nutartas ir tai be prita zija nemananti kištiesi į besivarsiskaityti.
taip įsistebeiliją, žiuri į tą kunigų
na 26,740 rub. per metus, apart
Persija, kad ir Tibetas tik iš var rimo to krašto atstovų, be pritari žyijnis sosto Morokko sultanate,
Bet lenkai ir tada varžė lietu "vierą" (kelrodį), kad nieko ir
Lukiškių kalėjime l*adavima>.
to išmoka dar vienu sykiu 143"o
do neva prigulintis prie Chihų. mo parlamento. Taigi mat caras jeigu jis ne galės* užsilaikyti,Pran
vius ir stengės kaip įmanydami siaden aplink save nemato; tik
rub., — Gardino gubernijai išmo kuris tęsėsi penkias dienas taqi
■( Bet jau ir tuose kraštuose masko- ir jo ministeriai sulaužys ir Fin- cūzija pripazys jo įpėdinį. Tik
juos sulenkinti. Lietuviai nebesi- kai-kurie, katrie “neiškenčia” ne-t
ka per metus — 26,340 rub. ir politiškų kalinių moterų, kurios
davė jiems. Ant galo, patįs smar- pasidairę į šalis, pamati!), save klai
) liškiejie biurokratai patinka da- landijai po priesaika suteiktus dėl netvarkos šiaurinėj Afrikoj
prideda dar 13400 rub., — ir išreiškė tuom protestą prieš kalėji
dar kur kas smarkesnį pasipriešini- pažadėjimus.
Caro
ministeriai Prancūzija išplatino savo Algeci- Kauno gubemijaT 25,180 rub., mo administraciją, kuri uždarė kiejie lenkai apleido mokyklą, be dingu keliu einant ir liaujasi taip
liko tik vaikai. Tuomet ir lietu toliau darę.
_<ną Anglijos, už kurios neįveikia- nutarė atimti nuo Finlandijos visą ras konferencijos jai suteiktas pa
prie kurių primoka dar 10,860 karceran 4 jų drauges už marselviai pradėjo imti viršų, Pirma
I mojo laivyno stovi Japonijos že Viborgo guberniją ir priskirti ją reigas, bet kaip tik sykį užgims
Geresniam savo tikslų atsiekijietės dainavimą atstovų teismo
rublių.
mokykloje katalikai kalbėjo maldą mui. kunigai įsteigė beveik prie
mės kariumenė, kuri caro armijai prie Peterburgo gubernijos.
/
tvarka, ji iš to krašto atšauks ka
dienoje antrosios durnos soči jai.prieš lekcija* tik lenkiškai, dabar kiekvienos bažnyčios knygynėlius,
teip skaudžius suteikė pamokini
Kadangi padalinimui* gimtiniu ri umenę.
duju. frakcijos, šiandien jau pasi
lietuviai išsikovojo nors į trečią pilnus visokių šiukšlių; gerų kny
mus. Japonija juk susirišusi su krašto gali pasipriešinti gyventojai
Graudžio
14
<1.
buvo
miesto baigė.
Korespondentas Paryžiaus laik
dieną kalbėti lietuviškai.
gų juose nebuvo. O jeigu ko
Anglija, ne galima užkabinti vie Finlandijos, tai nutarta į jo# vi raščio “Matin”, esantis prie Mulai rinktinių išsikalbėjimas apie ati
\ iskas dabar gerai butų T raku kiam ir buvo kokia geresnė kny
nos neužsitraukus ant savo spran durius atsiųsti čielą korpusą mas Hafigo kariumenės, pranešė savo darymą jiolitechnilBos. Ten buvo
I-apkričio 30 d. apie 9 valandą mokykloje, tik bloga, kad čia ma ga, tai mažiau skaičiusiems žmo
do kitos.
koliškosios kariumenės. Kas iš- laikraščiui, jog Mulai Hafigo armi Dūmos atstovas Montvilas ir gra
vakaro
slaptosios policijos agentai ža lietuvių tėra. Nenori lietuviai nėms jos nebuvo duodamos. Jas
aigi mat vaisiai paskutinės ka tokio maskoliškųjų biurokratų už- ja susideda iš 200000 kareivių. fas A. Tiškevičių*; jie papasako
areštavo
ant kampo Mažosios Pa- leisti sa\o vaikų moktklosna. ne galėdavo gauti tik tie, kuriuos ži
su Japonija ir susirišimas An- simanymų gali užgimti, sunku Jog jis mano teip ilgai su prancu jo, kad ministerių* pirmininkas,
gukmkus
ir Zavahiios gtv. Chaimą nori jų šviesti. • Tėvai, pripratę nodavo jog ir be jų jau jie pana
apomja atėmė Maskoli- pirm laiko įspėti. Ne reikia uz- žais kovoti, kol jie rems Abdel žmonių apšvietimo ministeris ir
Libennaną
ir Sergejų Gorochovą. .tamsyliėje gyventi ir amžinai mie- šias knygas skaitę, r gali gauti
Iprogą platinti pigiais‘ miršti, kad dar pirma, dėl susiau
ministerio padėjėja^»«*GwaMnw«.
Gorochovas
liandė pabėgti, bet po g<Wf,' nerttTri pakilti.
<kaityti ir toliau. Pinigai ant tų
ježiu. nnes kur ne ban- rinimo Finlandijos autonomiškųjų
žadą leisti atidaryln k ilniuje poli
Pabuskite,
lietuviai,
ir
stokitė
į
knygynėlių buvo nurinkti daugiau
žengti, kur nebandytų grieb teisių gyventojai pra<Jėj<) ginkluo- VIDURINE IR PIETINE AME techniką, jeigu miestas sutiktų licijos angentai pradėjo Šaudyti ir
Gorochovą suėmė; prie jo rasta darlią, leiskite savo vaikus moky- siai iš apšviestesniujų kaimiečių
H|^Kokiu' zrniė' pb't’1'. \>':r j>a tiesi ir tą atlikę, pranešė carui,
duoti
tam
tikslui
apie
1
milijoną
RIKA.
ties. Susilaukę senatvės, turėsite iš tokių, kurie iš knygynėlių be
6 braningai ir 180 patronų.
g^S|^Ba ant -a\<> k'-lb- arba 'aĮ^amą jog kraštas pasikels, jeigu nebus
Revoliucija respublikoj I iayti, rublių. Miesto rinktiniai nutarė,
paguodą iš jų!
veik paskui jokios naudos neap^HMAnglija. arba \ngliją ir Japo- pilnai sugrąžintos visos senosios
ant salos to paties vardo, pasibai- kad reikia politechnika atidaryti
Juozas
Ąžuolas.
turėjo.
Dabar tie visi . knvgvnė^miją. Seną įtikėjimą, prieš kurį gyventojų teisės ir caras to pabū
gė.
Revoiiucijonieriams
šiuom ir miesto galvai pavedė pasikalbė
liai
jierėjo
j “Žiburio'" ranka*.
\
ilniuje
prieš
trejatą
metų
^Henkėsi net ta pati Anglija, jog go. Atėmimas čielos gubernijos
kartu nepasisekė: jų pajiega* iš ti apie tą su Geraaimovu. Ogins prie visų bažnyčių buvo įtaisytos
ŠUVA
LKŲ
GUBER
N
AT(
)“
Žiburio"
draugija
ir gi su tuo 1
^■Maskolija
nepergalima, ne- be gyventojų noro, suprantama,
blaškė rando kareiviai, o revoliuci kis duoda politechnikai 7 deš. že
RIAUS
APLINKRAŠ

pačiu
tikslu
įsteigta.
Kita gi da
beturčių
vaikams
prieglamlos,
kur
jHižeidžiama. kaip vėjas dulke* iš- dar greičiau gali žmonių sukilimą
jos vadovai pasislėpė svetimų kraš mės Antakalnyje. Kai-kurių rink vaikams duodavo valgyt ir moky
TIS.
lis
,
nesutinkanti
su
tokiu
kunigų
^W)laškt- jaunu čiai pan ><ly <lami \i-ą pagimdyti. Sukilusius gyventojus
tų 'konsuliatuose, kur ant jų val tinių nuomone. Antakalnyje staty davo juos lenkiškai. Dalia r vy
Suvalkų
gubernatorius
neseniai
veikimu
ir
“
politika"
ir
gi
ne^Bcaro viešpatystėm silpnumą, ne ne lengva būt suvaldyti. Ginklų
ti politechnika |>ertoli butų; geriau
džios šalininkai užpulti negal.
išsiuntinėjo
visiems
pavieto
virši

snaudė.
Neužsiganėdydami
kuriausybė
visas
tas
prieglaudas
už

^Avarką visame surėdyme net t\ir- ten yra vietiniuose arsenaluose.
butų Žvėryne arba Lukišl^yje.
Dėl uždarymo parlamento, res
darė, o vienoje prieglaudoje atėmė ninkams ir Suvalkų policmeiste nigų įsteigtais kny gynėliais, stei^Miau.siom can> <.<>-40 j>aramom—ina*
publikoj Argentinoj mieste Buenos
policija iš vaikų knygas, sąsiuvi riui sekantį įdomų aplinkraštį nuo gr savus. O kad geriaus tas darO^L’iškosios armijos.
VOKIETIJA.
Ayres
ant
gatvių
pakilo
maištai.
Vilniaus
mokslo
apygardoje
yra
Spalių 29 d. šių metų (No. 10,- has sektųsi, tai kur išsigalėdami, ’
nius ir kitus mokslo įrankius.
H^jTaigi. lx-nt dabar Maskolija ne
Demonstracijos dėl nepritarimo Buvęs krašto prezidentas, Juozas viso labo 5 mokytojų seminarijos.
425)
: “Centralinės Lenkų karalys įsteigė ir steigia “Šviesos" drau
InMr svajoti apie platinimą savo ru ■
Prūsų rando ^visuotinam balsavi Rocca, likosi iš miesto išvežtas. Šiais metais norinčių įstoti į tas
tės
ūkininkų
Draugijos pirminin gijos skyrius. Bet kadangi, • kaip
Vilniaus teismo rūme (sudebAzijoj. jo> čia paliovė bijomui
renkant
šeinio
atstovus
dar
Parlamento
ir
prezidento
rūmą
seminarijas
buvo
852,
tepriimta
kas
apreiškė
Varšavos
general-gu- jau
sakiau.
šitokios
rųšies
noje palatoje) dabar teisiama keH|Knet silpni kraštai, nes ir tie zinepasiliovė.
Žmonės
visgi
reika

saugoja
kariumenė.
Iš
Montevi190, o <162 atsakyta. Panevėžio liatas žmonių už priklausymą prie bematoriui, kad kai-kurie pavieto žmonių yra mažuma, tai ir jų vel
į^Š-^^kad reikalui atėjus, ras galiu
lauja tokių balsavimų. Dėl var deo išplaukė į Buenos Ayres keli seminarijon buvo jiaduota 166 baudžiamos draugijos, vadinamos: viršininkai reikalauja iš anksto kino plotas mažesnis. Bet visas
tojimo policijos ir prirengimo ka- garlaiviai paimti norinčius iš mies prašymai, tepriėmė — 44; kiek “Vilniaus karo-revoliucijos sąjun pranešti apie kiekvieną rengiamą skirtumas tame, kad anoji pusė
fu godtią caro jejierolų, kurie
riumenės Berlyno kazarmėse soci- to išbėgti. Laukia mat čia kruvi tarp jų lietuvių, dar nežinome.
ga prie Rusijos socijal-demokratų ūkininkų draugijų ūkiškų ratelių turi kiekviename bažnytkiemyje
Irma buMtikrais, ypač vidurinės
jalistų pasiuntiniai Vokietijos par nos revoliucijos, kurios Argentinoj
savo inteligentus kunigų ypatose.
narių susirinkimą.
darbininku partijos”.
KamensSeliavskis,
Jokūbėlis
if
kzijos vynais, lindo ten, kur
lamente suteikė Buelovui užklau jau seniai ne buo. Argentina yra kis susitarę uzpuolo ant kalėjimo
‘ (Iš “V.”)
“Dėlei šito vyriausias šalies vir kurie ir laiko turi daugiau negu
jiems patil Dabar jau teip dasimą. kas jam davė tiesą be žmo tai didžiausia išpaniška pietinės prižiūrėtojo Maščinsįuo; užmušti
šininkas prilakė išaiškinti, kad to kas kitas visuomenės dalykais ra- •
negali, todėl jie nutilo ir
nių atstovų žinios rengti kariume- Amerikos respublika.
kie reikalavimai yra priešingi įsta pintis, o pirmeivių pusėj tokių
Iš
MUSNINKŲ,
sužeistas
jiems
nepasisekė,
bet
po caro^ierolų ne girdėt.
nę prieš žmonis? Buelow vienok
tymams Kovo 4 d. 1906 m., apie ypatų visai nėra. Dėlto ir “Švie
Maščinškis gana sunkiai, Dabar
Vilniaus apskr.
Bet caro biuĮikratai be grobiatsisakė teisintiesi, kadangi padadraugijas ir sąjungas,- ir dėlei to sos" draugijos skyriai įsikūrę re
jų byla karo teisme.
I svetimo ap/iti ne moka. JeiBuvo jau daug žinių, kad guvadyjimai išleisti buvo vardu Prū
čiau negu “Žiburio”. O kur įsi- *
neturi būti statomi.
[ besiplatinii/i rubėžių Azijoj
bernatoriai neleidžią knygynų san
sų
rando,
o
į
padavadyjimus
ran

kūrę “Šviesos" dr. skyriai bažnyt“
Apie
tai,
dėlei
Varšavos
gene

|as užkirst/ tai caro randas
Šiomis dienomis Vilniuje įsteig krovų steigti. Štai dar viena ži ralgubernatoriaus raštinyčios at- kiemiuose. tai ten (išimant Vil
dų atskirų Vokietiją suriedančių
ko, ar neąras vietos Europoj,
ta tarptautinė apšvietimo sąjunga. nutė. P. Simforijona Davolytė. sinešimo nuo Spalių 24 d. No. kaviškio sky rių, kurį veda inteli
viešpatysčių Vokietijos parlamen
■galiifia |Rs teip palengva plaĮsteigėjai rusai pakvietė įstei- lietuvė, vasario 18 d. 1906 m. bu 21643, pranešu Jums, kaipo da- gentai) visus draugijos reikalus
IŠ VILNIAUS.
tas neturi tiesos kištiesi. Jis pa
■ MaskoFos rubežius. kaip tai
giamajan
susirinkiman visas Vil vo padavusi prašymą, kad jai lei pildymą prie aplinkraščio nuo Bir- atlieka jiatįs kaimiečiai, atspėdami j
Vilniaus miestas uždėjo mokės
gązdino socijalistus, ant jų metė
Azijoj. Tokią vietą
niaus
tautas:
lietuvius*. lenkus, žy stų užsiimti knygų prekyba Mus želirfzi d. šių metų No. 6000, dė nuo paprastųjų ūkio darbų, ir dar "
atsakymą už pasekmes galinčias nius ant visų tų. kurie savo ark
ninkuose ir Boguslaviškiuose. Iš
-’.ir.pb' ’irr .it
lei žinios ir prisitaikymo, pridur gi persekiojami kunigų, daugelio
užgimti dėl jų agitacijos, Ant jo liais važinėja. Tuojau tokių |K> dus, baltarusius.' Sąjungos valdytisus metus neturėjo jokio atsaky
mio Švedijos Norvegi
damas, kad augščiaus minėtoji aplinkinių, giminių ir namiškių.
gązdinimų vienok socijalistų pa nų skaičius Vilniuje žymiai suma hon išrinkta po tris kiekvienos
tautos žmones. Leųkai tautinin mo. Pasiteiravusi gubernatoriaus tvarka paliečia visų legalizuotų Kunigai -į “Šviesos" draugiją žiu-.
siuntiniai parlamente atsakė garsiu žėjo.
gija mat silpna, o šiaurikai (endekai) susirinkiman neatė rastinėje, gavo pakvietimą paduoti draugijų susirinkimus ir kad prie ri kai|x> į pikčių - pikčiausį savo
Fkraštai labai retai apgy- kvatojimu.
prašymą iš naujo. Padavė. Ir
jų negali būti pritaikomas priver priešą, ir kur tik galėdami ir kaip
Miesto valdyba taria sumažini jo.
27 d. sausio Vokietijoj iškilmin
vėl nieko. Rudeniop gavo vėl fotodėl tokiuose kraštuose
stinas laikino Suvalkų gencral-gu- įmanydami, stengiasi jai kenkti,
savo darbininkų skaičių, o taip-pat
kį-pat pakvietimą. Padavė trečią
paslėpti negražius darbus, gai apvaikščioję gimimo dieną Vo
sumažini
knygų
vedėjui
al
Vilniaus geimai - gubernatorius kartą, ir štai galų gale susilaukė bernatoriaus nusprendimas apie žmonių akįse žeminti. Nepasiekda
turinė Norvegija rubežiuo- kietijos ciecoriaus, kuris sulaukė
mi savo tikslo jx?r jiamokshis, kirk
gą
nuo
1800
iki
1200,
tartum
no

įgaliojo vietinį gubernatorių bau .... neleidimo. Geras biurokratų necįaleidimą rinktis abelnai.“
hlandija. Miestų, ypač di- jau 50 metų. Policija bent Berly
galėdami, stengiasi t.J atlikti šiaip
Toliaus seka jiarašas.
rėdami tokiuo budu sutaupyti tuos sti administratyviškai visus už
budo vaizdelis.
įn nėra, nėra nė visokių ne laukė neprilankių ciecoriui de
visokiuose su žmonėmis susiėji
Šitas
neseniai
išleistas
Suvalkų
89
tūkstančius,
kuriuos
Pastermonstracijų ir kaip sako, jų stab
prasižengimą prieš veikiančius \ ilMfl|H^|dM9gybos.
gubernatoriaus
aplinkraštis
yra
muose.
nackis
išaikvojo.
dymui kareiviams buvo išdalinti
niaus gubernijoje “priverstinus
IŠ TRAKŲ,
Turbūt nemažai jiems “Švie
labai svarbus visoms legalizuo
aštrus patronai. -,Bet tokių demon
įsakymus”.
Vilniaus gub.
sos
” draugija užkenkė, kad vienas
toms
musų
draugijoms.
"
Vilniaus
mokslo
apygarda
pa

stracijų, į kurias butų turėjusi kiš
Apart to gubernatorius kreipėsi
Trakai nedidelis miestas. Yra
iš
veikliausių kunigų išsitarė, kad
Jisai
aiškiai
liudija,
kad
sušaus
skyrė
dvi
stipendiji
atminimui
šim

tiesi kariumenė, niekur ne buvo,
į Vilniaus spaudos dalykų komite trijų kliasų miesto mokykla, kurio
jis
“negalįs" dargi pamislyti apie
kiant
savo
narių
susirinkimą
drau

to
metų
i-mosios
gimnazijos
su

todėl ir ciecoriaus genimo diena
tą prašydamas jo, kad jis kiekvie je mokosi visai maža mokinių.
“
Šviesos
” draugiją.
gijoms
visai
nėra
reikalinga
pra

kaktuvėms.
Stipendijos
po
180
apsiėjo be kraujo praliejimo.
ną kartą pranešiu jam apie kiek Ta saujelė mokinių susideda iš ru
Pasekmės tos kunigų agitacijos j
nešti iš augšto pavieto viršininkui
rublių,
—
viena
skiriama
mokiniui
Kalba buvusio Prancūzijos užvieną
laikraščių
prasižengimą sų, baltarusių, žydų ir karajimų.
apie susirinkimo laiką, vietą ir tokios, kad daliar daugelis žmonių J
rubežinių dalykų ministerio Del- krikščioniui, antroji mokiniui žy prieš tuos įstatymu*.
Lietuvių labai nedaug tėra: per dienos programą. Bet būtinai rei j “Šviėsos” draugiją, teipogi ir "
'u
dui, neturtingiems.
^^^^(^^reiviaiš," kurie casse Paryžiaus jiarlamente laik
«
visą mokyklą tik šeši tikri lietu- kalinga apie tai pranešti pavieto j jos sąnarius žiuri tokiomis jau
dirbanti geležinkeli. raščiams abiejų kraštų suteikė nieakimis
(tik
žinoma
nekaltai,
nes
Žinoma,
yra
ir
daugiau
lietuviai.
viršininkui,
jei
yra
sušaukiamas
Naktį
į
Lapkričio
30
dieną
ne

Iš viso, visam Vilniaus mokslo
^»ėdninkai apie toki ne- degą apkalbėjimui prietikių terp apskričiui išleista yra 300.000 rub. žinomi žmonės, apsigindavę brau vių, tik jie skaito save lenkais viešas susirinkimas, t. y. tokis su jie kunigų užmaskuoti), kaip ir 3
^■žyrną rubežiaus prane- Vokietijos ir Prancūzijos, kurie
per metus, už kuriuos pinigu* ningais ir tiniškaįi peiliais, įsi arba baltarusiais. Skauda širdį. sirinkimas. kuriame gali dalyvau patįs kunigai. Bet daugumui da
■dui, o tas prisakė savo visgi negeriausi. Delcasse aiškino
bar jau pradeda akįs atsiverti ir
naujai steigiama 470 mokyklų ir veržė į p. Daugel 'S dvarą, Bitau- žiūrint į tokius lietuvius, kurie ti, apart draugijos narių pašalinės
M F’ct'-rburge pareikalav - Volcietijos intrigas Morokko sulpradeda suprasti, kame dalykas;
nenori
nei
kreiva
akia
žvilgterėti
ypatos.
|
tėnuose (Trakų p iv.) ir sužadinę
133 naujos mokytojams vietos.
pradeda
nežiūrėti ant draugijos
rando pasiteisinimo, tanate. Terp kitko apreiškė, jog
į
savo
brolį.
.
Kad
ir
maža
čia
lie

(Iš “V. 2.”) J- Št
dvaro žmones, liefc>ė nuvesti juos
IBliškiįjie kareiviai Nor- dėl Morokko be mažo neužgimė - Vilniaus karo apskričio teismas,
vardo,
ir
nespęsti apie ypatą pa- J
tuviu,
bet
jie
darbuojas,
kaip
galė

gruodžio 19 d.K išnagrinėjo bylą prie Daugėlos tarpo ir jo vežėjo.
iš VILKAVIŠKIO APIELIN- siremiant -vien tik kalbomis, bet^gM
ir kas jiems davė karė terp Prancūzijos ir VokietiDasižinoję iš jų, kad šeimininkai dami.
KES.
J krašte kloti gele- jos. Jeigu gi Vokietija ne isdrjr- Mikytos Koronkevičiaus, kaltina
pradeda labiau atsižiūrėti ant
Prieš keletą metų lenkai įsitaisė
tuo
tarpo Vilniuje, plėšikai apžiu
bu.
Karveli^^™
Tamsiejie
kaimiečiai
tuom
tarpu
TJeisybč, Norvegijai.^ karę pradėti, tai vien todėl, kad mo už pasikėsinimą ant miestsacPatekus mokyklon
rėjo visą dvarį Ir nieko nepiju- knygynėlį.
gio
gyvybės
Bobruiske
Lapkričio
nežinoj.Q
daryti. Bet kol \alpripažinta visų dides- Prancūzijai pasisekė užmegs t i ry
ils “V.
alinę pasislėpė: prisakydami imo- naujam mokiniui, pe tuojtr
31 d,
> • .
___
šį
su
Anglija
ir
susmrtiakjsu
ItaI viešpatysčių neutra-

POLITIŠKOS jlKIOS.

IŠ LIETUVOS

IŠ NAUMIESČIO,
Suvalkų gub.
Gruodžio 8 dieną (n. st) *.
m. Naumiestyje tapo įsteigtas Se
napilės \ Apšvietimo
Draugijos
esą” skyrius; išviso prisirašė
j sąnarius tuokart 23 ypatos.
Slaptu balsavimu išrinktas ko
mitetas, kuriam įėjo: p. Jurgis Žuka nekas, rejentas — pirmininku,
Antanas Kutaitis — iždininku,
Antanas Baltrušaitis — iždininku,
Vincas Leveckis — knygininku ir
Magdėlena Smalevičiutė, Karolius
Skirgaila ir Antanas Bunikis ko
miteto sąnariais. Į Senapilės at-‘
stovų skyrių susirinkimą ant gruo
džio 22 d. išrinktas studentas A.
Bunikis, komiteto sąnarys. Drau
gija tuojaus užsiims įtaisymu
Naumiestyje viešo knygyno; ka
dangi tam tikslui pora metų atgal
buvo surinkta nemažai pinigų, už
dalį kurių nupirkta keletas kny
gų. bet dėlei netvarkos ir kitų
priežasčių pinigai ir knygos lig
šiol nesutvarkyta ir esti jtas dau
gelį žmonių.
Komitetas.
* . A ” -*• . • •
IŠ PANEVĖŽIO. '
Neseniai čia buvo 50 metų rea
linės mokyklos sukaktuvės. Atsi
lankė iš Vilniaus globėjas. Jis
Panevėžyj bebūvant, turėjo laime
priimti ‘ Lietuvių deputatą”, kuris
išreiškęs ‘rusų tautai” padėką už
jų geradėjistes, prašė, lietuvių var
du, pašalinti išguldinėjimą lietu
vių kalbos iš realinės ir mergaičių
gimn., o ypač iš mokytojų semi
narijos. “Lietuvių deputatas” te
mokėjo vien lietuviškai, to dėlei
ir deputato jausmai ilgai buvo glo
bėjo nesuprasti. Galop “perevodčikas” tą kliūtį prašalino.
Po to priėmimo “deputacijos”
glėbėjas tą klausimą įnešė moky
tojų seminarijon ir aiškino, jog
reikėtų išklausyti vietinių gyventojų-lietuvių reikalavimą....
Greitai paaiškėjo, jog ši “depu
tacija” ne vietinių lietuvių buvo
siųsta, bet .... p. Gnatovskio. Pa
nevėžio rusų sąjungos pirminin
ko.... šia tau. ir tikriemsiems
rusams parupo musų kalbos neišguidinėjimas.
Jurantis.
Panevėžio kalėjime dabar yra 38
politikos
prasikaltėliai.
suimti
Šiaulių ir Panevėžio apskričiuose.
Teismo rūmas (sudebnaja pala
ta ) lapkričio 26 - 30 d. nagrinėjo
Panevėžyje šias bylas:
1) Valerijonas Žilinskas kaltina
mas buvo už skleidimą tarp žmo
nių Mosėdyje, Telšių pav., prokliamacijų. Teismo rūmas nubaudė jį
8 mėnesiais tvirtapilės.
2) Studentai Ernestas Galvanauskis- ir Juozapas Sroga, Vabalninko
aptiekorius Kazimieras Matulis,
Povilas Žitkevyčius, Jonas ir An
tanas Vosyliai ir Vaitiekūnas kal
tinami buvo už tai, kad rudenį,
1905 m., sušaukę Cypėnų vals
čiaus sueigą, prikalbinėję žmones
atstatyti senąjį staršiną ir raštinin
ką ir į jų vietą išsirinkę iš savo
tarpo staršiną Antaną Vosylių ir
raštininką Žitkevyčių.
Galvanauskis pirm teismo pasi
slėpė. Kaltinamuosius gynė advo
katai iš Vilniaus Tarchovskij ir
iš Kauno Stašinskis ir Leonas.
Iššaukta buvo į 50 liudytojų. Teis
mas nagrinėjo tą bylą dvi dieni:
abu Vosylių ir Vaitiekūną išteisino,
Srogą gi, Žitkevyčių ir Matulį nu
sprendė išsiųst ant visados į Sibi
rą.
3) Antanas Markauskis ir Ro
mualdas Barbareušas
kaltinami
buvo, buk jie šaudę ir sužeidę
Kaune slaptosiom policijos agentą
Novickį. Teisinąs juodu išteisino.
4) Pušaloto valsčiaus Skvirec
kas vedęs antrą pačią, pirmajai
tebegyvenant, pasmerktas metams
j arestantų rotas.
5) Tadas Vilkickis, Aleksandras
Kučinskis, Jonas Kryžanauskis ir
Stanislovas Skrodzkis kaltinami,
buk jie atstatę Žagarės valsčiuje
Šiaulių pav. staršiną, raštininką ir
uriadninką, o į jų vietą išrinkę
kitus ir atėmę ginklus iš žandaro
ir uriadninko.Visus juos teismas
išteisino, nes nebuvo prirodyta jų
kaltybė.
6) Pumpėnų aptiekorius Feldmanas (žydas) pasmerktas metams
į tvirtapilę už prakalbą, pasakytą
Pumpėnuose rudenį I9°5
kurioje jisai raginęs žmones ne
klausyti valdžios.
7) Petras Brazdžionis ir Alek
sandras Genys pasmerkti ij4 me
tams į arestantų rotas už nukirti
mą Pasvalyj rudenį 1905 metų te
legrafo šulų.

(Iš “V.”)

IS VABALNINKO,
Panevėžio pav. ■
Neseniai iš Truskavos Vabalninkan atsikėlė naujas vargoninin
kas, Petras Janulaitis. Gruodžio
2 d. pareikalavo jį pas save vieti
nis anstolis, Kulaleovas, ir prane
šė, kad Janulaitis turįs užmokėti
50 r. pabaudos, arba patupėti išti
są mėnesį kalėjime.
Mat, Kauno gubernatorius administratyviškai paskyręs tą baus
mę Janulaičiui už agitacijos vary
mą Truskave. Janulaitis, girdi,
kurstęs vietinius gyventojus pra
šalinti mokytoją rusą ir reikalauti
mokytojo lietuvio.
Tuo pačiu gubernatoriaus įsa
kymu paliepta Truskavos bažnyti
nę | skaityklą, be valdžios leidimo
įsteigta, uždaryti, Truskavos gi
kleboną ir buvusį Truskavos var
gonininką, tos skaityklos įsteigė
jus, patraukti atsakomybėn.
Dar kilo klausimas dėl pasporto, nes Janulaitis, atvykęs Vabalninkan, nepasirūpino tuojau apsi
reikšti policijai. Jis manė, kad
tai visai menkas dalykas, bet pa
sirodė kas-kita. Ugi kaltas esąs
nevien tiktai vargoninkas Janulai
tis, bet kaltas ir Vietinis klebonas,
nes laikęs parapijos bute neištiki
mą žmogystą. Ir įniršęs anstolis
žadėjo ant jųdviejų sustatyti pro
tokolus.
Apskritai sakant, tame atsitiki
me antstolio pasielgimas su Ja
nulaičiu buvo visai nepagirtinas
ir užgaunąs, prigimtąsias žmo
gaus teises. Bet jau toksai musų
antstolio) K u la kovo būdas: pildy
damas policisto pareigas, tiesink
lipa ant sienos, by tiktai pasiekti
užmanytą tikslą.
Janulaitis užmokėjo 50 r. ir bu
vo paleistas.
j (Iš “V.”)
IŠ ŠVĖKŠNOS,
Raseinių pav.
Švėkšnoje yra dvi mokykit: vie
na “senoji”, kurioje tebemokina
vaikus du rusu ir vien tikt rusiš
kai. ir antra “naujoji” vardu “dvikliasinė Švėkšnos parapijos moky
kla”, kurioje mokina mūsiškai ir
musų pačių brolis p. Kaunas —
suvalkietis.
Ta antroji įkurta
Švėkšnos parapijos lėšomis; daug
vargo, rupesnio, o net ir apkalbė
jimų pakėlė Švėkšnos klebonas
kunigas Julijus Macieje\ 'kis. kol
pastatė tai mokyklai namus iš medegos nuo senosios bažnyčios ir
surinko tam reikalingus pinigus;
bene ir savo grašio jis yra čia
pridėjęs; mat kaip visur, taip ir
Švėkšnoje yra tamsunų, kurie ar
visai nepripažįstą jokio mokslo,
ar skaito mokslu tiktai mokinimos
rusiškos ar kitos svetimos kalbos.
Tie taitai tamsunai nieko nedavė
tai mokyklai statyti, tiktai spardės
ir užgaulioje kleboną, kada tas
rinko mokyklai pinigus ir prikal
binėjo žmones mokyti vaikus pri
gimtoje kalboje. Prie užlaikymo
mokytojaus tas-pat klebonas pri
sidėjo^ daug. Dabar švėkšniškiai
labai džiaugiasi savo nauja mo
kykla ir vaikų privežė šįmet pil
ną. — Žmonės pyksta ant užvei
zėtojų Balsio ir Daukšio ir vals
čiais valstybes, kad tie nesirūpina
įvesti mokslo mųsiškoje kalboje
ir į senąją mokyklą. Šįmet musų
klebonas sugrąžino parakvijai mu‘
rinę špitolę, kurioje liko įkurtas
pavargėlių namas ir aname jau
patalpinta
tikrų elgetų
(uba
gų), kuriais rūpinsis vietinė lab
daringa draugija. Tikriems pa
vargėliams nebreikės maldauti po
kiemus duonos kąsnio, o parakvi
jai maitinti su tikraisiais pavargė
liais daugybę tikrų valkatų, kurie
ligšiol klajojo po parapiją ir ne
vertai rinko išmaldas. Dabar ku
nigas J. Maciejauskis yra užimtas
mintim atidengti dar Švėkšnoje
mergaitėms mokyklą. Gaila, kad
niekas nesirūpina apie įkūrimą
Švėkšnoje vartotojų
draugijos,
taip-pat visai užmirštas ūkis.
#
Juoz. švėkšnys.
(Iš “V.Ž.”)

KABELIŲ,
Zarasų pav.
Išgirdę apylinkės žmonės, kad
Abelių dvarą nupirkęs vienas tur
tingas grafas, geras katalikas, ku
ris jau pradėjo statyti didelį muro
namą, kaštuojantį apie 200 tūk
stančių rublių, kuriame, kaip žmo
nės tuomet pasakojo, turėsią būti
koks ten fabrikas, kur bėdinesniejie žmonės galėsią gauti sau už
darbį, — labai pradžiugo ir ne
vienas linksmai kalbėjo: “duok,
Dieve, daugiaus mums tokių po
nų”, Bet kuo užsibaigė tas džiaug
smas? štai jau kelios sanvaitės,
kaip užbaigtas statyti namas ir
žmonės sužinojo, kad ten bus ne
žmonių gerovei fabriką, o kas?

o gi fabriką pervarymui musų
duonelės į nuodą-degtinę — bu
siąs mat bravoras, ponui ir gir
tuokliams pragaras.
Sužinoję tai žmonės labai nu
budo ir ne vienas tarė: “kad jį
kipšas paimtų, tai Judošiusl jis
bažnyčioj meldžiasi kaip angėlas,
o tuo tarpu tik ir mąsto, kaip
daugiaus išplėšti iš žmonių pra
kaitu uždirbtų skatikų”.
Netolimose nuo musų guberni
jose jau badauja žmonės, gali ir
pas mus pervarius grūdus į degti
nę neužilgio pažiūrėti bežemiams
ir mažažemiams į akis ta neprašy
toji viešnia, nes jau ir dabar bai
siai brangus javai (rugių pūras
4 rub., miežių — 3 rub., avižų—
2 rub., bulvių — 1 rub. su vir
šum), o kas gi bus pavasarį? Kur
tuomet bėdiniejie pirks sau mais
tą? Pamąsčius apie tai, net šiur
pas ima.
Taigi nieko nelaukiant reikėtų
mums prašyti vyriausybės, kad
neleistų statyti naujų brovarų ir
uždengtų seniau pastatytuosius.
Jei vyriausybė nesutiktų to pada
ryti, tuomet savo jivgomis kovoki
me su girtuokliavimu: žinodami,
kad perkami grudai ar bulvės degtinvarėn (brovaranl, neparduok!
me visai arba trigubą kainą už
juos reikalaukime.
Ponui “grapui”, kur tik susi
tikdami, išinėtinėkime jo tą blogą
darbą. Tautiečiai, reikalaukime,
kad ponai ne degtinvares statytų
mums ir karčiamas, bet -kad rupiritųsi žmonių apšvietimu ir me
džiagiškojo jų būvio pagerinimu.
Praeivis.
(Iš “V. Ž.”)

Iš 1LAKIŲ,
Telšių pav.
Lapkričio 21 d. Uakių valsčiaus
lėšomis įkurta Įlakių miestelyje
mergaičių mokykla. Liaudies mo
kyklų direkcija paskyrė mokytoją
lietuvaitę. Oną Abramavičaitę, iš
Telšių miesto.
Jieškančių šviesos mokykloje
per dvi dieni atsišaukė lig 120
mergaičių. Pritruko vietos: priim
ta tik 79 mokinės, o kitos su
ašaromis turėjo pasilikti užu mo
kyklos sienų. Gerai vienas tėvų
pataikė, sakydamas: “Kitą kartą
męs verkėme, kad mus vežė mo
kyklon, o dabar, kokia atmaina:
vaikai verkia, kad jų nepriima mo
kyklon !”
Jei visuose Lietuvos kraštuose
taip smarkiai kiltų apšvieta, tai
greičiau musų tėvynės padangėje
kitokia saulė užspiiulėtų. kiūrėtojo
akis labiausia pritraukia visą mie
stelį nušviečią gražus mūriniai na
mai, kuriuose šiandien telpa: var
totojų draugijos sankrova, pavargėlių prieglauda, ir ką-tik įkurta
vienakliasė mergaičių mokykla —
šviesios ateities viltis!—kuri prieš
keliatą sanvaičių vieną šventadienį
buvo iškilmingai atverta; mokys
lietuvaitė.
Valdžia šį rudenį įrengė prade
damąją mokyklą Truikinų mieste
lyje (Ylakių valšč.) ; žmonės išsyk
griežtai pareikalavo jon mokytojo
lietuvio; valdžia išpradžių perą
smarkiai nesipriešino, ir su Ylakių
mokytojo pagalba pasisekė toksai
surasti. Bet šis. apžiūrėjęs vietą,
atsisakė, kadangi nedidelis kamba
rys esąs nepatogus jam su šeimy
na gyventi. Truikiniškiai nusimi
nė, kad ta jų sunki kova pasiliko
be vaisiaus, ir kažin, ar greit be
pavyks kitas tinkamas mokytojas
gauti, kada visi aplinkiniai rusaibiurokratai, įvairus valdininkėliai
labai ant jų siunta. Tūlas Polevod’ rusas, Ylakių
Rinkės, se
niai smeigiasi į šios mokyklos mo
kytoją; paskutiniu metu jis “išaiš
kino” direkcijai, kad čia lietuvis
mokytojas visai nereikalingas, jo
niekas nei neužsimenąs; jei išdalies ir buvęs reikalautas, tai tik
Ylakių mokytojo lietuvio ir kelių
s’kramolninkų” valstiečių pakurstymu; kažin-kaip direkija įtikės jo
pliauškimams; girdėti, kad netru
kus žadąs jos atstovas atvažiuoti
ant vietos visko ištirti ir paduoti
tą dalyką valstiečiams neva "perbalsuoti”. Bet mano nuomone,
greičiau akmuo persimainys į vaš
ką, negu užsispyrėlių ylakiškių pa
geidavimas lietuvio švietėjo savo
vaikams.
Dam. Treigys.
(Iš “V.”)
I§ UKMERGĖS.
Pavieto viršininkas išleido savb
aplinkraštį policijai ir valsčių vir
šininkams, viršaičiams, seniūnams,
dešimtininkams, kad jie budriai
saugotų pernykštį gen. - guberna
toriaus paliepimą apie susirinki
mus kaimuose, pasisukus kokiems
agitatoriams, ar susitaisius kur

plėsit^^aujsr Veltui kiti dešim
tininkais mano, kad pavieto virsimnKas norėjęs saugoti paprastus
susirinkimus >1 per vestuves, krikš
tynas, •atminimus, laidotuves, pa
sisvečiavimus^ ir kitus tokius. Vir
šininku* rūpėjo tik apsaugoti nuo
politika* agitatorių (kurstytojų)
ir nuo plėšikų. Taip bent mums
rodos. Tiesa, Gruzijoje (ant Kau
kazo) neleista nei vestuvių kelti
be policisto. Iš to "Biri. Wiedomosti”- pasityčioja taip: sulauksi
me, girdi, kad ir gimdant, prisieis
kviesties polioistas.
‘V.’)
•
•
Iš PAPILĖS,
Telšių pav.
Tarp Pašilės ir Kaltinėnų para
pijų šalyj vieškelio buvo nuo se
nų laikų garsinga karčiamikė, va
dinama “Lentinalė”. Čia aplinki
niai sodiečiai, o ypač Patentinės
gyventojai katalikai ir Spingių—
rusai per dienas ir naktis gėrė, bu
čiavos, mušės ir pešės; čia pas
Mau.šą visokie vagįs razdavo prie
glaudą, čia jaunuomenė, mėgstanti
degtinę ar taboką, o neturėdama
pinigų, dažnai atnešdavo Maušai
kaipo užmokėjimą pavogtus iš tė
vų ar šeiminininkų grūdus, vištas,
kiaušinius, o jis su linksmu veidu
susitikdavo tokius syečius ir apdo
vanodavo kuo galėdamas; ir taip
maitinamas aplinkinių gyventojų,
Mauša gerai prakuto.
Bet štai
nelaimė: Lentinalė šį rudenį iš kažin-kokios priežasties užsidegė ir
sudegė sulyg pamatų. “Snapso”
mylėtojams buvo dėlto ne mažas
nuliūdimas, ypatingai tos karčiamos įsteigėjui Kazimierui Zaka
rauskui. Bet daugumui aplinkinių
gyventojų ta žydo nelaimė pavirto
džiaugsmu ir laime: džiaugės pa
čios, turinčios vyrus girtuoklius,
džiaugės net Spingių rusės. Mauša labai norėjo pasistatyti ant tos
pačios vię|os naują karčiamelę, bet
daugumas aplinkinių sodiečių už
sispyrė ir nebeleido jam ’ statyti,
už ką juos kalėdodamas pagyrė
Pašilės klebonas, ir džiaugias visi
išmintingi žmonės. Sudegus tro
bai, žydelis buvo įsimetęs gyventi
pas arti gyvenantį žydą, - paktininką ir čia aprūpindavo girtuoklė
lius, bet tai pastebėjo geresni žmo
nės, pagrūmojo^ jog ir čia jį už
degsią, jei jis neišrikraustysiąs iš
jų padanges* ir turėjo Mauša
kraustyties į Laukuvos miestelį.
Gerai, kad nebeprisiėmėt penėti
jųsų išnaudotojo: panaikinote dau
gybę papiktinimų. O dar didesnio
pagyrimo busite verti, jei už atli
kusius nuo pragėrimo pinigus nu
sipirksite gerų knygelių ir laikra
ščių ir susirinkę šventavakariais
pasiskaitysite ir pasiklausysite nau
dingų žinių; tada bus jums ir svei
ka ir linksma ir gražu; suprasite
tada, jog galima linksmiau pralei
sti laikas tarp savųjų, nekaip tarp
žydų ir girtų burlokų.
Ncgirtuoklis.
Iš SVEDESŲ,
Ukmergės pav.
Ir vėl Svedesai gruodžio 3 dieną
degė! Paskutiniais penkeriais me
tais Svėdesams prisiėjo šešis kar
tus degti. Kas gi tada bus? Ka
da gi išsiskirsite į vienasėdžius?
Nuolat pleškėdami, ir dabar būtu
mėte ąupleškėję, nebūtų apsiėję
viena Papučkos grįčia (pirkia),
kad ne storai apsnigti trobų stogai.
Reikia žinoti, kad Svėdasų mieste
trobų stogai visiškai su kitskitu
susiduria.... Skirkitės, skirkitės į
vienasėdžius 1
Yla.
(“V.”).

IS RASEINIŲ.
Ačiū Dievui jau męs, Raseiniečiai, netekome dviejų garsių policistų—Tautuos ir Ananjevo arba
Michalkos, kurie buvo Raseinių
miestsargių viršininkais. Jie sa
vo darbais buvo pragarsėję visoje
Raseinių apielinkejė. Ne vienas
žmogus yra nukentėjęs dėl jų.
Raseinietis.

(15 “V? 2.”)
I§ SKUODO,
Telšių apskr.

‘ Pereitą sanVflitęr pas ūkininką
Saukantą, biiterį^l taip atsitiko
Apie antrą valandą naktį Saukanto tarnaitė, katalikė, papiovė mie
gantį vaikiną, liuterį, 18 metų am
žiaus. Tai padariusi, nubėgo už
trobos ir pati pasipiovė. Greitai
atvykęs gydytojas žaizdą susiuvi
ir duoda viltį, ligonis pagysiąs, ne
gerklė esanti nevisiškai perplauta
To nūs" įėjimo priežasties niekas
nežino.
J. Strazdas.
,V. H)
’

-r

’7 d. lapkrčio, atėjo pas ūki
ntnką nepažįstamas zjaunas vaiki
nas ir įsiprašė nakvoti. Rytą šei
mininkas pasigedo indaujoje (šė
poje) neberadęs 40 rb. Užpuolė
ant keleivio, kurs, nors negreitai,
privpazino paėmęs, bet jau pasi
daliję* su kaimyno suminti U.
Abudu suėmęs, nuvedė pas antsto-

Iš MINTAUJOS.

IŠ “ŠVIESIECIŲ” SuSIV
VI M O.

jama šiomis dienomis garsi byla
Gruodžio 22 d. MarijAHH
taip vadinamoji “Goldengeno res bii\o
-tinas.'ii
publika”, kurioje kaltinama yra 33 rių atstovų susivažiavimas^®'..'
žmonės. Ta byla prasitęs keliatą suomenei turi rūpėti likimas
dienų.
vienintelės legališkos draugijos,
tiek vargo prityrusios nuo vadi
Gruodžio 20 d. Mintaujos kalė namųjų svetimos nuomonės gar
jime, apie 9 vai. rytą, tapo su bintojų. Aš nesuklysiu pasakęs,
Driskius.
šaudyti 7 plėšikų gaujos nariai. kad susivažiavusiejie šviesiečiai
Kai-kurie iš jų eidami mirti šau ne tik pasisakė, ką esą nudirbę
Lapkričio 11 d. būrys miestelė- kė “lai gyvuoja laisvė”.
savo dirvoje, bet viešai prabilo ir
nų ir žydukų įsikvietė į aludę
apie
išvirškčiąjį "Žiburio” vadovų
Skuodo monopolio degtinės vežiodarbų puslapį.
toją ir atėmė iš jo dvidešimtį su
viršum rublių.
Išpradžių
faktiškoji
dalis,
BADAS MINSKO GUBERNI
"šviesa
”
turi
jau
14
skyrių:
Mari

JOJE.
jampolėj (50 žmonių), Pilviš
Tą pačią dieną buvo vėl susita
Iš rytų ir pietų badas artinasi
kiuos *(55), Gražiškiuos (30),,
ręs būrys jaunų vaikinų su žydais
palengva ir į Lietuvą. Štai kokias
\ ilkaviškyj (48), Naumiestyj (ką
priversti krautuvių tarnus strei
žinias randame laikraštyj "Rieč”
<ik susitvėrė 23), Šakiuos (30),
kuoti. Iš audimų krautuvės savi-*
apie Minsko guberniją. Vienas
Kybartuos (40), Višakio Rudoj
ninko T ovo Seinės pareikalavo,
Borisovo pavieto gydytojas sako,
(13), Lankeliškiuos (į 30), Gi
kad padidintų darbo dieną. Žy
kad kiekvieną valandą galima esą
žuos (24), Liudvinave (36), Luk
das, bijodamas, kad nepareikalau
laukti žmones pradėsiant sirgti to
šiuos (17), Sasnavoj (27), Grištų iš krautuvės užveizėtojo ir rak
kiomis ligomis, kurios kįla iš ba
to nuo pinigų, ėmė šaukti. Tada
kabudyj tebesitveria. Be oficijado. Pavyzdžiui tasai gydytojas
liškųjų sąnarių kiekvienas skyrius
užpuolikai išbėgiojo į visas šalis.
atsiuntė į Borisovo pavieto žemie
turi nemaža prijaučiančiųjų, ku
Musų policistai šiuos atsitikimus
čių valdybą keliatą gabalų duonos,
rie tolydžiui,
veikiausia, prie
gerai žino, taip pat ir kaltininkus,
kurią žmonės valgo. Duona juo
"Šviesos” pribus. Atstovų. dalybet jiems nieko nesako.
Ką tai
da, kaip žemė, su biauriu puvėsių
reiškia ?
vavo — 33. Tik Lankeliškių, Luktvaiku, iškepta su įvairiais nesoti
šių ir Višakio Rudos filijos netuMikė Melagis.
nančiais priedais. Tokią-pat duo
rėjusios savo reprezentantų, pasi(Iš ‘V.’)
ną valgo ir Rečicos pavieto vals
tenkino 1 apyskaitų pri siuntimu.
tiečiai. Javai labai neužderėję: vi
Nuveiktiejie darbai palyginamai
IS ŠIMONIO,
si perką duoną, o neturtėliai valgą
nedideli, labai turi ugterėti, atsi
nebe duoną, bet įvairius surogatus
žiūrėjus į atkaklų priešveikimą.
Simoniečių daugumas
tebėra (nesotus valgymai, kurie užvaduo virtusį begėdišku lojojimosi. Vi
tamsus. Laikraščius maža teskai- ja duoną) ir buibes. Daugelis,
si skyriai turi įsitaisę knygynus,
to; negu vieną jubilėjinį “šalti- nebetekę
pinigų,
valgo supu
o kai-kurie ir viešąsias skaityklas.
nį”. Nesupranta jų naudingumo. vusias buibes. Gydytojai liudija,
Nemaža pinigų knygoms pirkti
"Tegu, sako, skaito dikiniai! Męs kad vis daugiau atsirandą tokių,
yra išleidusios šakių filija (65
neturime laiko nei pinigų”. Bet kurie serga kraujo sumažėjimu.
rub.), Vilkaviškio (63 rub.), Ky
Sveikatos dalykų inspektorius
degtinei užtenka ir laiko ir pinigų.
bartų (į 40 rub.), Marijampolės
Šiais metais
monopoliu įnešta VTvancov nusiuntęs gubernatoriui (43 rub.). Knygynais naudojasi
6,000 rub. Taigi, jų butą. Drau parodyti du duonos gabalu. Vie
ne tik sąnariai, bet ir pašalinės
gijos dar neturime nei vienos; nė nas gabalas iš Makasiučių so ypatos. Pavyzdin, Pilviškių bira šviesesnių žmonių, nėra kam džiaus, tik per pusę iš rugių mil blijoteka kas mėnuo niaž-daug
įsteigti draugijos, nors yra dauge tų. Antrasis gabalas, iš Kamenio naudojas į 2000 žmonių. Tūlų
miestelio, toksai yra juodas, kad
lis norinčių prisidėti.
f iii jų knygynuosna pareina pirmeL
greičiau yra panašus į mėšlą, ne vių laikraščiai. Mažiausia nuveik
Tenbuvęs.
kaip į duoną, “Valgant tokią duo ta knygų ir laikraščių platinimo
(Iš
ną, — sako inspektorius, — ir
atvejyje. Bandymai daryta Gra
tvirčiausias žmogus turi sirgti iš žiškiuos, Lukšiuos ir Lankeliš
IS KAUNO.
išbadėjimo. Ką gi besakyti apie kiuos. Šioji spraga, ypač dabar,
Ežerėnų apskričio Ignas Mamo- vaikus?”
,
pirmeivių spaudai paramos reika
lis, (teardamas žemę, užėjo daug
Kaip matyti iš telegramų, Min laujant, būtinai turėtų būti užkim
senovės pinigų. Pinigai tie sida sko gubernijos žemiečių valdyba, šta. Lukšių ir dar keli s
briniai; dirbti jie prieš 4 šimtus nupirkusi Sibire • pusantro šimto tarpininkavo laikraščių
metų. Tai lietuvių, lenkų, Livono vagonų rugių valstiečiams maitin Centro Komitetas darė
ordeno pinigai. Dabar tie pinigai tu Pirmiejie javų vagonai ateisią žingsnius mokslan
pas Kauno gubernatorių, kuris ati sausio mėnesio pradžioje.
nuomenę sušelpti
Žmonės nebegalį išsimokėti val išdavęs 313 r. 33 k. Kol
duosiąs juos Imperatoriškajai Ar
cheologų Komisijai nuspręsti, ko stiečių bankpi. Šimto trijų vals K. pavyzdžių vos vienas
tiečių draugijų žemė esanti paskir tesekė. Sušelpta netik stud*
jie verti.
ta parduoti už neišsimokėjimą tam bet ir Seinų pabėgėliai,
bankui.
skyrių taisė vakarus, Šią vasai
rą manoma įtaisyti tam tikrą arJ
IS KELMES.
tistų trupą. Keliolika skyrių tur
savo mokyklėles. Nedaug teatPer sumišimus Kelmėje buvo
IS TILŽĖS.
likta
naudingų knygų leidime. 4šj
netikęs viršaitis — išdavikas. DiGruodžio 24 d. (n. st.) buvo
ėjo
"Šviesos
” įstatai ir umu lail
džiausi apkaltinimai. bjauriausi
padariusi “Litauische luterarische ku keta No. 1 “Teatralinio Kr J
parodymai
buvo viršaičio. Di(Jesellschaft” (lietuviškoji literati gynėlio” pasirodytu Keliatos d
džiausi “tikriejie rusai”: mokyto-1
škoji draugija) savo metinį susi- Ii jų metinė pinigų apyvarta sfl
jas ir raštininkas, tiek neišdavė,,
rinkimą. — Sukako jau 29 me- kia gana didelių skaitlinių.
kiek tas “juodašimtis”. Per revo
tai, kaip ta draugija gyvuoja, ji droji C. K. ir Senapilės filiJ
liuciją valstiečiai ' išsirinko sau
susideda daugiausia iš vokiečių. apyvarta išneša 500 rub., Kyba^H
naują viršaitį Kučinskį. Kokie
kurie, manydami, jog lietuviams 300 rub.. Šakių. Pilviškių j>er M
ten buvo rinkimai, ar apsiėjo be
greičiaus ar vėliaus lemta vistiek Skaitlinės visai nemažos^ tė^B
“magaryčių” — nežinau. Ar jis
išnykti, renka visokias jų palaikas, jaut, kad tai tik riruošian®.
yra šiek-tiek doras žmogus —taip,
kurios istorikams ir vėlesnėms darbo metai, teisinįti
pat nežinau — tik žinau, kad tam
kartoms liudytų, jog čia yra gy Kaslink visuotinų;r f'UsirinkimHH
sus ir greit išsiaugino ragus.
venę kitados lietuviai: nekalti, ro tai visos filijos ifrėjusios
Keistas dėjosi dalykas. Vieną *ymus, pakakinti pirmykščiai žmo- po 2 po 3., kuriėl pasihaign^B
kį (neseniai) P. GružauskiO užneliai, puikius savo margus išna
mėginusi
veizda pastebėjo, kad iš miško šius rubus dėvėjusieji (Sig. A. tūlos filijos buvo
taisyti
įvairias
pre
vogta medžių. Kaži-kokiu budu
Zweck Lituenen, psl. 300) ....
tina, kad tosios :cijos, vald
susekęs į kokį sodžių vežti meVisą raštišką medžiagą apie tuos nekliudant, pra<%
daugini
džiai. Pasakė apie tatai ponui; nykstančius “sutvėrimėlius” drau
Tai
tokį
miž-daul
“
šviesos
” <
tas davė užveizdai policiją ir nu- gija renka ir skelbia laikas nuo
iė
skyrių
d
bų
paveikslėlį
nup^
siuntė jieškot į Gečaičių sodžių. laiko savo organe: “Mitheilungen
litinius
“
S
gatai
ir
d-ras
K.
Iškratę vieną kiemą, rado rąsta- der Lit Liter. Ges.” Sistematiniu
galių šiauduose, iškrėtę kitą rado, Prūsų Lietuvos tyrinėjimu drau sos” vadovas. Jau k šių sutn
tų žinelių aišku, kaclsykį įsi!
eketyje beesą po ledo pastumti.
gija neužsiima, bet jos organe darbas ir toliau, tik\
Surinko rąstagalius, sudėjo, suly
medžiagos vis dėlto nemaža gali energija ir pasišventini*^^®
gino dar trūksta. Vėžų nebera,
mokslo žmogus rasti. — Iš drau mas. Praskynęs aibę^ĮH
yra tik vėžos į kiemą p. viršaičio
gijos pirmininko Kuršačio prane jis tik tuomet tegalės tekėtu
Kučinskio. Nedrąsu jieškoti....
šimo gauname žinoti, jog draugi nia, gilia vaga. Kaip i^B
bet.... eina. Prisikamavo gerai
ja skaitanti dabar 227 narius, iš keliais mano “Šviesa"
bejieškodami ir galų gale... 4 ra
kurių 6- paskirti prie pagarbiųjų. versties, paaiškės iš svieste®
do į mėšlus beesą įkišti. Netru
Pernai pasimirusiu du nariu: ku
kus po to atsitikimo ateina prie nigas Bielenstein (žinomas Latvi manymų”, kurių gan gu®
Paduosiu juos
p. Gružauskio viršaičio bernas; ir jos tirinėtojas ir kun. Hammer iš ta.
sakosi be šeimininko žinios parsi Ragainės. Draugijos turtas sie tvarkoje. P. Kačergius
kių įneša dienos tvarkon^®
vežęs rąstus ? ? ? ?! Kas kaltas....
kiąs 3345 mk. ir 52 fen. Pažymė apie
—
parodys tardymas.
tina, jog “lietuvių namas” Joku- kyklų. *'-®
Ilgiiežiuvė.
binės sode, kur jis nuo 1905 m. svarbą, sunil
(Iš ‘V.’)
parodos pasiliko ir kur draugijos mokyklas, jį|
renkamos palaikos sukraunamos, valdžios moli
draugijai jokių išlaidų savo užlai kus, suteikiu
IS RYGOS.
kymui nedarąs; užlaikymas apsi
pas.
Rygos apskričio teismas pa
mokąs is įžangos pinigų, nes lan
smerkė . ištremti latvaitę Osis už
kančių jį, matomai, yra nemaža.— K. Grmiii'
laikymą sąrašo ypatų, pasmerktų
Ant galo, tasai-pat Kuršatis ' pa sodžiaus
”d.-B®||
revoliucijonieriais miriop* Jos du
skaitė kai-kurias patarles ir pasa žmonėse. Jis
broliu teismas pasmerkė į katorkas, kurias žiemą 1882 m., būda jųjų legalizavimų, |
mas Lepartuose (Prūsuose) pas nį mokymą įveliu
dvarininką Scheu, surašęs esąs neišnyksią ir su jį®
Rygoj e 3-oje taupiamojoje ka
kaži-koks iš Didžiosios Lietuvos
boje trūksta 455.000 rublių. Pa Matevičius. Tą rašinį dabar p.
rai revizijos komisijos paaiškini Scheu padovanojęs draugijai, kad apie reikalingumu
tverti tam tikrus
mo, pasirodė, kad tuos pinigus
ji pasirūpintų jį išspauzdinti.
Priėmus pp. Kač<
pasiėmė taupiamosios kasos di
liaus
propozicijas,
(Iš
*V.
ž.
”
)
rektoriai, pasistatymui sau namų.
daraktorius.
Adv.M
Dabar kasai grūmoja krizis.
*
priešingas “daraktofl

tnui, žmonių, dažnai labai menko
moksliško cenzo. Anot p. C. męs
galime atsidurti ministerijos užpa
kalyj, įnešančios Dūmon visuotino
mokymo projektą. Galų gale pri
imtas nutarimas kreipties į p. Bu
lotą ir gubernatorių, kviečiant
juos pasirūpinti “daraktorių” le
galizacija, įvedus- jiems kiek žeme
snį kvotimą.
P. Aleksa kelia klausimą apie
organizaciją jaunuomenės šelpi
mo. Inicijatoriai: K. Grinius ir
Kačergius piešia vargingą musų
vilties—jaunuomenės padėjimą. A.
Vabalas pataria įtaisyti tam tikrą
prie C. K. fondą. Rimša aiškina,
kad be sąnarių mokesčių, vakarų
ir tt., ta>ai fondas galėtų gy vuoti
jš^isokių aukų ir pataria atkalbi
nėti tėvus nuo varu-varymo vai
kų seminarijom A. Vabalo pro
pozicija priimta.
P. J. Grinienė aiškina visiems
apie reikalą įtaisyti* pedagogų kur
sus. Principe visi su tuo sutinka,
bet K. Griniui paaiškinus, jog C.
K. negali užsiversti darbais, ku
riems atlikti stinga laiko, susirinkmias sumanymo įvykinimą ati
deda tolesniam laikui. Rimša kal
ba apie laikraščių platinimą. Jį
paturi D-ras J. Staugaitis ir p.
Jašinskas. Daktaras K. Grinius
skaito “Lietuvos Ūkininko” laišką.
Jašinskas paturi “L. Ūkininką” ir
ypač priedą “Žemė”. A. Vabalas
priešingas p. J. ir mano bepartyviškoji “Šviesa” turinti bepartyviškai platinti visi demokratų laik
raščiai. būtent. “V. Ž.” “L. U.”
ir“Ž.” Panašioj dvasioj priimta
ir nutarimas.
Ant galo. vienas delegatas kelia
klausimą apie “šviesos” uždavinių
paplatinimą. Reikia garsiai pra
bilti į žmones, atsakyti ant kunigų
keikimų ir pasisakyti dar sykį
ko nori Šviesa. Nutarta išleisti
_atsąkanti brošiūra, o jos suredagavimui išrinkta tam tikra komisija.
(Iš “V. Z.”)

ar kas kur įstojo, ar kas su kuo
susibarė? Ne! Męs jieškome to,
ko mums tuojau dabar reikia:
jieškome, kame gauti dobilų ir ki
tų pašaro žolių sėklų, kur galėtų
uždarbis rastis, kur prekių pigiau
nusipirkti, kur kokių patarimų pa
siklausti.. .. Kas metų dalis, kas
diena atsiranda visokių reikalų, o
patarėjų.... niekur nėra. Laikraš
čiai pasižadės, pasižadės, o kaip
reikalas, jieškosi ir nieko nerandi,
kas mums, prastiems ūkininkams”
reikalinga, randi tiktai, kas “pa
ties laikraštininkams” patinka. Imasi tarnauti žmonėms, o tarnau
ja.... vien patįs sau: žmonės tik
turi klausyties. Ir išeina, kad ne
tabokinė nosei, bet nosis tabokinei;
ne laikraščiai žmonėms, bet žmo
nės laikraščiams.
Ir vėl, musų žmonelėms labai
patinka pasiskaityti apie kitų kraš
tų žmones, jų buitį, augalus, že
mę. taip-pat linksmos, nuraminan
čios pasakos, senų laikų istori
jos ....
Taip tatai, nors išleistumėte kuopigiausią laikraštį, neįpratįsite mu
sų žmonių skaityti, kol nepradė
kite rašyti, kaip jiems patinka, pa
gal jų norą. N J mažas skaičius
inteligentijos, nei kunigai nepalai
kys laikraščių be visuomenės ; o ta
musų visuomenė, ypač kiek-tiek
jau apsišvietusi, meta lietuviškus
laikraščiui, griebiasi latviškų, len
kiškų ir net rusiškų. Kas gi čia
kaltas ? Gal kiti labiau įtinka....
Pagalvokite, vyručiai, ką aš čia
drąsiai surašiau. Mums tuot arpu
ne tiek pakraipa rupi, kiek “prak
tiška” nauda. Kas bus naudinges
nių taip, kaip męs, o ne jus su
prantat, to bus ir viršus; Paliuosuokite mus, susimildami, nuo jū
sų plepalų ir suktų galvojimų, o
duokite.... praktiško turinio!
M. Gabris.

BOMBA BANKE.
Nevv York. 23 d. sausio bombos
expliozija išardė pryšakinę sietų
triobos ant Elizabeth str., kurioje
yra itališkasis Pasųuale A. Pati &
Son bankas. Banke buvo 40000
dol., bet užpuolikams nepasisekė
pinigus {įaimti. Metęs bombą pa
sislėpė žmonių minioj.
I
GERAS SAPNAS.
Taylorville, N. Y. Gyvenančiai
čia merginai Lucy Allnord prisi
sapnavo jos tėvas ir jai parodė,
kur sename plytiniame pečiuje yra
pakavota 4000 dol. Ant rytojaus
ištikro sapne parodytoj vietoj rado
tuos 40000 dol.

Glouster, Oh.. Darbai eina
šiuom kartu blogai. Nuo 15 d.
sausio šitose aplinkinėse« pasiliovė
darbai net 8 kasyklose Sunny
Crock Coal Co. ir peri tai 1600
darbininkų neteko darbo. Dirba
dabar 3 ar 4 kasyklose, bet ir tose
dirba dvi, daugiausiai trjs dienas.
• r
Nevv York. Gelžkeiių komisi
ja pagarsino, jog apsistojus Ame
rikoj pramonei, Amerikos gelžkeliai turi 320000 vagonų ir 8000 lo
komotyvų ne vartojamų, arba be
vartojimo yra apie 8000 traukinių.
Tas reiškia, jog vien ant gelžkeiių
apie 30000 tarnaujančių ne turi
darbo.

d!'

KAS CHICAGOJE GIRDĖTI.
Chicagoje, kaipo sostapilėj lietuvių-amerikiečių, žinių niekados
netniksta, o pastaruoju laiku jų
tiek priviso, jog ir ant jaučio kai-,
lio visų nesurašytumem. Šiuom
kartu pasidalinsime su skaitytojais
tik stambesniomis žiniomis, smul
kesnes palikdami ant paskiaus.
Pradėsiu nuo to, apie ką šiądien
kalba visas lietuviškas Chicagas,
būtent — apie veiklumą apsistoju
sio pas mus ant tūlo laiko mųsų
dainiaus, p. Petrausko.
Neapsiriksiu, sakydamas, jog
daug naujo įnešė p. Petrauskas
AMERIKOS VAIZBA.
Cambridge, O. Cianykščios savo pribuvimu į musų prastą,
Pereituose
metuose Amerika geležies dirbtuvėse dega 16 pečių. nuobodų ir monotonišką gyveni
svetur išgabeno savo prekių, dau Darbininkų ant vietos yra pakakti mą. Atsimenu pirmas dienas jo
gume žalių ir maisto produktų, už- nai.
pribuvimo ir pirmąjį jo koncertą.
$1923498434, tame išdirbinių buvo
\ os jam pribuvus į musų pylį,
tik už $300000000. Svetimų gi
5 McKees Rocks, Pa. Lockhar- viskas pas mus persikeitė aki
prekių parsigabeno už $1423326- do geležies dirbtuvėse vienose da mirksnyje: pražuvo ypatiška ne
680, o tame daugiau išdirbinių ne- lyse dirba pusę laiko, kitos dalys apykanta, dingo partyviški skirtu
negu žalių produktų.
dar stovi. Kada pradės geriau mai nuomonių — visi padavė
dirbti, dar nežinia.
sau rankas, stropiai ruošėsi, idant
r PRIGAVLNGA KOMPANIJA.
atsakančiai pasitikti seniai laukia
San Francisco, Cal. Cianykštė
Martinį Ferry, Oh. La Belle mąjį svečią laike jo pirmojo konNeužmiršiu to vakaro.
policija jieško uždėtojo “National geležies dirbtuvės stovi, bet ketina 'ččęjo.
Airship Co.” ir išradėjo Morrell. darbą pradėti j ubai go j ateinančios Ant kiekvieno jis turėjo padaryti
didelį neišdildomą įspūdį. Mačiau
Kompanija likosi inkorporuota su sanvaitės.
tenai visus.... Ir musų dvasiškiją
milijonu doliarių kapitalo. Morrell
žadėjo padirbti orlaivį galintį lėkti
\Vheeling, W. Va. \Vhitacke pilnam komplete, ir musų inteli
prieš vėją ir pakelti 500 žmonių ir ro-Gressnero geležies dirbtuvės sto gentiją, ir musų prasčiokėlius....
Ir nudžiugau didžiai, pamatęs
dar 40 tonų kitokios sunkenybės. vi, išėmus nr. 10, 11 ir 12. Yra
Kelionė gi iš San Francisco į Lon vienok vilties, kad neužilgio jose nors kartą savo gyvenime tą vie
nybę terp lietuvių....
doną atsieisianti ne daugiau kaip prasidės darbai.
Ir tikrai, matyt buvo, jog įžen
$875. Akcijas pardavinėjo po 25c.
bet jos į mėnesį laiko turėjo iškil
Fallensbee, \V. Va. Cianykš gę į svetainę, visi susivienyjo, vi
ti tūkstantį kartų daugiau. Kiek čiose blėtos dirbtuvėse nėra darbo si vienaip jautė, visus rišo į vieną
pasisekė rasti lengvatikių tikinčių ir nėra vilties, kad greitai pradėtų vainiką meilė lietuvystės ir supra
išradėjo žodžiams, nežinia. Kada dirbti, tegul čia nieks ne keliauja timas, jog štai už kelių minučių
pasklys po svetainę musų daina,
vienok jie po mėnesiui nuėjo į iš darbo j ieškodamas.
praskambės balsas musų pirmojo
radėjo biurą, ten nė biuro, nė iš
radėjo ne buvo, jis prapuolė.
Covington, Ky. Čianykščiose dainiaus. Galinga daina, paliep
geležies dirbtuvėse vienose dalyse dama užmiršti ant valandos visus
(“V.”).
AKIŲ UŽDEGIMAS TERP AT dirba 3 dienas sanvaitėj, kitose gi purvus musų gyvenimo, traukte
traukė visus prie vieno prakilnaus
pilną laiką.
EIVIŲ.
augšto idealo: meilės savo tautos,
Pereituose metuose ateivių užvei5 Nevv Albany, Indiana. Plie savo tėvynės.... Mačiau sujudu
zda sugrąžino dėl akių uždegi
no dirbtuvėse prasidėjo darbai nuo sius veidus, mačiau blizgančias
mo vadinamo trachoma 3822 atei
13 d. sausio, bet nežinia, kaip il akis, užtėmyjau, kaip nevięnam iš
viu iš viso skaitliaus 13000 sugrą
tų akių išsispaudė ašara meilumo,
ŽODIS Į LAIKRAŠTININKUS.
NEGAUNA DARBININKŲ, KA žintų atgal. Tuom tarpu garlaivių gai užteks darbo.
ir Širdyje mano atsišaukė balsas:
Savo reikalais važiuodamas į
DANGI NĖRA $AL1U- ’
kompanijos Europos portuose už
Liepojų. privažiavau kryžiakelės
* East Chicago, Ind. Darbai ei “Negali pražūti, ir nežus toji tau
laiko gydytojus, kurie peržiūri ke
na čia prastai. Geležies dirbtuvės ta, kuri savo tarpe turi tokias
dvi saki: Nebežinodamas, katruo
Įlolden, W. .Va. Čia buvo už liaujančius j Ameriką ir, žinoma,
iš dalies stovi, ' gal ir su visu ypatas”.... Ir nežinau, kas mane
keliu važiuoti, išlipau iš vežimo
drausta laikyti saliunus, bet nuo turinčių trachomą ne leidžia. Tai
daugiau sujudino: ar pati graži
uždarys dirbtuves.
t
Bežiūrėti į kelią rodantį šulą,
i d. vasario vienas saliunas bus gi gema klausymas, ar Europos
lietuviška daina, kuri kelte kėlė
^■ro naktis. nebuvo ko pasiklauįrengtas, įrengs jį “United States daktarai, ar ateivių užveizdos ge
I New York. Smarki sniego širdį augštj-n, ar regėsys tos gra
B. O kelio rodiklis buvo vaiCoal and Oil Co”. Kompanija riau pažysta akių ligas?
dargana, siautusi Atlantiko pa žios, teip mums nepaprastos, vie
K numuštas.... Na, ir daryk,
teisinasi, jog nesant saliunų, ji il
krantėse, užnešė miestą sniegu. Jį nybės.
K darąs: rinkis sau katrą nori kegesniam laikui negali gaut darbi
GAISRAI.
nuvalyti iš gatvių pakviesta tūks
Teip, p. Petrauskui pasisekė pa
ninkų. * Ar saliunas juos patrauks,
Clinton, Ky. Siautė čia gana tančiai neturinčių darbo darbinin daryti tą, ko, rodos, niekas ikišiolei
Taip ir su musų laikraščiais da
reikia abejoti. Turbut ne stoka didelis gaisras, kuris išnaikino 24 kų.
neįstengė padaryti: jis su vieny jo
rosi. Kiekvienas jų, kaip anas šu
saliuno, bet kitokios priežastįs nuo krautuves ir du lieteliu. Nuosto
mus
nors ant trumpo laiko, paro
las, stovi by kaip kelią parodyti čia baido darbininkuš. .
lius gaisro padarytus skaito ant
5
Philadelphia,
Pa.
Prasidėjo
dęs
mums
visą grožybę mųsų
|.... vienybę, nes “vienybėje ga
$200000 su viršum.
darbai
divonų
dirbtuvėse
John
graudžios
numylėtos
tautiškos dai
lybė”, o patįs, riedamies tarp sa NORI UŽDRAUSTI DIRBTI
&
James
Dobson
ir
3000
darbinin

nos.
Negalime
būti
jam
užtai ne
kęs, dar labiau suklaidina savo
SVAIGINANČIUS G£RYBaltimore, Md. Įtaisose I. Re- kų rado jose darbą. ^linėtos dirb dėkingais 1
įkaitytojus ir piktina. Ne kartą,
MUS.
gister C Sons Co. užgimė gaisras tuvės stovėjo jau nuo kelių mėneTuojau po koncerto mųsų dai
■t šimtais kartų užeiname dabarLansing, Mich. Cianykščios la- ir išsiplatino į visas puses. Gesi >ių.
nius griebėsi sunkaus darbo. Už
■riuose laikraščiuose barnius, ptš- gislaturos speciališkas komitetas
nant ugnį, apvirtusios sienos ketu
manė sutverti Chicagoje galingą
■nes ir išsipravardžiavimus laik- padavė sumanymą, kad nuo I d.
ri ugnagesiai tapo užmušti.
f Beyersville, Oh. Darbai ka chorą, — tokį, kokio iki šiol Chi
Kiščių vedėjų. Jie sau pykstasi, gegužio 1909 m. Michigano vals
syklose su visu sumažėjo, dau cagoje nebuvo.
L skaitytojai turi jų barnių klautijoj butų uždrausta dirbti ir par
Clinton, Ind. Sudegė čia vežimų gume kasyklose visai ne dirba, ki
Tuojaus pradėta dirbti, ir šią
Įties 1
Vyručiai! Kas mums, davinėti: alų, vyną, degtinę ir ki dirbtuvės Fish Brothers. Nuosto
tose,
nors
dar
dirba,
ten
teipgi
dien,
po kelių sanvaičių nenuil
Kaitytojams. darbo, kas jums tin- tokius, kokius tik galima išmislyti lius gaisro padarytus skaito ant
sunku
uždirbti
pragyvenimui
!
stančio
darbo, chicagiečiai gali
p ar netinka? Duokite mums tu- svaiginančius gėrimus.
200000 dol.
Lietuvių
čia
diktas
būrelis,
bet
jie
pastatyti
ant scenos arti šimtą daiBnio, o jau, neabejokite, męs mo
fiorių.
Galime
sau perstatyti, ko
išsiskyrstę
po
visas
aplinkines.
kėsime suprasti, męs jausimai pa- 35000 ŽMONIŲ BE PASTOPortland, Me. Sudegė čia krau Juos laiko čia slavais.
kia
tai
bus
daina,
išėjusi iš šimto
Ihsime, kuris laikraštis mums nau:
I
"
GES.
tuvės Milliken, Cousens & Comlupų
ir
po
vadovyste
tokio vado
Niekų.
nesitikėkite,
New York/ Cianykščios “Lab pany. Nuostolius gaisro padary
Ford
City,
Pa.
Darbai
eina
vo
kaip
Petrauskas.
mums neįkalbėsite, gražiais žadė- daringosios
draugovės”
ištyrė, tus skaito ant 500000 dol.
čia blogai. Čianykščiose stiklo dirb
Kad duoti progą visuomenei iš
|frnais musų nepatrauksite. Ne jog Nevv Yorkc yra 35000 žmonių
tuvėse dirba tik iš dalies. Daug girsti mųsų lietuviškas gražias
veltui sakoma: kai žemaičio pusė neturinčių pastogės, gyvenančių
žmonių yra čia Ijc darbo.
dainas, p. Petrauskas užmanė pa
masto viršuje žemės, tai pusantro ant gatvių žiemos laike.
statyti ant scenos ir pas mus savo
masto žemėse slepiasi. Žemaitis
<[ Portland, Ore. Darbai eina dailę operettę, vardu “Kaminkrėtis
lą daro, daro prisityręs.
AR TAI TIESŲ LYGYBE?
čia negeriausiai, sumažėjo darbai ir Malūnininkas”. Chorai ir lo
I Tiek to, kai pešasi laikraščiai
Nevv York.
Cianykštė miesto
ir lentų plovyklose.
šėjai stropiai ir su entuzijazmu
■vairių pakraipų, tai jau jų toks rodą užgyrė naują padavadijimą,
ruošiasi, ir, kaip girdėjome, tam
įrigimimas: ne tuoksiu, ne laik sulyg kurio viešose vietose, kaip
VVheeling, W. Va. Darbai ši
Cumberland,
Md.
Taylor
blė

tikslui
yra jau nusamdyta svetai
raščio turinių atsverti kitą sau restauranuose moterims uždrausta
tose aplinkinėse iš palengvo pra tos dirbtuvės stovi, daug darbinin nė ant 23 d. vasario (svetainės
Priešingą laikraštį, bet.... plepa rūkyti. Tas butų nieko, jeigu tas
deda eiti gerin ir gal neužilgio kų čia yra be darbo.
vardas “West Side Auditorium”,
nt kaip bobos: katra daugiau iš- uždraudimas lytėtusi ir vyrų.
pradės dirbti kaip ir pirma? Pan- •
kampas Taylor st., ir Center avė.)
Elbės, tos ir viršus.
handle geležinkelio kompanija pri
Cambridge,
Oh.
Čianykščiose
Laiko liko dar nemažai, ir daino■ Keisčiau išrodo, kaip pradeda BIJOSI JAPONIŠKŲ ŠNIPŲ. ėmė daugiau žmonių. Išilgai ge
blėtos
dirbtuvės
stovi
;
nėra
vilties,
riai su lošėjais tvirtina, jog šiuos
Eešties laikraščiai, kurie turi tą
Fort Stevens, Ore. Čia, aplin ležinkelio pradėjo dirbti kaip ko kad darbai greitai
met
iškels lietuviams tokias užga
prasidėtų.
toatį kelią rodyti. Kits-kitam nusi kinėse vakarinės baterijos likosi
kiose kasyklose.
vėnes,
kokių
dar
neturė
daužo, kaip nuo ano šulo, rodik
suareštuoti du japoniečiai. Mano
jo.
Tikime
tam,
laukiame
ir- esa
Kevvanee^
111.
Dūdų
dirbtu

lius, o skaitytojus paleidžia klai ma, kad tai yra japoniškiejie šni
V»’alsenburg, Col. Iki 8 die
me
persitikrinę,
jog
toj
dienoj
pa
vės
stovi.
A|?ie
pradėjimą
darbo
džioti, nes nebėra kuo betikėti,
nai sausio čianykščiose kasyklose
pai.
matysime,
ko
nebuvome
matę,
—
nieko
ne
girdėt.
b Dažnai dabar išgirsti šiurkščius
dirbo gerai, dabar dirba tik pusę
užgirsime,
ko
nebuvome
girdėję.
[žodžius: kas iš tų lietuviškų laik- SALIUNINKAI PRIEŠINASI laiko. Kasyklos Colorado Fuel &
Girdėjome, jog jeigu aplinkybės
Fort Wayne, Ind. Darbai ei
Įraščių? Jie vaidijasi, nesutinka,
PAKĖLIMUI ALAUS
Iron Co. su visu sustojo. Iš ki na čia prastai. Dauį yra darbinin leis, p. Petrauskas žada pastatyti
o reikalingų žinių graibykis, kol
KAINŲ. *
tur atkakę darbininkai dabar čia
dar vieną, buk labai puikų istoriš
kų be darbo.
>
Jcą atrasi.... geriau maskolišką
Nevv York.
Cianykščiai alaus negali tikėtiesi rasti darbą, nes ir
ką vaizdelį vardu “Birutė ’.
įni.... Ar gi nebūtų geriau, kad
vietinių yra daug be darbo.
leidėjai
pakėlė
ant
1
dol.
kainas
Lai klojasi tau kuogeriausiai.
Terre
Haute,
Ind.
Darbai
čia

lisi laikraščiai rūpestingai, krikšalaus už kiekvieną bačkutę. Sanenuilstantis
tėvynaini 1
nykščiose
geležies
dirbtuvėse
nesu

Koniškai-meilingai, išvieno ragintų
Goldfield, Nev.
Cianykščiai stojo ir yra viltis,'kad nesustos.
Dzūkas.
lįuninkai vienok tam priešinasi, ant
Lūs, tamsius žmoneles, prie skaikasvklų savininkai buvo uždraudę
to
nesutinka,
jie
kreipėsi
net
į
tei

Emo, visi retkarčiais, gerai progai
smą reikalaudami, kad tas ne leistų darbininkams prigulėti į Western
I§ CHICAGO, ILL.
Chicago, II!. Sustreikavo čia
■antaikius, gerindami kuriam-neFederation of Labor organizaciją,
tai
daryti.
Ant
Bridgeporto, šv. Jurgio lie
knygų susiuvinėtojai.
Lriam laikui, k. a. per Durnos po
dabar tą uždraudimą atsiėmė jie
tuviškos
parapijos salėj buvo
lydžius, ir tt. savo laikraščius,
atgal. Manoma, kad dabar tūks
SENAS JAUNIKIS.
Seattle,
\Vash.
Darbai
eina
susirinkimas
delegatų 20 lietuviš
■an> jie daugiau naudos atneštų.
Nevv York. Gyvenantis čia ne tantis organizacijos sąnarių pradės čia ne geriausiai, dabartinį krizį kų ir tautiškų draugysčių esančių
■Visiems” reikia taikinties žmovėl dirbti kasyklose.
Chicagoj apkalbėjimui, ar ne gali
ir čia darbininkai, atjaučia.
fctm įtikti, nes vienas, kad ir ge- gras William Brooks Mason atėjo
'
F,
ma visoms susivienyti ir suvieny
Lausial, visų vis dėlto neapžios. pas miesto raštininką ir pareikala
Nevv York. Darbai eina čia •
York, Pa. Prasidėjo darbai toms spėkoms pastatyti svetainę
ĮEirie jau gerai moka skaityti, vie- vo laisnio apsivedimui. Jis yra
blogai, daug žmonių yra be dar
Kfl 4^iwraščiu niekados nesitenkina. pastorius, gimęs ant salos Kubos bo. Suteikimui bedarbiams darbo dirbtuvėse American Šilk Co. ir susirinkimams, prakalboms, tea
trams ir kitokiems pasilinksmini
Monarch Mill.
BL ki4k tik jų į apylinkę pareina. 1772 metuose, taigi turi tik 136
pradės dirbdinti naujus tunelius po
mams. Mat paskutiniuose laikuo
metus,
jo
gi
nuoteka
turi
tik
28
Banalijasi. mainosi.
Lexington, Greenvyich, Batcrry
se, pasidauginus čia lietuvių skait
metus.
Jis
dalyvavo
ir
Amerikos
jieškome laikraščmoPark ir Church gatvėms.
išsiliuosavimo
kovoj
■iu kas kur vakaravo,

IŠ AMERIKOS.
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liui ir pradedant jiems smarkiau
veikti, reikalas locnos svetainės
aiškiai pasirodė.
Klausimas tas pradėta gvildenti
dar pabaigoj pereitų metų, apkal
bėjimui to dalyko buvo jau keli
susirinkimai. Nutarta sukviesti kuodaugiausiai lietuviškų draugysčių,
ne paisant to, kokios jos butų:
bažnytinės, tautiškos, ar kitokios,
kad tik lietuviškos. Mat pasiro
dė, jog įvykdinimui to sumanymo
reikia susitelkti į <lidesnį būrį, su
rinkti didesnes spėkas, lik suvie
nytoms lietuvių |>ajiegoms galima
tokį -užmanymą įvykdyti.
Bet iki šiol ne vienas ir svar
biausias reikalas neįstengė suvie
nyti musų pajiegų, nė vienas nau
dingas visuomenei sumanymas ne
apsiėjo be stabdymų, be to neap
siėjo nė sumanymas pastatyti sve
tainę. Ypač nepatiko, ka<| suma
nymas tai grynai visuomeniškas,
nes eina apie svetainę visiems lie
tuviams. Bet reikalą tą suprato
jau žemesnėj i, mažai apšviesta
žmonių dalis, kunigų seniai vadinamiejie durniai, avinai. Ir ši
to sumanymo reikaluose kunigai,
jiapratę vaidyti žmonių smegenis,
neiškentė neįsimaišę. Susitelkė 7
aplinkiniai klebonai ir išleido j
parapijonus ypatišką " atsišaukimą,
persergėjmui, draudžiantį
baž
nytinėms
draugovėms vienytie
si su tautiškomsioms. Atsišauki
mą tą čia žodis į žodį paduoda
me:

“January 5, 190810.
Kadangi mums visiem yra žino
ma iš pareitų laikų, jogei nekad
neišėjo ant labo katalikystės arba
lietuvistes susibroliavimas kataliku
arba katalikiškų draugysčių, su
draugystėmis tieip vadinamomis
tautiškomis kurios nėra sureditos
ant katalikiškų pamatų. — Pasek
mes tokio susibroliavimo yra ar
dymas ramibes ir tvarkos, iŠ ko
išeina baisus nuostoliai paprastai
katalikams ir visai tautai.
Susivienyjmo Lietuviu Ameri
kos? šita draugija kaip yra vi
siems žinoma, susidėjo iš Katali
ku lietuvių ir lietuviu nepaisanšių
ant tikeimo neturėjo ramybes minietas susi vienyj imas tol, kol nesasidadalino į du priešingu susivienyjimu, kurio sudalinimas kaš
tavo tūkstančius dolierių ir ne
smagumų viiokių. Visoki maištai
bemaž kiekvienoje musu parapijo
je iš ko kyla jei ne iš priežastes
isimaišimo valnai manančių tarp
katalikų? Kadangi mus katalikiš
kos draugystes ramiai gyvena ir
dirba ant Dievo gar-ir tievynes
labo užtai mes lietuviški žemiau
pasirašę Klebonai patarėme ir parspiejame lietuviškos katalikiškos
draugistes nevienyties ant jokių iš
lygų su draugystėms kurios ne
pripažįsta katalikiškų priderisčių
t. y., kurių mieriai arba užduotes
visai nesutinka su mieriais katali
kiškų draugysčių mes patariam
ir širdingai velyjame susivienyti
visoms Chicagos ir apielinkes lie
tuviškoms katalikiškoms draugys
tėms, ką padarius galiama būt
lengiaus ir ramiaus be sudų ir
tąsimų įstenkt lietuvišką salę ir
kitus naudingus užmanymus. Tuo
met niekas neardis musu darbo ir
ramybės.
Kun. A. Petraitis
\Kun. Alex, Skrypko,
klebonas Sv. Kryžiaus.
Kun. N. I. Lukošius
Kun. E. Stefanaviče
Kun. M. Kravčiunas
Kun. C. Ambrazaitis
Kun. F. B. Serafinas”.
U.

Be to dar, Sv. Jurgio parapijos
klebonas prisakė susirinkimo pirmsėdžiui Butkui neleisti bažnytinėms
draugystėms vienytiesi su svietiškomsioms, visokiais budais jas
niekino, buk toks susidraugavimas
gali išeiti vien ant parapijonų ne
naudos ir parapijonus nuvesti į
pragarą.
Atidarius susirinkimą ir per
skaičius paminėtą 7 klebonų atsi
šaukimą, tūli atkakli parapijonai
paklausė įsakymo Sv. Jurgio pa
rapijos klebono ir tūli baugesniejie delegatai nusigando, bet dau
gumas, nors trumpose prakalbose
aiškino svarbumą turėti savo sve
tainę ir kad tas nieko negal kenkti
tikėjimui, o jeigu kunigai nelei
džia, susitelkus su svietiškomis
dr-stėms, ją steigti, tai aišku, kad
jiems ne tik nerupi gerovė para
pijonų, bet jie nori tamsybėj juos
laikyti, kad žmones sueigas turė
tų ar karčiamoj, ar bažnyčioj,
nors ir žino, kad nesusitelkus ne
galima arba sunku turėti svetainė.
Po pašnekėjimų, visi aiškiau su
prato, dėl ko kunigai ardo suma
nymą, todėl tapo nutarta nepaisyti

jų gazdinimų, bet gvildenti klausi
mą toliaus, o kad kunigas pasakė
pirmsMžiui, jei jo neklausys, tai
daugiau į bažnytinę svetainę ne
leis rinktis, nors ji yra ne jo, bet
tų pačių parapijonų. ui Ūpo nu
tarta susirinkti j p. Radavičiaus
sveUinę, o delegatams ateinant
turėti mandatus rašytus nuo savo
draugysčių, kad galima tvirčiaus
žengti prie tikslo.
SiUs susirinkimas padarė didelį
įspūdį ant manęs, nes pamačiau,
kad jau netolimoj ateityj musų
nuvarginti žmoneliai, nors neturė
dami mokslo bet dėl ilgo vargini
mo ir išnaudojimo iš pusės dva
siškuos, pradėjo proUuti ir atskir
ti blogą nuo gero; susirinkę pasi
kalbėjime kits kiUm aiškino, kaip
juos išjuokia kunigėliai, nors jie
juos peni savo prakaitu. “O Die
vuli, ko jie nori! Aš prikimšau
jų kišenes pinigais atlikdams iš
pažintį, imdamas bažnyčios sėdy
nes vis neįtinku ir mus pragaru
gązdina.... Girdėjau pasišnekėji
mus delegatų ir jie ne kunigų pu
sę laikė. Nežinau vien, kodėl nevisos svietiškos draugystės dalyva
vo šitame susirinkime, tartum jos
nepažintų svarbos susirišimo arba
niekintų visuomenę.
P. Sennunelis.
LIETUVOS ŪKININKO DRSTES PRELEKCIJOS.
“Aušros" dr-stės rengiamos lie
tuvių apšvietimui prelekcijos dide
lę mums naudą atgabena, nes iš jų
kiekvienas norintis apsišviesti ga
li naudotiesi. Dr-stė Lietuvos Ukininkas Chicagoj, matydama, kad
viena organizacija negali apimti
visų lietuvių gyvenančių yvairiose
Chicagos dalyse, užsimanėm, kiek
musų pajiegos tęsės, ateiti pagelbon “Aušros” dr-stei. Męs rengia
me prelekcijas vakarinėj miesto da
lyj. Pirma prelekvija atsibus ne
dalioj, 2 d. vasario, svetainėj “Au
šros Vartų” lietuviškos parapijos,
pn. 134 \V. 23rd PI., tarpe Oakley
ir \Vestem avė. Pelnas bus pada
lytas pusiau: pusė naudai moksl
eivių, O kita rengiamam skrajojan
čiam knygynui.
Liet. Ukinin. dr-stės.
Komitetas.
-j
“AUŠROS” DR-STES ANTRO
JI PELEKCIJA.
Antrą “Aušros” dr-stės prelekciją šįmet “Moteris ateities”, 26
d. sausio, musų garbi tautietė Šeškienė atliko labai mandagiai. Ji
gudriai pasiliuosavo nuo ypatiškų
užpuldinėjimų bei kritikos apreikšdama viešai, kad tai žodžiai tū
los Amerikonės. Jos pralekcijoje
buvo svarbus nurodymai nelygy
bės sanlygų kokiose gyvena žmo
nių veislė. Jog svarbiausi prie
žastis pavergimo moterių yra jų
pačių tamsybė ir lengvatikystė
nuoamžiniems monininkams, ku
rie nudavė galį prajovus darytų
ir įstengė siipaikinti ne tik moterisi
bet lygiai ir vyrus. Sąlygos gyve-l
nimo senovėje buvo daug žiaures
nės. Kas turėjo tvirtesnę kumsčią, tas vadinosi kunigu, vadu kariautoju,
taškančiu smegenis
ir kraują silpnesnių savo priešų..
Ųoki siaubūnai, jauzdamiesi,
kaip šunias, manė, kad tik jie
(žvėriškame laipte tobulumo-gamtos) verti sėti sėklą savo nemirtin
gumo, gintiesi o silpnoji lytis yra
tik dirva, kurioje jų sėkla išauga.
Jie jautėsi, buk tik jie lai
mina tą dirvą į kurią leidžia savo
gyvy bės sėklą!.... Žiaurios rau
menų spėkos, nagai, dantys, etc.
.... suteriojimui priešų buvo pra
eitų gadynių idealu (jieškiniu, sie
kiu). Būti tvirtu ir žvėriškai nar
siu pakako, idant tapti vadovu
.... Dailioji lytis dar garbino
tokius terionus, bet ne t. v. neda
brendusius vyriškius, nes tuose
laikuose nors toki galiūnai, kuni
gai, vadai,.... butų ir tikrais liepročiais buvę, bet jų visoki užsimanyinai buvo garbinami ir noriai
pyldomi užvis labiaus silpnosios
lyties. Sugrįžtant iš žmogžttd} sčių, gražiausios ir vaiskiausios I
mergaitės gėlėm klojo jų kelią, pa
taikavo, vergavo — žodžiu — gar
bino. ... ir gy vastį klojo po kardu
tokių budelių.... buvo nuoHn^
kioms, nes anie buvo idealu t<M
bulumo!
1
Mokslui ėmus viršų, visi anų]
gadynių idealai sutrupėjo. Silp
nutis vyriškis, ar liesa mergaitė
pasišventę kokiai nors daliai mok
slo ar išradimams — suteikė ste
buklingas gėrybes visai žmoni
jai.... Kilo ginčai, ar naujos
ideos, naujų mokslų platinto
jai yra verti tokios guodonės krip
senovės žvėriški kariautojai. Pri
gimimas bei auklėjimo išlygos ne
leido fanatikams plačiau mąstyti,

T
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©egu jiems švietė spinduliai jų bedarbe pasibaigs, o gyvenimas čia
Idealo ir griežtai kenkė invykdini- brangus.
jnui pagerinančių atmainų. Pa
Lietuvių yra čia 6 šeimynos ir
protys daugelį laikė supančiuotais keturi pavieni. Yra čia lietuvių
|Į Berlyne, neturinti darbo dar
iki galo....
draugystė Vardu D. L. K. Gedemi- bininkai ant gatvrtį laikė susirin
Su laiku, sveikuose smegenyse no ir 112 kuopa S. L. A. Minėta kimą. Susirinkime dalyvavo 15,išsivystė manymas, ačiū išradimų kuopa 26 d. gruodžio parengė balių □00 darbininkų. Susirinkimas atsi
. bei atmainų papuoštom aplinky naudai ‘‘Tautiško namo su kolio- buvo ramiai, žmonės nedavė su
bėm, o šalyp mąstymo įvyko ir nija”. Bet susirinkime, kuris atsi sirinkusiems polieistams progos iš
gerbimas tų. kurie gerybėmis ir buvo 12 d. sausio, nieks nepratarė bandyti kardus ant bedarbių žmo
liustrų apdovanojo visus žemės apie pelną ir apie jo paskyrimą. nių sprando. Makare vienok poli
gyventojus! Teip išsivystė nauji Čia ir Seattle yra ir sumanus tau-’ cija užpuolė be matomos priežas
j ieškiniai. šios aplinkybės užvis tiečiai, bet yra ir suvargusių. Štai ties ant pulko, bedarbių darbininkų
labausia atmainė pobūdį ir pažiū Nlotiejus Bundikis serga jau kelinti ir juos pradėjo kardais kapoti, su
ras dailiosios lyties. Moters lio metai; Rentone. pasimirus Juozui žeidė daug žmonių. Policija dar
vėsi garbinę žvėrišką nuožmumą, Baniuliui. liko našlė su 5 mažų bininkams dirbantiems prie naujų
ir tinkamai pripažino pinnystę vaikučių. Argi męs savo tautos j namų statymo liepė apleisti darbą
mokslo šalinįkams. Mokslo jieš- varguolę moterį paliksime vien ir eiti namon, 16 sunkiai sužeistų
kant nereikia raumeninės spėkos, svetimtaučių malonei!
darbininkų reikėjo gabenti ligonnė tvirtų dantų, nagų, etc. ir
A. Kalvaitis.
butin; 10 policistų teipgi tapo su
moterys, besijausdamos silpnomis
žeistų.
pamatė jog gamta jų neskriau*
. IŠ AMSTERDAM, N. Y.
džia....
Darbai pradėjo eiti geriau, nors
|| Civiliškasis komisorius Port
Moteris teip lengvai kaip ir dar neina visiškai gerai, dar pil Arthuro Veršiniu, byloje jenerolo
tvirčiausias vyras — gali pajungti nas valandas nedirba. Kaip kokios Stoessclio, apreiškė, jog laike ap
garą,
pakinkyti
elektrą,
val dirbtuvės 3 dienas te dirba sanvai gulimo tos tvirtovės, moteris Stoedyti mašiną, parašyti jautrias ei tėj, daug darbininkų vaikščioja be sselio, kuri turėjo dideles galvijų
bandas ir vištų augyklas, sumonoles ir tt....Kaip tik moterys pra darbo.
11 d. sausio buvo parengtas ba polizavo visą pardavinėjimą maisto
dėjo mokytiesi, jos darodė, jog
yra lygios vyriškiams. O šios ga lius neseniai užgimusios draugys produktų ir ant jų įvedė begėdiš
dynės vyrai, turėdami tokį pat tės švento Juozapo. Buvo prašy kas kainas: už karvę reikėjo mo
idealą—mokslą, eina drauge su mo tos ir kitos vietiąps draugystės, t. kėti 800 dol., už kiaulę 500 dol.,
terims prie pasiekimo -to, ko trok y. Šv. Kazimiero, ir šv.- Jurgio. už 1 kiaušinį 1 dol. Pirm atidavi
mo japonams tvirtovės, apie ką ji
šta ir ką garbina — visus tuos, Daug buvo ir pašalinių.
kurie šviečia talentais ir veda plū
Pertraukoj šokių
prezidentas pirm laiko žinojo, likusius dar gal
duriuojančią marių
tamsybėse draugystės Šv. Juozapo turėjo pra vijus, žinoma ne pigiai^ ji pardavė
žmoniją.... Kad vyrai pritaria kalbą, kurioje ragino visus rašytis vienam padriadčikui iš Port Arthu
moterims darbuose ant lauko ap- prie draugijos, ir laikytis tautys ro.
švietos ir mokslo, apie tai ginčų tės, užlaikyti savo papročius, kal
Pradžioj sanvaitės paskendo
nėra!....
bino skaityti laikraščius ir naudin
plaukiantis
iš Brazilijos į Halifax
gas
knygas.
Po prelekcijos, draugė Šeškienė
laivas
“
Faney".
Kapitoną ir dilabai kildušingai atsiliepė į susi
Publikai labai patiko prakalba.
desnę
dalį
jurininkų
vanduo nurinkusius, aiškindama mierius ir Bažnytinė orkestrą gerai atliko sa
plovė
ir
jie
prigėrė.
Keturi gi.
priderystes “Aušros” draugystės, vo darbą, diriguojama vietinio
ant
susėdę
į
valtį
ilgai
klaidžiojo
aiškino, jog pareiga lietuviškos vi- vargonininko.
kajūrių
ir
jau
baisų
kentė
badą,
suorfienės šelpti musų badaujančią
Pasibovijelis.
da
juos
patiko
garlaivys
ir
išgel

ir badu mirštančią talentuotų mokbėjo.
STEGER, ILL.
sląeivių armiją. Kaip koks iš su
IIlinojaus
valstijoj,
pietuose
yra
sirinkusių vyrų net su ašaromis
ĮĮ 23 sausio, maurų Onclid Ali
akyse pritarė žodžiams musų gar girios, o tarpe jų yra miestelis
giminė
užpuolė ant prancūziškos
bios prelegentės ir išsitarė, jog yra Steger, III. apgyventas lietuvių
kariumenės
dalies, bet po keturių
ir lietuvaičių jautrių kaip poeto jau nuo devynių metų, bet terp jų
valandų
mūšio
prancūzai užpuoli
T vėlė, darbščių kaip bitutės ir drą nieko gero ne buvo matyti. Dabar
mą
atmušė.
Maurai
nužudė kelis
sių kaip karžygis mūšyje. Ištikro, jau pradeda ir čia spinduliai s vie
šimtus
kariautojų,
prancūzų
gi tik
ne tokios plačios nuomonės,‘ ko šos tekėt, o gal ir užtekės. Jeigu
vienas
aficieras
ir
keturi
kareiviai
kias draugė parodė. įeina iš veid stegeriečiai laikytųsi vienybės, ga
mainingų lupų ir kunigų naudai lėtų daug gero nuveikti. Pereituo likosi pašauti.
palaikytojų paleistuvystės, prispau- se metuose gru<xlžio mėn., užsidė
[Į Ant Kaukazo, netoli Baku,
dos ir visokių gudrių sukčių. Tai jo kuopa S.L.A., o sausio mėnesyj
smūgis nenaudėliams kertamas šių metų sutarė keliatas draugų ir bėganti lokomotiva įbėgo į pulką
uždėjo vakarinę mokyklą ir drau taisančių kelią darbininkų ir kelis
ranka musų garbios lietuvaitės!
pervažiavo. Kiti darbininkai norė
Taigi męs galime džiaugtis ir gai apsiėmė lankyti. Gaišina mus
jo
sugriebti mašinistą ir jį bu
pasigėrėt iš pirmutinių žingsnių tik saliunas ir kažyros. Ar nebū
čiuoti,
bet tas paleido pilną garą
tos moteriškės! Joje yra didelė tų geriau, jeigu męs, tuos pinigus
ir
visu
lokomotyvos greitumu į" musų viltis. Toliau, gal ir kitos ką mokame už alų užsirašytume
važiavo
į pulką užstojusių kelią
lietuvaitės panorės jos pėdomis laikraščiu, tai suprastum, ko mums
darbininkų,
6 darbininkus sudras
trūksta, suprastume skaitymo nau
sekti.
kė,
o
4
sunkiai
sužeidė.
A. K. Rutkauskas, M. D. dą. Supratę, pradėtume tverti tau
tiškas organizacijas, kokios mums
ĮĮ Netoli Rymo, Italijoj, susimu
IŠ NORTH SIDE PITTSBURG, labai reikalingos.
šė du pasažieriniai gelžkelio trau
Darbai negeriausia eina, dirba
PA.
kiniai. Prie to 7 ypatos likosi už
vos
septynes valandas ant dienos
Darbai eina čia prastai. Daug
muštos, o 24 sunkiai sužeistos, o
žmonių yra be darbo ir negali gau ir ne kasdieną. L’dirbti galima teq» tų yra ir mirtinai sužeisti.
ti. Nėra vilties, kad šiuom laiku tik pragyvenimui tai žmonės atšadarbai galėtų pasigerinti. Dar>tu- la ir nuo visokių užsiėmimų.
Į Mieste Fiume, pietinėj Aus
J. Pthiptrunkevičius.
k rintiems darbą mažina algas, arba
tralijoj, atkakus čia Austrijos dele
pailgino darbą iki 12 vai.
gacijai, ant gatvių užgimė smar
19 d. sausio buvo čia lietuviškos Iš AELEGHENY CITY. PA. kios muštynės terp italijonų, maDarbai eina labai silpnai, iš ki
vestuvės. Susirinkę pradėjo Mar
gyarų ir slavų.
tur
pribuvusiems sunku darbas
mą kelti. Atėjęs policistas bandė
juos maišyti, bet rėksniai nepa gauti. Čia nuo 4 dienos spalių
ĮĮ Paryžiuj ir Berlyne. iškeičiant
klausė. Tai policistas pasišaukė pradėjo darbai apsistoti ir dabar didesnius maskoliškus pinigus, li
daugiau savųjų ir pilną vežimą daug fabrikų nedirba, daugybė kosi suareštuotos 2 maskolkaitės.
veselninkų nugabeno į šaltąją, kur, darbininkų vaikščioja be darbo. Pasirodė, kad pinigai tie paeina iš
Lapkrity) buvo pradėję mokėt
žinoma, už prieglauda atsėjo gana
Tifliso banko, iš kurio paimta iš
algas
‘‘Bankų Čekiais”, arba po
brangiai ^užsimokėti. Argi už tuos
viso 200000 dol.
pinigus negeriau butų kokių lavi piergaliais, tąsyk dar dirbdavo
nančių protą knygelių parsigaben nors 2 ir 3 dienas sanvaitėj. Dar
Į Jau ir dabartinė durna prade
bininkai nusigando kapitalistų kri- da po biskutį priešintiesi caro no
ti?
ziaus, bet sumanesniejie ramiai sė rams. Caro sumanyta reikalauti
P. Grigaliūnas.
dėjo namuose ir laukė geresnių sudrutinimui laivyno 500 milijonų
1$ ALLEGHENY CITY, PA. laikų, tik dievotuosius dvasiškasis doliarių. bet durna tam nepritaria,
Darbai eina čia labai blogai. Is vadovas išgązdino savo graudžiu teip didelėms išlaidoms nepritaria
pamokslu, buk Dievas užsirūsti
kitur pribuvusiam darbas sunku
nė didiejie kunigaikščiai.
nęs ant socijalistų vargina žmo
h gauti. Čia gyvenanti lietuviai vieŽmoneliai bijodami skaityt
Į Portugalijoj rengiama buvo
* ui, užstojus bedarbei, keliauja į se- nis.
geresnius laikraščius, pamokslui revoliucija prieš karaliaus valdžią,
t nąją tėvynę, kiti į vakarus darbo
patikėjo ir savo paskutinius cen bet kad valdžios priešai nebuvo
jieškoti, dar kiti čia laukia laimės
tus atidavė ant šventų mišių. Mi kaip reikia suorganizuoti, kaip ir
iš dangaus išpuolant.
šios seniai jau atlaikytos, bet dar Maskolijoj, valdžia paėmė viršų
• 19 d. sausio buvo čia vieno seno
Dievas nesusimyli, neduodk darbo ir pradėjo gaudyti savo priešus.
^Amerikos lietuvio, dievoto žmoge
varguoliams.
Saureštavo-jau 40 jevoliucijos va
lio vestuvės. Žinoma, jaunavedys
5 d. dieną sausio musų kunigas dovų.
ir svečiai džiaugėsi saviškai. Ka
iš sakyklos paaiškino naujus įsta
dangi jis nepasikvietė aniuolų sar
tymus, buk čia susitvėrus šliuptarĮĮ Kaip laikraščiai paduoda, Masgų, tai jie pats atėjo. Nenori kal
nių draugystė vardu “Laisvė”, kolijos valdžia bijosi atiduoti su
nas eiti pas Mahometą, tai reikia
Dievas supykęs ant žmonių, kurie areštuotąjį revolitrcijonierių Cai^Mahometui eiti pas kalną! Musų
prie jos priklausą ir baudžia vi kovskį paprastiems teismams, bet
Svečiams besilinksminant, kas ten
sus. Atsisakykit, girdi, nuo tų nori jį nubausti be teismo, adminispabarškino į duris; jaunavedys ma
šliuptarnių ir prisirašykite prie tratyvišku budu.
nė, kad atėjo kunigas, todėl atida
S. L. R. K. Skaitykite “Žvaigž
rė duris. Bet už jų ne kunigo budę”, kuri apšviečia visą pasaulę,
Į Sukaktuvės kruvinojo nedėl_ tik mėlynai apsirėdžiusių aniuoDievas susimylės ir darbą duos.
dienio
Peterburge šįmet atsibuvo
f sargų, kurie ir pradėjo raišioti
J. S.
visai
ramiai,
be jokių neprilantėžiais poras. Paėmė karietą ir
kių
valdžiai
demonstracijų.
jveselninkų, gražioj asistencijoj.
ĮĮ Neperseniai viena moteriškė
nugabeno į šaltąją. 20 d. sausio
|| Gyventojai miesto VVazun,
buvo teismas. Visi užsimokėjo bandė užmušti Maskvos jeneral gu
Morokko
sultaną Mulai Hafigą
bausmę, iš viso 125 dol. Mat kur bernatorių Gerschellmaną. Ją su
priėmė
savo
valdonu, kadangi
eina darbininkų sunkiai uždirbti ėmė, bet ji nepasisakė, kas yra.
Teismas ją nupsrendė pakarti ir ji juos pagązdino konfiskavimu jiems
pinigai I
likosi pakarta, bet policija nė neži prigulinčių žemės plotų aplinkinėse
nojo, ką pakorė. Dabar vienok, Fezzo.
kaip užtikrina, jos ypata tapo su
IS RENTON, WASH.
ĮĮ Italijoj dideliame varge pasi
Piniginis krizis ir čia sustabdė sekta. Buvusi tai moteris kuni
mirė
viena iš geresnių angliškų
gaikščio
Meščerskio,
turinčio
priei

irtais, žmonės skundžiasi. kad
raštininkų
—- Ouida.
gą
ir
prie
caro.
ra darbo, nieks nežino, kada ta
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Gadyhė šlėktos viešpatavimo

dviejų ratų — dvasiškos
(ricieri
skos tt Svietiškos
svietiškos (ricierių>
Maršal
ku ricierių ratos
r''
uos aaprinko
Volynijoę pasfantinĮ Damijoną
Gulevyčių,
f
. _ o dvasiškosios
du protojerėju, Nestorą Zabludovskį
ir
Ignotą
Ostrogskį.
Pirmininku pravoslavų synoK
do buvo ekzarchas Nikiphoras, o vėle susirinkimo tapo
energiškas Gedeonas Balabanas. Pirmininku - gi unijotų,
(1569—1795m.)
4‘«
ažuot bailaus metropolito Ragozos, aprinko katalikų vysku
pą Dimitrą Sulikovskj.
Parašė Jonas Šliupas, M. D.
7 d. spalių pravoslavai stengėsi gauti kokį-nors atsa
kymą mio metropolito Ragozos, bet tas, įtūžęs, nedavė jo
kio. Į synodą karaliaus siųstiejie katalikų urėdininkai, praPaplitus gandui, kad metroĮjolitas ir vyskupai galuti- t šant vyskupams, klabino Ostrogskį, kad nedarytų prievar
nai pasirašė ant unijos ir siunčia du įgaliotuoju į Romą,
tos ir kad tyka synodo nebūtų tramdoma. Taip tad, šaliušs
kada pastojo žinomos ir pačios sąlygos tos unijos, lietuv.
susišnekėjus, 8 d. spalių pravoslavų deputacija vėl kvietė
Rusijoje kilo didelis sujudimas. Iš įvairių pusių pasipylė metropolitą atkakti į bendrą susirinkimą; bet unijotai pa
protestai. T arpe protestuojančiųjų buvo du kiltu rusišku siuntė karališkus pasiuntinius ir jėzuitą Skargą, kurie iš
urėdininku: kniazius Konstantinas Konstantinavyčius Os šauktiems iš svetainės Ostrogskiams ir vladykoms Lvovo
trogskis, Kyjevos vaivada, ir Thėodoras Skuminas - Tiš ir Peremyšliaus išmetinėjo, kam jie dabar priešinąs! uni
kevyčius, Novogrodko vaivada.. Kunigaikštis Ostrogskis, jai, kam jie buvo susirinkę eretikų name ir kam vadu ap
pamatęs, kad tai ne tokia unija, apie kurią jis svajojo, labai
rinko Nikiphorą, bėglų Graiką ir talkininką Turkų, ir kanr>
įpyko ir paplatino energišką atsišaukimą į pravoslavus Lie leidžia svietiškiems maišytiesi į synodo darbus; galiaus
tuvos ir Lenkijos, kur išvadina metropolitą ir vyskupus vil vardan Dievo, karaliaus ir tėvynės, kvietė susivienyti su
kais, prilygina juos prie Kristaus pardaviko Judos, ir vi katalikais. Pravoslavai atsiliepė, kad jie pasirengė priimti
siems praneša apie .jų vylių. Rengėsi jis sušaukti synodą uniją, jeigu sutiks patriarchai ir rytinė visa cerkvė. Po- 4
apsvarstymui reikalų unijos, bet Zygmantas neleido. Lvovo
tam pravoslavų synodas užsiėmė reikalu Stepono Zizaniaus
J
vyskupas Gedeonas Balabanas, buvęs šalininku unijos, pa ir kitų Vilniaus pamokslininkų, iškeiktų metropolito, kurius
J
teko į tą srovę, ir miesto \ ladimiro urėde įnešė į aktų kny ir atliuosavo nuo to iškeikimo.
gas protestą prieš uniją. Taip-gi Vilniuje brolija šv. Tre
Ketvirtąją dieną synodo unijotai, drauge su katalikų
]l
jybės apskelbė, kad metropolitas su vyskupais pardavė pravyskupais atlaikė Mikalojaus bažnyčioje dievmaldystę už
■
voslaviją. Ragozai tatai buvo krislu akyse, ir Vilniuje jis
suvienyjimą bažnyčių, polam iš sakyklos tapo perskaitytas
I
didaskalių Stepą Zizanių iškeikė.
pats aktas unijos, su parašu metropolito ir vladykų, su
Į
Nežiūrint į tuos protestus, rugsėjuje 1595 m. Terlec anuo išpažinimu vieros, ant kurio Potiejus ir Terleckis prii
kis su Potieju iškako į Romą perstatyti popiežiui aktą apie
siekė Romoje. Potam unijotų synodas iškeikė ir apskelbė
|
uniją. Zygmantas III išleido manifestą lenkiškoj kalboj, nebe vyskupais esant Gedeoną ir Mikolą, archimandritus
1
, žadėdamas tėviškai prikalbinti prie unijos ir tuos pavaldi ir kitas dvasiškas ypatas, kurios atsisakė nuo unijos, apie
nius, kurie jos nenori. Ir tuomi tarpu iš tiesų pasididino
ką ant rytojaus apskelbė synodo aplinkraštis: Darbai uni'
prispaudimas pravoslavijos per svietiškas ir dvasiškas val jotų užsibaigė iškilmėmis, česnymis ir linksmybėmis. Bet
1
džias, kaip matyt iš protestacijos Lvovo miestiniame teisme tuomi pačiu laiku ir pravoslaviškas synodas už akių teismą •
užrašytos pasiuntinių vaivadijų Kyjevos, Volynijos ir Brac- darė ant Mikolo Ragozos ir jo sąmokslių vladykų už atlavo, po vada kniaiiaus Adomo Višnevieckio ir Kirylo Roskalunystę, ir išdavė nusprendimą su parašu visų sąnarių
žinskio. Persekiojimai įvyko karališkuose lobiuose ir mies dvasiškos ratos ir apskelbą viešai pirmsėdžiaujančio ekzar
tuose tiesiog karaliui liepiant: tai jiečvietyjo cerkves, tai cho Nikiphoro: metropolitas ir vyskupai — atskalūnai ne
nešė iš cerkvių cerkviškus apdarus, tramdė švęsti šventes
tik tapo apskelbti neesą archijerėjais, bet nė ne kunigais.
į
pagal seną kalendorių, prašalino pravoslavus nuo urėdų ir
Tą nusprendimą tuojau įteikė metropolitui ir vyskupams—
i
remeslų, bylose jiems neganėdino ir tt.
unijotams. Potam sąnariai dvasiškos ratos pasirašė po
Potiejų ir Terleckį Romoje priėmė su išskėstoms ran protestu prieš uniją, atsisakė pripažinti dvasišką valdžią
koms, |>atalpino artymais popiežiaus rūmo ir puikiai vai unijotiškų hierarchų, ir nutarė prašyti karaliaus, kad atim1
sino. l apo apdirbtas jiems. naujas išpažinimas tikėjimo, tų cerkviškus turtus nuo nusudytojų, ir kad paskirtų kitus \ ■
su pridėjimu filioguc (beje nuo Tėvo ir Sunaus paėjimas),
vyskupus ir metropolitą.
j
su pripažinimu popiežiaus atstovu Kristaus ir sutikimu ant
Pravoslavai savo neapikantą atskalūnams išpylė rašę
J
visų nutarimų synodų Florencijoje ir Tridente. 23 dieną
tuose,. išvežiotuose po visas pakampes per dalyvavusius, sygruodžio 1595 ,m. pasiuntiniai tapo jierstatyti popiežiui Kle node Brasčiuose. Tarp kitko ten sako, kad “metropolitas
mensui V III su iškilme, z\bu pasiuntiniu pabučiavo popie
Ragoza ir vladykas Polocko Germanka. Vladimiro PoticiV
žiui į koją, ir atsiklaupė. z\nt evangelijos abu vyskupu pri ka, Lucko Krivilką. Cholinų Zbiraško, Pinsko Joniščius”
1
siekė laikyt naują išpažinimą. Popiežius juodu globojo ir
kaip iš pradžių slapta liėgiojo pas Romos ]>opiežių, atstoję
I
sakės visą Rusų tautą, po valdžia Lenkų karaliaus esančią,
nuo graikiškos pravoslavijos. taip dabar atvirai prisidėjo
J
priimąs į sterbles katalikų bažnyčios. Galiaus, 7 d. vasa prie popiežiaus. “Už tatai lotyniniukų pylyje, (Brasčių), . 4
rio 15‘)6 m. pasiuntiniai keliavo namon, vežini popiežiaus
buvo vaišinami ir lyg meškos skomorochų muzika ir lalagromatas rusiškiems ir lenkiškiems vyskupams, karaliui ir
tuškomis linksminami, arba, geriaus sakant, išjuokiami”.
A
senatoriams, kur popiežius velyjo, kad taptų sušauktas vieti “Jie tik patys vieni atsidavė vilkui, o kaimenė, garbė
nis synodas viešam apgarsinimui unijos.
vui. senovinėje pravosla\ijoje krūvoje pasiliko”. Tai ro^mH
\ aršavoje buvo laikomas generališkas seimas. Pra buvo pravosla\ų viltys. Iki netaip iš tiesų.
voslavų didikai ir šlėkta įteikė karaliui protestus prieš Poj I nijotų archierėjai, glam<»nimi
karaliaus, pasiliko
tiejaus ir Terleckio buvojimą Romoje ir protestus įrašė į
^avų \ietų ir gavo progų plaiinti unija navose vvskupyst^^^HH
knygas Varšaviškio seimo, tolygus protestai įrašyti tapo į
"e. Pasekmė gar^au- Brasčių synodo 1?’^» 111. buvo ]>ers^^^HH
aktines knygas Vilniuje ir kituose miestuose. Bet Zygman skyrimas cerkvė^ vakarinėje Rusijoje i dvi dali: unijotiS^^^M
kos ir pravoslaviškos, ir tolesnė kova pastojo neišvengia-^^^H
tas 111 ant to neatkrei|>ė atydos ir a|>skelbė universitetą, ap-

Lietuvoje

kolui Ragozai sušaukti synodą Brasčiuose iš dvasiškijos ir
svietiškųjų. Tuomi tarpu riaušės platinosi; pravoslaviškos
brolijos kovojo prieš vyskupus uni jotus ir liovėsi juos laikyti
savo vladykais. Ypatingai \ ilniškė brolija šv. Trejybės su
kilo prieš metropolitą, ir Steponas Zizanius, metropolito iš
keiktas. o karaliaus išguitas, padavė skundų ant Mikolo
Ragozos į Vilniaus tribunolų, kurs jį pakvietė į teismų.
Aleksandrijos patriarchas Melętius Pigas prisiuntė Kons
tantinui Ostrogskiui rašyvų, ragindamas pravoslavui drū
čiai laikytiesi prie savo tikėjimo, ir pasiuntė savo proto(lis protosynkelis Nikiphoras su urėdu ekzarcho. Abudu
dalyvavo Brasčių garsiame synode, sušauktame Ragozos
ant 6 d. sjialių 1596 m.
Jau pačioje pradžioje synodas pasidalino į šalininkus
unijos ir jos priešininkus. Priešgynų pasirodė esą dau
gi aus. Iš pravoslavų kunigijos buvo: du graikišku ekzarchu, Nikiphoras nuo Caregrado patriarcho ir Kirylas Lukaris nuo Aleksandrijos patriarcho; Lukas Velihrado me
tropolitas, ir du šventkalnių archimandritu, Makaras ir
Motiejus; vyskupai Gedeonas Balabanas Lvovo ir Mikolas Kopystenskis Peremyšliaus; Kyjevo - pečeriškis archi
mandritas Nikiphoras Turas, archimandritai Suprasliaus,
Dermanės, Pinsko, keletas igumenų, daugelis popų ir minykų; pravoslavų dvasiškijos buvo daugiaus šimto. Prie jų
prisidėjo ir daugelis svietiškųjų, keletas urėdininkų, pasiun
tiniai nuo rusiškų vaivadijų ir pavietų, nuo miestų ir
svarbesnių brolijų. Vadais svietiškųjų buvo vaivada ku
nigaikštis Konstantinas Ostrogskis su savu sumini Alek
sandru, Volynijos vaivada, įr kniazius Aleskandras Polubenskis, Novogrodko kaštelionas, kurie pribuvo su ginkluo
tais palydovais iš haidukų, kazokų, Totorių, net su kanuolėmis, nors sušaukiančioji gromata uždraudė į synodą at
kakti su gauja ginkluočių. Prie pravoslavų prisidėjo ir
vietiniai protestonai. Unijotų pusėj buvo mažiaus kunigi
jos, bet už tai dauguma lietuviškosios Rusijos hierarchų,
beje: metropolitas Mikolas Ragoza, vyskupai Vladimiro
Hippatius Potiejus, Lucko Kirylas Terleckis, Polocko Her
manas, Pinsko Jbna Gogolis ir Cholinų Dionyzas Zbiruiskis. Be to bdvo archimandritai: Lavrašovo, Braslavo ir
Minsko. Prie jų prisidėjo popiežiaus ir karaliaus čion
prisiųsti trįs katalikų vyskupai: Lvovo archivyskupas Dimitras Sulikbvskis, Lucko vyskupas Bernardas Maciejevskis
ir Cholinų vyskupas Stanislovas Gomolickis, taip-gi kele
tas jėzuitų, tarp-tų ir Skarga. Tarp svietiškųjų —- čion
buvo kaip karališki pasiuntiniai liet, hetmanas Mikalojus
Kristophoras Radivilas, kancleris Levas Sapieha ir paskarbininkas Dimitras Chaleckis. Dvasiški ir svietiški didi
kai taip-gi turėjo ginkluotus palydovus, nors mažiaus negu
pravoslavai. Todėl nestebėtina, kad jau iš pradžių negalė
jo būti bendro sątaravimosi apie uniją.
6 d. spalių metropolitas su savo sąmoksliais atlaikė
liturgiją katedroje Mikalojaus ir perskaitė maldas papra
stas prieš atidarant synodą. Ir pravoslavai bandė susi
rinkti kur-nors cerkvėje, bet Potiejus, kaipo vietinis vladyka, buvo visas uždarydinęs, ir todėl jie suėjo į namus
Raiskio, kur didelėje svetainėje laikydavo maldas protesto
nai. Kad jų deputatai netapo prileisti prie metropolito,
pravoslavai suraf^ė savo atskirą synodą, padalintą ant

Karalius universalu patvirtino aplinkraštį mctro]x>litc^HHH
Rag<»/<^ apie numetimą \ \-kupu L\o\<» ir Peremyšliaus;
ck/ardia- ( arcgra<liTio , >a’riardi-■ 1 >r<>!< ūkeli- N1 k i pho-flHB|
ras -avo aplinkraščiu, priv-ingai, pripažino minėluosius^^^M
\\ "kuplia dabar 11/ \ ienimėliu" archierėjus cerkvės lietu^HHH
\i'ko]c Rusijoje, o meirop.litą ir kini" vyskupus apskel^^^HH
almc"iai" 11/ ai"kalunv "te. \iek"andrijos patriarchas MMnHH
lemi" Piga", tujine! u/ūiiis katedrą ( aregrade. i" pradži^^HnH
kaipo atstovas, pdam kaipo patriarchas, mokytas vyra^^^HH
patvirtino nutarimą Brasčių pravoslaviškojo synodo, įHHHH
pa"kvrė ".avo ck/archai" lietu\i-kajai Rinitai vyskupą
deoiią Balabaną. archimaiidrna isiryla I tikari ir kunigail^^ra^H
"ti Konstantiną < Istrogski. kuri ragino nesiliauti gvnuĮ^fe^g
pravoslav iją. Akyva, kad. nežiūrint i apskelbtus numėty^^^^H
mus, vladvkos tos n kitos pusės pasiliko ant savų vietų^^^^H
Mat patriarchai, be leidimo karaliau", negalėjo prašalint^NnH
hicrarclui" at"kahimi": bet ir karalių" turėjo "tiri"tas ran-Į^^J
ka" prisuka ant pacta eonvema. kurie patvirtino laisvę
voskavijos. ir bijojo verstinai versti, idant nekiltų maista^^^^M
tarp ni"i"kos šlėkiijos ir Rusų tautos. Jau generališkam^^^BH
Vairavo-, seime 1 ?'’7 m. pravoslavų pasiuntiniai iš nusiški^^BHH
skrvčių isakmiui priminėjo karaliui apie p.acla conventa
jo prisieką. ir gynė Brasčių "vnodo nutarimus. Zygmanta^M||H
III savo papykį ant pravo"lavų kunigijos išpylė ant pirmi-^H||H
ninko svnodo. graiko Nikiphoro, buk jis nesąs įgaliotini
Caregrado patriarcho, o tik turkišku šnipu. ()strogski^^^^H
pristatė tį į senatorių teismą, bet tas nemokėjo atsilaikyti,^HB
ir Nikiphoras tap> užrakinta" Marienburgo pylyje, kuiMHfiH
po tam ir numirė, kas-žin ar prigimta mirtimi.
Atskalūniški vladvkos po Brasčių synodo ėmė įvesdMM|H
nėti uniją savose v y"kupystėse. nors daugiur susitiko S^B.'j -.gj
nepaklusnumu. Taip. Kv ievos miestas, atsiremdamas anflHKH
savo vaivados kunigaikščio ( Istrogskio, neklausė nictroP<^MBnB|
lito Ragozos nė karali"kų gromatų. Karalius liepė archi-^^^^H
mandritui Nikiphorui Turui atisakyti nuo abatavimo Ky-^M^|
jevo-pečeriškės lav ros, kuri tapo šu turtais pavesta zinion^^^M
metropolito, bet archimandritas atsisakė išpildyti tą palie-^^^^g
pimą. Karaliaus urėdininkus neįsileido į klioštorių zoko-^^MH
ninkai, ir Turas pasiliko iki gyvas abatu. Mctrojx)lituiB^HH
geriaus sekėsi \ ilniuje, kur popai pripažino valdžią UnijotO^^HH
metropolito. Tik brolija šv. Trejybės nesiliovė priekin t iesLwHHB|
užtai 1598 m., per Velykas ant jų cerkvės užpuolė studen^^HHH
tai jėzuitų kollegijos. Slucke metrojioliią, apvažinėjant^^MH
savo vyskupystę, akmenimis vos neįgriebė. Užtai NovoflMM^
grodke. paprastoje jo rezidencijoje, jis mažai sutiko priešMHnlB
gynvbės. kadangi vaivada Skuminas — Tiškevyčius perėj^^^^H
į metropolito pusę. Uoliausiais unijos platintojais buv®
;
Potiejus ir Terleckis; Polocko gi vyskupas Hermanas
tik nevertė popų, bet sako apgailistavęs, kam sutiko anflHBB|
unijos. Mat unijotų vladykams neteko nė garbės, nė dova®HM|
nų nuo respublikos; karalius nė nemislyjo duoti jiems vieS
d
tą senate lygiomis su lotynų pralotais. Katalikų l<tuiigij^B^J^^
žiurėjo ant jų iš augšto, su tulu paniekinimu.
-I ..
Tarpe pravoslavų Brasčių unija sukeldino dideli gai®
\C
lafe Ba
vumą apgynimui cerkvės. A pačiai vyskupas Gedeonas
labanas netik gyni nuo unijos savo vyskupystės, bedsuj
rašinėjo su pravoslavais ir unitiškose vyskupystėse,
jo jiems popus ir aprūpino jų visokeriopus reiks®
patriarcho ckzarchas, nežiūrint j skundus uni jotis®

L

py siunčiamus karaliui ir metropolitui. Per pastangas-gi
kunigaikščio Konstantino Ostrogskio ♦) pravoslai susita
rė su protestonais sądorą prieš lotyninkus; jam gelbėjo ta
me žentas, kiltesnis tarp protestoniškų didikų, Vilniaus vai
vada Christophoras Radivilas ir Jonas Abromavičius, Smo
lensko vaivada. Atstovai abiejų išpažinimų — pravoslavų
ir evangelikų — gegužyje
m. susivažiavo Vilniuje
namuose kunigaikščio Ostrogskio. Be šito kunigaikščio
ir jo sunaus Aleksandro iš rusiškų didikų, čion buvo, dar
likę pravoslavais, kunigaikščiai Sanguška, Gdrskis, Višnevieckiai ir tūli kiti. Sąnariai susivažiavimo sutarė poli
tišką uniją su mieriu duoti vienr kitiems pagelbą ir ginti
savo bažnyčias ir kunigus prieš popiežininkus visur, kur
bus* Reikalas,, ir taip-gi iš draugės veikti senate ir seimuose.
Toji unija vis-gi kitvieriams atnešė naudą daugelyje atsi
tikimų.
1
1599 m. mirė unijotų metropolitas Mikolas Ragoza,
ir jo įpėdiniu karalius paskyrė Hippatijų Potiejų, palikda
mas jam Vladimiro vyskupystę su jos visais turtais, taip
įis galėjo panaudoti didęlius turtus unijos reikalams,
ri dabar vyko geriaus negu pirma. Taip jis, siųsdamas
Slucko kunigijai gromatą, kviečia prie paklusnumo, ir priduria pagrasinimą: “atsiminkite, kad aš jums ne Ragoza”.
Metropolitas tuojau iš Vilniaus išgujo iškalbų unijos kriti
ką Steponą Zizanių ir nuo Vilniaus brolijos atėmė klioštoių šv. Trejybės. Prie to klioštoriaus jis įsteigė unijotų
nariją. Bet mirus archimandritui Nikiphorui Turui,
enusisekė jam užimti Kyjevo-pečerišką lavrą, užsistojant
ž ją Kyjevos pravoslaviškai šlėktai.
Tuomi laiku kilo taipgi kova literatiška. Veikiai po
rasčių synodo 1597 m. išėjo lenkiška knyga Petro Skar‘Brasčių synodas 1596 m.” ir rusiška “Oborona si
nodu Beresteiskomu”, kur, žinoma, gina unijotų synodą, o
sako pravoslavų synodą buvus neįstatymišku. Kitą knygą
parašė pravoslavas lenkiškai “Ekthesis abo krotkie žebra
me spraw, ktore się dzialy na partykularnym, to jest pomiastnym synodzie w Brzęšciu Litewskini. W Krakowie
1597”, ir, žinoma, pravoslavų synodą laiko tikruoju. Po
lam prieš Skargos knygą dar 1597 m. Vilniuje išėjo dide
lis lenkiškas veikalas (potam ir rusiškoj kalboj): “Apokrizis” Kristophoro PJiilaleto; tai buvo protestonas Christo
phoras Bronskis, kurs už tą darbą gavo nuo jKonstantino
Ostrogskio dvarus kaipo atlyginimą. Knygai turint didelį
pasisekimą, šalininkai unijos, gindami ją, išleido veikalą
“Antirrhėzis abo apologija przecjwko Krzystophowi Philaletowi”, kurią, liepiant H. Potiejui, lotyniškai parašė mo
kytojas Brasčių mokyklos Graikas Petras Arkudius; po
tam ją perguldė rusiškon ir lenkiškon kalbon. Iš pravos
lavų pusės buvo šitie žymesni veikalai: “Otpis tūlo Ostro
ge kleriko, nukreipta prieš Florencijos synodą, ir “Perestulo popo Lvove, ištredanti slaptus besirengimus
prie unijos ir neteisumą popiežiškų pretenzijų.
Be minėtųjų, buvo ir daugiaus rašytojų, o paplitusios
vakarinėje Rusijoje typographijos greitai spauzdino jų vei
kalus. Kilo didelis protų subruzdimas. Nemažai taip-gi
rašinėjo mokintas patriarchas Meletius Pigas, ypač eilę
gromatų kunigaikščiui Konstantinui Ostrogskiui ir pravos
lavams, ragindamas taikytiesi už savo cerkvę; jas Ostrogo
spaustuvėje spauzdino ir platino tarp žmonių. Taip-gi iš
^AUios zokoninkas Joannes Vyšenskis rašė į tėvynę keletą
tų, gindamas pravosla\dją nuo unijos.
ijai hnijos Lenkijoje yra labai svarbiu šits vei
kalas/ “Obrbna jednosci Cerkiewnej. Abo Dovvody, ktory|gi się pokazuje, iž Grecka cerkiew z Lacihską ma byč zjedzona. Podane do druku za rozkazaniem Przewielebnew Bogu Ojcu Jozefą Welamiiia, Archiepiskopa i Mes polity kijovvskiego, halickiego i wszystkiej Rusi. W
nie przez ojea Leoną Krcusę, Archimandrytę wileriskiego- Roku 1617”.
Rusinąs Vosylius Amaskis išleido veikalėlį prieš disu:
mji “Interrogationes et responsiones, de processione Spiriti s Sancti a Patre et filio, desumptae, ac breviore et dilucuįijore ordine digestae, ex libro Genadii setolarii Patriarchaf
chae Constantinopolitani!! (1581).
^varstant mierius, atsiektinus su pagelba cerkviškos
unijos, reikia atminti nevien religišką uolumą Zygmanto,
jėzuitų ir augštesnėsės Lenkų kunigijos, bet ir grynai polimotyvus. Vyriausiu motyvu iš pusės lenkiškos vytiš
bės buvo noras atitraukti lietuviškosios Rusijos praiškus gyventojus nuo sąjausmo ir palinkimo prie
iniškos ir pravoslaviškos Maskolijos. Čion akyvas
iudijimas vieno iš iniciatorių unijos, žinomo Antano
inio, dar 1582 m., kurs rašė: “Rusijoje (Galicijoje),
ijoje, Volynijoje, Lietuvoje ir Žemaitijoje, provinciprijungtose prie Lenkų karalystės, gyventojai, nors
katalikišką vyriausybę, bet atkakliai laikosi graikiškos
mos.... Dėlei šitos schizmos, svirstanti prie Maskvitėryventojai apkaltinami už tai, kad viešai meldžiasi,
Fsuteikta butų aniems pergalė ant Lenkų”. Slg. “Cacjuibus Graeci a Latinis in rebus fidei dissenserunt,
kiam ab Ecclesii catholica Graeci discivere. Tradita
htonio Possevino de Societate Jesu, in niagno consessu
erum Joanni Basilii Magno Moskoviae Duci, tertio
ii MDLXXXII in civitate Moscua”. (Poznaniuje,
a; knygelė dedikuota kunigaikščiui Janušui Ostrog[ Volynijos vaivadai, perėjusiam į katalikystę).

H. Ibsen.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI

dainuosiu malones daineles, kurios tavo šir-

Iš visur.

tjnos jų neišmokiną to, ko gwenimas reikalauja. Chicago* vieII Rengiami šįmet atkakti į sve
M>se mokyklose rengiasi mokyti
čius Brazilijon Portugalijos kara mergaites visko, ko tik šeimynoj
lius Don Karlos. Brazilijonai ren
nuo moteries galima reikalauti.
gia jam širdingą priėmimą, mat
— Namuose pu. 241 North are.
Brazilija apgyventa daugume porpereitos
nedėlios dieną rado be
tugaliečių ir ji pirma buvo Portu
žado
gulintį
gyvenantį juose D-rą
galijos valdyba.
Dobiją. Nugabeno jį į AleksijoĮ| Pietinėj Amerikoj, respublikoj nų ligonbutį. Naiaieje gar sis bu
Chili, Carelmupa departamente už vo atsuktas. Ar daktaras norėjo
tiko naujus laivai turtingus kerosi- nusižudyti, ar plėšikai gazu liandė
jį apsvaiginti, kad jų darbo nieks
no šaltinius.
nestabdytų, tas iki šiol dar nesu| Visa caro šeimyna serga in- sekta.
fluenza, nuo jos neišsisuko nė vie
— Ant kertės Vincennes Road
natinis caro sūnūs.
ir 107 str. pereitos nedėlios dieną
likosi pervažiuota karo nežinprao
) Mieste Charlottenburg, netoli vardo moteriškė. Ndgabeno ją į
Berlyno, suėmė 16 maskoliškųjų ligonbutį, bet daktarai rado, jog
revoliucijonierių. Paėmė ir jų raš- jos galvos kaulai suskilę ir neturi
tu*.
vilties ją nuo mirties išgelbėti.

. GLNNAR (pusiau įveiktas). Ar tas teisybė?
Norėtum?....
<
•
JIURDIS. Daugiau, dešimtį kartų daugiau, ti
KETURIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA.
kėk manim — tik tu keršink! Atkeršink Sygurdui
IŠ RUSŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE
ir Dagnai, ir aš.,.. (Nutraukia, durįs atsidaro).
K. PUIDA.
Dagna.
F,1“*. tu
IU čia?
CIMf
;*|DAf»NA (iš gilumos). Greičiau, greičiau, Gun
JIORDIS (šypsodamasi). čia nuolatos kas-nors
nar.
J egul taviškiai ginkluojąs!
didžio įvyksta, Užmušei mano prisavintąjį brolį, o
GLNNAR. Gnkluotis? Prieš ką?
aš nuo aušros sėdžiu prie lankryšio.
DA<iNA. Korė traukia su beteisių buriu. Jis
GUNNAR. Jiordis! Jiordis!
nori keršinti tau! Sygurd ką tik kelią jam užstojo,
JIORDIS. Ko reikia?
bet negalima žinoti —
GUNNAR. Kur šiąnakt buvai?
• GUNNAR (sujudęs). Tai man Sygurd tą pa
JIORDIS. Šiąnakt ? . t
darė I
GUNNAR. Miegamajame tavęs nebuvo.
DAGNA. Sygurd — ištikimas tavo draugas.
JIORDIS. Žinai tu tą ?
GUNNAR. (O mudu, Jiordis,
mudu manėva...’.
GUNNAR. Negalėjau miegoti. Neramus buvo
Burtai skrajoja ant tavo žodžių. Kiekvienas daly
miegas po to. ... po to.... kas su Torolfu atsitiko.
kas geras išrodo, jeigu tu mane jį padaryti skatini.
Ir lyg kad jis atsilankė pas mane»«H Aš pabuDAGNA (nustebus). Apie ką tu kalbi?
dau, tuomet pasigirdo stebėtinai malonus dainavimas;
GLNNAR. Nieko, nieko. Ačiū už žinią, Dagna.
atsikėliau ir klausiausi prie durų.... tu sėdėjai prie
Dabar einu savo žmones surinkti. (Nusikreipia prie
ugnies — liepsna buvo raudona ir melsva — kaitinai
durų, teciaus susilaiko ir grįžta). Ką Ernui f vei
vilyčias dainuodama užbūrimus....
kia?
-— Pereitą sanvaitę Chicagoj
|| Turkijos sostapilėj Konstanti
JIORDIS. Padariau kas reikėjo padaryti, nes
DAGNA (nulenkia gatvę). Neklausk. Vakar nopoliui apsireiškė cholera.
pasimirė 687 ypatos: 399 vyriškiai
kieta krūtinė, kurioje joms įsmigti reikės.
nunešė ant laivo Torolfo lavoną; dabar pila kalną
ir 397 moterys. Daugiausiai mir
GUNNAR^ Suprantu tave. Geidi Sygurdo nū
ant jūrių kranto — jame ilsėsis mano broliai. (Gun
čių. nes 132 buvo nuo plaučių už
puolimo.
♦
nar tyli ir išeina kambario viduriu).
degimo, nuo influenzos arba gripJIORIDIS. Hm gali būti.
|K>s 49.
• DAGNA. Lig vakaro paojaus nėra. (Artinasi).
GUNNAR. Niekuomet to nesulauksi. Ištęsėsiu
Jiordis, dar vieną reikalą turiu į tave.
sandoroje su Sygurdu, nors kad ir nežinia kaip ma
JIORDIS. Į mane? Po to, kas vakar atsitiko?
ne erzintum.
Kovotojų giesmės.
Surinktos
ATSAKYMAS DEVEI.
DAGNA. Ypač dėlto. Jiordis, sesute, nepyk ant
JIORDIS (šypsodamasi). Taip manai?
revoliucijonierių mintis. Lietuvių
Nors pikta, jeigu bereikalo rei
manęs; užmiršk žodžius kūrins rupesnis ir tamsiosios
GUNNAR. Ir nuo to neatsisakysiu.
jėgos įdėjo į mano lupas. Atleisk man viską blogą, socijalistų San jungos Amciikoj iš kia tvertis plunksnos, bet iš kitos
JIORDIS (paduodama jam lankryšiį. Gunnarai,
kurį aš tau padariau; tikėk manim, aš dabar de leistos. Nr. 3. Philadelphia, Pa. pusės jaučiu užganėdinimą, stoda
ar stengsi atrišti tą mazgą?
Spauda “Koz os". lijo? m. 48 pusi. mas apgynime teisybės. Tūlas Dešimtį kartų nelaimingesnė už tave.
GUNNAR (stengdamasis). Ne. Perstiprus ir ne
ve smarkiai sukritikavo I*hiladdJIORDIS. Nelaiminga — tu? Sygurdo žmona?
paprastai supainiotas.
Tel|>a čia. 42 dauiOs originališkos phios pietinės dalies teatrališką
DAGNA. Viskas, kas atsitiko — tai mano dar
JIORDIS (keliasi). Noruos audimas dar labiau
ir svetimos, arba, geriau sakant, draugystę už negerą atlosimą tea
bas: kad kilo ginčai, kad Torolf žuvo ir kad tave
supainiotas; niekuomet nestengsi atrišti.
tik pasekiančios svetimas. Terp jų tro ir Birūtos giedorius už blogą
ir Gunnarą pasiekė nelaimė. Visame aš kalta. Bės
GUNNAR. Likimo keliai tamsus — ir nieks jų
yra geresnės ir. silpnesnės. Dau dainavimą. Daugiausiai teko ve
<!a man!
Toks laimingas buvo mano 'gyvenimas.
neįspės, nė tu, nė aš.
giausiai telpa eilių Mėmelės.
dėjui choro, p. Gudaičiui, kuris
— Nuo šio laikp jau niekuomet nebusiu linksma.
JIORDIS.
Tačiaus vieną dalyką gerai žinau,
buk ne tinkamai surinko balsus.
JIORDIS (lyg kad staiga ko įkvčpta). Bet pir
Mudviejų abiejų gyvenimą suardys Sygurd. (Tyla.
Koks privalo būti vaikų augijiiDeve rašo: "publika dekavojo ne
ma.... per tuos ilgus penkis metus — per tą visą
Gunnar susimasto).
ma^ ir auklėjimas? Raukius raštų už dainas, nes dainos ne patiko.
laiką tu buvai laiminga ?
JIORDIS (šiuri į jį tylėdama). Apie ką manai?
parašytų Dr. J. Šliupo. Chicago, Klausymas todėl už ką dekavojo
DAGNA. Argi gali abejoti?
III. 1908 m. 91 pusi.
GUNNAR.
Manau apie sapną, kurį neseniai
publika? Kam dainos nepatiko.
JIORDIS. Ugi vakan kočios dienos neabejojau.
sapnavau. Lyg, kad buvau padaręs tą, ko tu trokšti. bet....
J urbut tik Devei dainos ne patiko.
Tel|>a čia Dro šliupo rašiniai: Matyt. Deve laivai mažai supranta
Sygurdas gulėjo an žemės užmuštas — tu stovėjai
DAGNA. Ką manai ?
Keli žodžiai apie vaikų auginimą apie dainas ir jų dainavimą (vietoj
sale, mirtinai išbąlu*!. Tuomet tariau. “Ar džiau
JIORDIS. Nieko svarbaus. Kalbėk i va apie ką
ir
auklėjimą. Ko vertos mokyklos rašyti apie Deve, geriau buvo Įp
giesi, kad tavo noras įvykdytas?“ —. Tu juokeisi ir kitą.
po priežiūra kunigijos ir valdžios? rašyti sumaniai, tikrai, kaip pri
atšakiai: “Dar labiau- džiaugčiausi, kad, vieton Sy
DAGNA. Ne, ne, Jiordis! pasakyk man!
Graikai ir Lietuviai. Apie įtaisymą dera rašyti mazikališką kritiką,
gurdo, gulėtum tu".
JIORDIS. Tas džiaugsmo tavo nepadidins bet
lietuviškų moksląviečių. Straips kaip dainos buvo dainuotos. Rd.)
JIORDIS (priverstinai juokdamasi). Blogai pa jeigu nori..
. (Karčiai). Ar atsimeni dar — tuo
niuose tuose surinkta, kaip ir ki Giedoriai papratę pelnyti ir lauro
žįsti mane, jeigu toks sapnas galėjo tave surustinti.
met Islandijoje — buvome drauge su Ernulfu. tavo
tuose Šliupo raštuose, gana diktai o kartais ir erškėčių vainikus. Tas
GUNNAR. Hm.... pasakyk man, kaip tinka tau
tėvu, virijos susirinkime ir sėdėjome tarybų kamba
svarbios medegos, bet ji ne visur priguli nuo aplinkybių, šitame gi
tas kambarys?
ryje su draugėmis, kaip moterims pritinka. Tuomet
sistematiškai ir pilnai apdirbta. atsitikime, apie kurį Dieve rašė, jie
Gunnar,
kartais
roJIORDIS. Teisybę sakant,
įėjo du svetimu žmogų.
Tąs silpnas puses galima patėmyti atsiėmė lauro vainiką nuo publikos
dos man perankstas.
DAGNA. Sygurd ir Gunnar.
visuose Dro Šliupo raštuose.
GUNNAR. Taip, taip ir aš maniau. Vienas
ir nuo pavienių, kurie tvirtina, kad
JIORDIS. Pasveikino mus karžygių papročiu, at
mudviejų bereikalingas.
Richmond’o giedoriai, po vadovy-.
sisėdo ant musų suolo ir kalbėjomės juokodamos
A. Niemojeicski.
Revoliucijos ste p. Gudaičio, artistiškai atgiedo
JIORDIS. Galbut du.
drauge. Tūli mūsiškių norėjo žinoti, iš kur buvo
GUNNAR (kuris negirdėjo jos). Bet tą reikia tuodu karžygiu ir ar tik ne žmonių jieškodami at žmonės. 1'erti K. Puida. Chicago, jo tris tautiškas daineles.
III. 1908 m. 76 pusi.
pataisyti.
Giedorių draugas.
vyko? Tuomet tarė Sygurd: “Sunku bus rasti mer
JIORDIS (šiuri į jį įstabiai). Pataisyti? Tu gaitė visiškai mano norams atsakanti“. Ernui! susi
Telpa čia sekanti vaizdeliai:
manai.... ?
juokė ir pasakė, kad Islandijoje yra užtektinai ir šuntakiai, Vėsula, Motiejus Balia,
GUNNAR. Laivus savo apžiūrėti ir keliauti iš
dorų ir turtingų mergaičių“. Bet Sygurd atsiliepė: Laisvės šventė, Juras, Redaktorius,
čia. Noriu atgauti garbę, kurios netekau iš meilės
“prakilnios namų šeimininkės įieško karf.vgis. Tą, Paukštis ir Ponas Jėzus Varsavo- KAIP ILGAI TU GYVENSI?
dėl tavęs — tu buvai man brangiausia už viską
kurią aš išsirinksiu, neprivalo by kuo pasikakiuii. je. Visi vaizdeliai apima buvusius
Šitas klausyklas pirmiausiai tu
pasaulyje.
*
Jokia garbė neprivalo jai būti tokia tolima, kad prie Lenkijoj revoliucijos laikus.
rėtų
užimti tave, bet jis teipgi už
JIORDIS (susimęsčiusP. Nori keliauti? — Taip,
jos siekti nenorėtų. Savanoriai turi eiti su manim
ima
Apraudos
Kompanijas ir drau
Niemojewski
vienas
iš
geresnių

matyti tas bu* geriausia mudviem abiem.
į mūšį; šarvus turi dėvėti; turi skatinti mane prie jų paskutinių laikų lenkiškų rašti gijas, prie kurių tu kreipiesi ap
GUNNAR. Kuomet iš Islandijos iškeliavova, už
mūšio ir dargi mirktelėti neišdrysti kuomet kardai ninkų. Jis skyriasi nuo senesniųjų draudimui savo gy vasties. Jie turi
mačiau, kad blogas bus mudviejų sugyvenimas. Ta
žaibuoja. Baili, bukšti žmona — mažai man garbės tuomi, kad ne dalina savo raštuose apskaityti kokią progą tu turi su
vo dvasia prakilni; dėlto tai taip myliu tave, Bursuteiks”. Ar ne taip kalbėjo Sygurd.
bent lenkų į patriotus ir išsižadėju laukti senatvės. Daktaras . visuo
tiniška jėga apsupa tave — rodos, kad prie šlykšDAGNA (nebūdama tikra). Taip, bet....
sius patrijotizmo, ne patrijotizmą met ima į apskaitymą tavo papro-.
mane
gali
ir
manyčiau,
kad
taus darbo priversti
JIORDIS. štai tokia turėjo būti ta mergaitė, ku stato ant pirmos vietos, bet apskri čius ir abelną padėjimą tavo kūno.
tu
to
reikalauji.
(Nežymiai
taip būti turi jeigu
ri butų jo gyvenimą papuošusi; ir štai — (šypsosi tai vargstančių žmonių reikalus.
Jei jis mato, kad esi gerai maiti
galva linguodamas). Neištiriami Nornų nusprendi
pasityčiodama). — Jis išsirinko tave!
namas, kaip reikia papročių ir
Lietuviškas
vertimas
geras.
Vaiz

mai. Sygurd turėjo būti tavo vyru.
DAGNA (susopėjus, sumišus). A!.... Manai...? deliai skaitosi lengvai, jie parašyti sveiko sudėjimo, tai jis su džiaugs
JORDIS (sušunka). Sygurd?
JIORDIS. Ir tu turbut elgeisi taip, kaip elgiasi
GUNNAR. Taip. Sygurd. Neapykanta ir ker prakilnios dvasios moteriškė, reikalavai iš visų pa užimančiai ir gali pakelti žmogaus mu pataria tave ir kompanija pri
ima tavo pasisiūlymą. Užlaikyk
dvasią.
što godulys jakina tave, nes kitaip virtus geriau
garbos, kad Sygurd per tave garbę įgytų — ar
savo
gromuliojimą tobulai ir tu,
manytum apie jį. Kad bučiau toks; kaip Sygurd,
neteisvbė ?
be abejonės, gyvensi ilgai. Jei tu
duočiau tau laimę.
DAGNA. Ne, Jiordis bet
pastebėsi, kad tu negali valgyti to,
JIORDIS (labai sujudus bet slapstydamasi). Ir
JIORDIS. Bet tu skatinai jį prie didžių žygių,
kas tau patinka ir tiek kiek patin
tu manai tą mokau padaryti Sygurd?
ėjai drauge su juo sanuota į mūšį ir geidei būti
ka, tai tuojaus imk Trinerio Ame
GUNNAR. Stiprios jis dvasios, ir prakilnus, ly ten, kur kova buvo nuožmiausia — ar gi ne taip?
— Nedėlioj, 2 d. vasario, 2 vai.
po piet paprastoj susirinkimų vie rikoniškąjį Eliksyrą Karčiojo Vy
giai kaip tu.
DAGNA (giliai sujudus). Ne, nei
toj, atsibus mėnesinis “Aušros” no. Jis padilgins gromuliojimo
JIORDIS (staiga). Jeigu taip — (susilaiko) vis
JIORDIS. Tat buvai baili ir Sygurd turėjo ta
Dr-stės susirinkimas, ant kurio už organus prie sveiko veiklumo, pra
vien, vis vien! (Pašėlusiai gošliai). Gunnar, užvęs gėdintis.
prašomi visi sanariai, ir norinti šalins tavo vangumą, sustiprins
mušk Sygurdą!
DAGkA (įveikta). Jiordis! Jiordis!
prisirašyti prie “Aušros" Dr-stės. nervus- ir padaris tave pajiegum
GUNNAR. Niekuoma!
JIORDIS (Šypsosi tyčiodamasi). Bet visgi tą lai
džiaugtis gyvenimu. Neduok sa
JIORDIS. Apgauta ir apmeluota tapau tavo ką tu buvai laiminga; ir manai, kad ir Sygurd t^ — Pereitos nedėlios dieną, ant
vo negromuliojimui užsisendinti,
žmona — užmiršiu tą! Penkiatą nuobodžių metų pat gal pasakyti?
kertės Wells ir Goethe gatvių du lx't gydyk tuojaus su Trinerio Apragyvenau šičia — viską užmiršiu nuo dienos, ku
DAGNA. Liaukis! Bėda man! Tu išmokinai plėšikai užpuolė praeivį, bet už merikoniškuoju Eliksyru Karčiojo
rią Sygurd žus!
puolikus jau pirma temyjo polivis- Vyno. Gaunamas aptiekose. Juo
mane pažinti pačią save!
GUNNAR. Mano ranka nieko blogo jam nepa
JIORDIS. Su tavim pajuokoji, o to tuoj verki. tas Brakopp, todėl ir prisiartino zapas Trineris, 616—622 So. Ash
darys. (Staiga traukiasi nuo jos). Jiordis, Jiordis! Nemanyk apie tą daugiau! Žiūrėk, ką šiandien pa pagelbon. Užpuolikai paleido sa
land Ąye-> Chicago, III.
Lietuvos kalvyniškiai, matydami pragaištingą jiems negundyk manęs!
dariau.
:
(Ima
keliatę
vilyčių
nuo
stalo).
Kokios
vo
auką
ir
leidosi
bėgti.
Policiskę jėzuitų akademijos Vilniuje, ir kitų jų (mokyklų
JIORDIS. Tat turiu kito keršintojo jieškoti! Ne
tvoję, sumanė suparaližiuoti ją pakėlimu savų mokyklų ilgai Sygurd tyčiosis iš tavęs ir manęs! (Nervingai smailios ir aštrios Ar neteisybė, kad gerai moku vi tas liepė sustoti, o kad ne paklau
sė, paleido šūvį, po kuriam vienas
uje eilėn augštesnių mokyklų. Jau buvo viską priren- sugniaužia kumščios įniršus). Prie jos — prie tos lyčias galąsti ?
DAGNA. Ir jomis naudotis. Gerai taikai, Jior užpuolikas ir puolė ant gatvės.
ųderėję mokytojus Lenkijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje, prastos moteriškės — gal dabar prie jos sėdi, gla
OPERETE
[cs paskilbusius moksle, kaip jėzuitai, išgirdę apie tai, monėja ją ir tyčiojasi iš mudviejų. Pasakoja jai vi dis, tas ką man šiandien pasakiai. Aš niekuomet Nugabeno dar jį į Aleksijonų li
Įkam užbėgo už akių. Ant jų pašnabždu Zygmantas są tą gėdą, kurią aš kenčiau kuomet vieton tavęs jis ąpie tą nemaniau. (Staiga). Bet, kad Sygurd! gonbutį, kur jis nuo pa.šovimo ir
Kad tą visą laiką aš buvau jo gyvenimo sunkenybe pasimirė.
įrašė Vilniaus vaivadai ir vyskupui gromatą, ragindamane išnešė, pasakoja kaip gudriai juokėsi, stovėda ir negarbe.... Ne, ne to būti negaliI
f-neleisti kalvyniškiams atidaryti augštesnes mokyklas, mas tamsiame kambaryje, o aš jo nepažinau!....
— Ant E. 39 str., prie \Vabash 23 d. VASARIO, 8 vai. vakare
JIORDIS. Na, na, susiramink, Dagna! tas netei
įme tą žinią” — sako monarchas gromatoje į vyskupą
gatvės, einant namon- moteriškei
West Side Auditorium
sybė. Kad Sygurd butų likęs prie anų dienų nuomoGUNNAR. To jis nedaro — tikrai ne!
holą Radivilą — “kad žmonės naujų sektų, prieš tieillei Erickson, ant jos užpuolė du
Taylor st. ir Center ava.
JIORDIS (tvirtai). Sygurd ir Dagna turi žūti! nįų—gal taip ir butų buvę! Anuomet visos jo mintįs,
tiusų pirmtakuno, garsios atminties Zygmanto Aujuodiejie plėšikai ir atėmė krep
Choras
iš 80 ypatų!
| ir Stepono Batorio, Lenkijos karalių, Vilniaus aka- Aš negaliu liuosai kvėpuoti, kol juodu gyvi. (Klai ilgesys siekė prie to — kad būti pirmuoju šalies šiuką, kuriame buvo, apart bran TlKIETAI: >1.00, 75c ir 50c. Gaunami:
Įai suteiktas, nori kitas kollegijas ir jurisdikcijas pa- džiomis akimis, atsistoja arti Gunnaro ir gošliai karžygiu. Dabar jis pasikakina mažesne laime.
gaus žiedo, 93 dol. gatavų pinigu. “Lietuvos” ir “Kataliko” redakcijose;
[ti priekyn> neturėdami tame mieste nullum jus, nul- šnabžda). Kad tu man, Gunnar, tame pagelbėtom DAGNA. Ne, Jiordis, Sygurde ta pati didi dva Ant užpultos moteriškės šauksmo M. TananeviČia. 184 W. ISthsL; J. Bag1149 So. Oakleyave.: P. Kailis,
L autoritafem. Jeigu tatai įvyktų, netiktai visuome- — tuomet pamylėčiau tave, tuomet galėčiau apka sią, kokia buvo anuomet. Jaučiu, kad aš neatsa pasiskubino policistas ir vieną iš džiuna*,
221
Wabansia
ava.; “Žvaigždė”, 4605 8.
binti tave, taip karštai, taip baisiai, kaip niekuomet kanti jam žmona. Jis to nepasakė man — bet taip
užpuolikų suėmė, kitas gi pabėgo, Ashland avė.: pas choristus ir kitas ypaL
ilgiau būti negali!
nė nesapnavai 1
Suimtasis atsisakė policijoj pasaJIORDIS. Ką nori daryti?..
GUNNAR (svyruodamas). Jiordis ir tu galė
kyti
savo pravardę. Matyt geras
Viršininkai Centro Komiteto
ligaikštis Ostrogskis savo tėviškam lizde, OsDAGNA. Nenoriu būti ilgiau jo tramdytoja, sto paukštis.
tum
....
“Aušros“ Dr-stės.
» augštesnę disunitų mokyklą, kur mokė netik
JIORDIS.
Pradėk, Gunnarai!
Tuomet užsi vėti jam ant kelio.
Pirmsėdis
— Dr. M. Želvienė,
>ą, bet ir taip-gi graikišką ir lotynišką, ir kitus
— Kadangi daugumas vyrų AJIORDIS. Tat manai?....
baigs mudviejų sunkios dienos. Niekuomet neišei
1
Church
Str.,
Plymoutb, Pa.
vada Erazmo Smotryckio, Kamienieco pasta
DAGNA. Tylėk, ateina kas. (Per vidurines du merikoj nuo seniai skundžiasi,jog Sekr. susinės. — J. Šernas, 3252
siu iš kambario, kuomet tu įeisi, netarsiu J tave ne
to vyro. Be to kunigaikštis Ostrogskis įsteigė
mažai yra merginų mokančių na
S. Halsted Str., Chicago, III. ;
jevoje, o Ostroge pravoslavišką spaustuvę, kur malonų žodį, nenuodįsiu tavo šypsojimos, kuomet ris įeina tarnas).
mus vesti, taigi virti, siūti ir lo
TARNAS. Vikingas Sygurd įėjo į kiemą.
busi
linksmas.
Puošiuosi
kailiniais
ir
brangiais
šilko
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
olemiškus raštus prieš uniją ir liturgiškus, o
pyti, tai auklėjimą mergaičių ren
xJIORDIS. Sygurd? Liepk pašaukti Gunnarą!
rūbais
;
kovon
trauksi
—
seksiu
paskui
tavęs
;
josi
Justine
str., Chicago, III.
bibliją išguldytą j slovėnišką kalbą Erazmo
giasi paimti į savo rankas viešos
su
sandaros
reikalais
—
aš
busiu
šalę
tavęs.
Vaišių
Kasierius
— Dr. J. Šliupas, 1419
b Jis taip-gi įsteigė daug cerkvių ir klioštorių.
mokyklos, kadangi mat locnos mo- N. Main AveM Scranton, Pa.
-1
(Toliaus bus).
metą sale tavęs sėdėsiu, pildama j tavo taurę, į tave

NAŪJl RASTAI.

APGARSINIMAI

VIETINES ŽINIOS.

Draugysčių reikalai.

Kaminakretis ir
Malūnininkas

(Toliaus bus.)

—— „

ANTRAS LIET* KONCERTAS
IR BALIUS!
Giicago. Suvienytų Lietuviškų
Muzikantų Kliubas parengė antrą
lietuvišką koncertą ir balių nedėlio
ję, 9 d.' vasario šių metų Freihcit
Tumer salėje, 3417 S. Halsted st.;
durys atsidarys 3:30, o koncertas
prasidės 4 vai. po pietų, (ėjimas
35 c. ir 25c. •
Bus puiki muzika, nes grieš 45
muzikantai, širdingai kviečiama
susirinkti visi lietuviai ir lietuvai
tės. *
Sus. Liet. Muz. Kliubo.
Komitetas.

Pajieškau saro dėdės Leono Ja-Į

ručio, iš Tirkšlų parap., Plynakių
sod., Kauno gub. 17 metų kaip
Amerikoje., Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti žinią adresu:
Adomas Jurkus,
1717 Mechanic Str.,
r
Chicago, III.

||.

----------------- !L.,l 1

Franof
Pajieškau savo dra
rajieskau $avp draugų
SKAITYTOJAMS. •
RasimaviČiaus, Antano ftatulionies
Kurių ‘įrenfimerata už “Lie
ir Ignoto Butėno, visi Khuno gub., tuvą" fa*, išsibaigusi, malonėki
Kurie savo
Zarasų pav., Pandėlio vol., pirmi te ją atnaujinti.
du Roikenų soti., o I. Butėnas laike ne^lnaufihs, tiems “Lietu
Graudžių viensėdžio. Jie patys ar va" liks'sulaižyta. Todėl kurie
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: nenorite, į-kad ^‘Lietuva" liktųsi
Jonas Greviškis,
sulaikyta^ pasirūpinkite tuojaus
Box 133.
užsimokę^ji.
,
\Vilson, Pa.
A.□ OLSZEVVSKIS,
“Lietuvos" Išleistojas.
I
Pajieškau savo švogerio, Augus
to Gudijono, Kauno gub., Rasei
nių pav., Sungališkio dvaro, girdė
'KALENDORIAI!
jau, kad jis yra Chicagoje, turi
‘Lietuvos abudu Kalendo
apie 40 metų amžiaus, pusantrų riai, sieninis ir knygelės for
metų kaip Amerikoje. Jis pats ar moje jau gatavi, ir kas tik
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: užsirašys ‘‘Lietuvą” gausmus
A. Sebeckis,
abudu Kalendorius dovonų.
. Box 22,
“Lietuvos”
prenumerata
\Vestville, III. metams tik $2.00, pusei metų

NAUJOS KNYGOS, GAUNAMOS
‘ “LIKT U V 03" RIDY8TKJK.

Scfniškiejie Vaizdeliai.
Vaišganto. Telpa čia 1) komedijaNepadėjus - nėr ko kasti, 2) Monoliogas - Negryna sąžinė, 3) Monoliogas - Paskutinį kartą, 4) Sce
na - Tiktai niekam nesakyk, 5)
Sceniškas vaizdelis - Namai - pra
garai, 6) Eilės - Lietuvių pavasa
ris. Pusi. 98, prekė ............... 35c

Tikri Ir netikri Aventlsjls. Paveik
sieliai iš gyvenimo kanklntlnlų ir veikalėliais. Chicago, BĮ. 1995, pusla
kankintojų. Išleista Suilv. Lietuvių pių 113 ................................................ s«q
Laisvamanių. Puti. (1, prekė .. 15c

641 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
Tautlikos
Politikos
knygynėlis. Lekcijos Profesoriaus Blochmano. LleTelps čia Rusijos policijos viešpata uviškcn kalbou vertė J. šernas. Ctjlago, 1’1 1907, pusi. 133.................. 36e
vimas. persekiojimas ypatos laisvės,
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio ir sąžinės, Ir kame išganymas?
553 Paėjimas organilko svieto. i*>
Pusi. 47. Prekė
10c ęal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga didėlės moksllėkoe vertės. Ji apralo
Vaišės Jizaus Krlataua pas Popia- .vėrinius! viso sutvėrimo ir visų gam
žlų Pijų IX.
Parašė Vlctor Hugo, tos sutvertų daiktų; pai »do. pagal se*
antra laida.
Prekė .................10c niauslus ir giliausius žemės sluoganiue,
daug milijoną metų atgal gyvenusius
Pasninkai Lietuvoje. Aprašyžmonių užtarytojai. \ertė iš rusų
meliai apie lietuvių žmonių pas kalbos Aermukšnė. Aprašo apie du ant žemės augmenis, vabalus, žvėrių
paukščius ir tL Su paveikslais. Chininkus, yra ištraukos kelių rašytų broliu Grakchu, 130 metų prieš Chri- cago, 111. 1905. pusi. 137.................. 3fe
straipsnių Lietuvos laikraščiuose, ■taus gimimų, iš Rymo laikų ir kaip
ir pagal tuos sutaisė K. . Stkls. trom laiku žmonės buvo pavergti ir 566 Senų gadynių Išnykę gyvi šutvėpusi. 16. P"kė...............
5c visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c rimai. Pagal Hutchlnsonų sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais.
Aprašomųniausiu gadynių yvairius sutvėrimus
Piliau kunigaikštis.
Tragvdigyvenusius ant žemės dar prieš atsi
ja V - uose veikmėse, sutaisyta
radimų žmogaus, šiandien tų sutvėri
pagal Kraševskio apysaką “Kuni
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
nius, kanalus, arba Imdami iš žemės
gas". Parašė M. Šiaulėniškis,
anglis, randa giliai palaidotus žemėja.
pusi. 91. prekė........................... 35c
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
331 Žilė galvon — velnias vuodegon. dintus kunus, užklotus keliolikos siek*
Koks privalo būti vaikų augini Komedija vienam akte. Pagal lenki snių storio žemės eile. Jie yra ilanj
mas ir auklėjimas^lUnkius ras škų sutaisė M. P-ls. Chicago, Iii. 1902, dlen išstatyti įvairiuose murėjuose, ifl
pusi. 31......................... ...................... 10o kurtų žmonės mokinasi pažinti kai m
tų, parašytų Dr. J. šliupo. Kožsena yra musų žemė, kiek tai milijol
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant nų metų reikėjo pakol ant miruskJ
ypatingai Tėvams auginantiems kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų žvėrie kūno užaugo eilė žemės keltoM
vaikus, susipažinti su šia kny nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pad
gele. Pusi. 91............................. 25c kiškai parašė Promyk. Pirmų syk j iš gal storumų ir senumų žemės sluogl
versta | lietuviškų. Labai naudinga snių, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
knygelė trems, kurie nori sužinoti iš da, gali be apsirikimo spręsti, kaip saAritmetikos uždavinynaa. Vadovė ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
lis aritmetikos pradžiai; antroji da sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie
gus ant jos atsirado. Chicago, III. 1900,
lis.
laikosi ir tL Chicago, III. 1894, pu
370 ...........................................gi4»
Aitą knygutė — antroji ir paskuti slapių 79 ............................................. 30c Ta pati apdaryta............................$1.26
nė dalia uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
430 Biologija arba mokslas apie gy
stai yra daroma, surinkta uždavinių vus dslgtus. Pagal prof. Nusbaumą, ifco9 Svieto pabaiga. Iš rusiško vert*
su skaičiais visokio didumo. Para sutalaė šernas. Mokslas kokiu budu Pr. Siūlelis. Kas nori daslžinoti ka
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c nulosi šyvi sutvėrimai ant musų že da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
šių knygelę., Chicago, III. 1902,
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma slapių 31............................................ JM»10a
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
cija Dr. J. Kulio, au daug paveikslė žvėrių ir paties žmogaus. Bu paveik
697 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
lių iš embryologijoa. Pusi. 13. Pre slėliais. Chicago, III. 1901, pusla
kė............................................................ 10c pi V 147................................................... 40c gal Bchmehl’j šernas. Mokslas apie
subudavojimų kūno visokių žvėrių,
paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir
Kaip žmonės su ponais kovoje?
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
Sodiečių sukilimai
Ispanijoj, XIV
amžiuje. Parašė A. J-tla. Pusi. 34. vertė D-raa A. Bacevyčia. Knyga su vis aprašytas pavieniai su visomis jo
Prekė ..........
10c daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, ima , ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų jis
olų, medžių ir akmenų paveikslėlių; tveria, Su paveikslais. Chicago, I1L
1906, pusi. 313............................... .31.00
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa trumpai aiškiai ir suprantamai ifiaiikiApdaryta
.................................. 41-25'
rašė K. Stiklelis, telpa 14 gralių tė tnąsi nuo pat menkiausių pavidalų Iki
didžiausių
ir
tobuliausių.
Chicago,
111
vyniškų dainelių. Puslapių 16 pre
1901. pusi. 129 .............................. ..35c
630 Ethnologlja arba mokslas apie
kė ........................................ . ............ 10c
525 Kaip gyvena augmenys? Pagal žemės '.autas. Pagal D-rą M. HaberLunkevyčių ir kitus sutaisė šernas. landtą parašė šernas. Su paveikslė
Lietuviai! ar gerais kaliais žengia
Su paveikslėliais. Yra ta! aprašymas liais. Yra tai svarbiausia moksliška
ma prieky n T
Nuoširdus atsiliepiapie yvairius musų žemės augalus, jų knyga apie vlsu musų pasaulės žmo
mas | lietuviškąją visuomenę D-ro
sudėjimą ir atmainas, gyvj ir plėtoji- nių veisles. Ji parodo visų viešpaty
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų.
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau
laikytų Waterbury, Conn., 85 gruoant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai sių salelių žmonės ir jų paveiksiu.
dilo 1906. Union Clty, Conn., 26
nesupranta. Chicago, III. 1903, pu Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimų, pa
gruodžio 1906. Edvardsville, Pa., 81
slapių 238 ..
50c pročius, užsiėmimų Ir abelnai viską.,
gmodilo 1906 ir Bers n ton, Pa. vasa
Kas nori pilnai pažinti žmonių
ryje 1307 m. Pusi. 47, prekė..., 15c
608 Gamtos pajlegos Ir kaip Iš jų jų. tegul perskaito šių k(hica
naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė šer go. III. 1903, pusi. 667 . .7. .. t .32X»
nas.
Svarbios moksliškos vertės kny Apdaryta gražiuose Ir drūtuose audij
Laikrodininko
atminimai.
Pasak
mo apdaruose............................... 82*fl
Er k man-ėa triasą, sutaisė 8. M. Pa ga, su daugybė paveikslų yvalrių ma
šinerijų
Ir
kitokių
prietaisų
ant
išnau
velkelaa iš Napoleono I paskutiniųjų
641 Geografija arba žemės a p-i
kariavimų.
Pusi. 44.
Prekė.... 15c dojlmo gamtos pąjiegų. Chicago, III.
1904, pusi. 2s6
50c mas. Pagal Geikie, N*lkovsk| ir'

Pajieškau savo brolio Antano
Elbrechto, apie 8 metai Amerikoje,
paeina iš Kauno gub., Raseinių
pavieto, Pagramančio parap. Jis
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią
adresu:
Martynas Elbrechtas,
3417 So. Morgan str.,
IŠKILMINGAS BALIUS!
Chicago, III.
Chicago. San junga » Lietuviškų
Klerkų parengė antrą iškilmingą
Pajieškau savo draugo Stanislo
balių nedėlioję. 2 d. vasario šių
metų Freiheit Tumer Salėje, 3417 vo Lukauskio, Kauno gub. ir pav.,
$1.00. Rašykite tuojaus sių
South Halsted Street. Salė atsi Kvinkalnių parap., 5 metai kaip APajieškau savo brolio Dominin sdami prenumerata ant adre
darys 3 vai. po pietų, o balius merikoje, gy veno aplinkinėje Chi
prasidės 4 vai. vakare. Įėjimas cagos. Jis pats ar kas kitas teik ko Pilitauckio ir seserų Barboros so:
ir Gentrudos Pilitauckaičių, Kau
'A. OLSZEWSKI,
25c. ypatai. Balius bus puikiau sis duoti žinią adresu:
no gub., Raseinių pav., Kražių
3252 S. Halsted St.,
Jurgis Paukštis,
sias iš visų buvusių balių Chicago
vol., Sadalčs sod. Jie patys ar
I
Chicago, 111.
321 Pullman Avė.,
je. Visus širdingai kviečia atsilan
Burnhum, Illinois. kas kitas teiksis duoti žinią adrekyti.
su:
Komitetas.
Simanas Piiitauckis,
REIKALAUJA PALIUDIJIMO.
Pajieškau savo sesutės Marcelės
Box 10, Camp No. 1,
Meldžiu kožno, kuris girdės ko
Montviliukės, Kauno gub., Panevė
Bloomville, \Vis. kį graborių ar jo vežėją atkalbant
žio pav., Rozalino parap., Žemanveseilininkui nuo fotografisto Jo
tiškių sod.; pirmiaus gyveno PhiPajieškau savo tikro brolio Ig ladelphijoje, Pa.; teipogi pajieškau
Pajieškau savo sunaus Adomo no P. Rashinsgo nevažiuoti pas jį.
noto Screvičiaus. Kauno gub., Pa dėdės Stanislovo Montvilos; turiu Juraičio, 21 metų senumo, trečias fotografijas imtis, bet eiti kur ki
nevėžio pav., Žeimių vol., Joniškis labai -svarbų reikalą prie jų. Jie metas kaip Amerikoje, pirmiaus tur, gerai atsižinoti vardą ir pra
parap.. Slapukių kaimo, 18 metų patys ar kas kitas teiksis duoti ži gyveno Detroite, Mich., paskui gi vardę graboriaus ar jo vežėjo ir
kaip Amerikoje. 5 metai atgal gy nią adresu:
riose Milwaukee; yra sužeistas ir atėjus į mano ofisą nūn pranešti.
veno Morgantowne, Pa. Jis pats
biskį šlubčioja, paeina iš Suvalkų Man tas paliudijimas yra labai
Ignacas Montvila,
ar kas kitas teiksis duoti žinią
gub., Virbalio miestelio. Turiu svarbus.
Box 124,
adresu:
Su guodone,
\Vi!burton, Okla. pas jį svarbų reikalą. Jis pas ar
Kaz. Sereviče,
Jonas P. Rashinskas,
kas kitas teiksis duoti žinią ant
Pajieškau apsivedimui merginos,
Box 263,
3213 So. Morgan Str.,
adreso:
Greenwood, Ark. 25 metų senumo ar ir senesnės, ar
Chicago, 111.
"(T
doros našlės. Turiu labai gerą
,W.
M.
L.
Co.
Camp
4,
Pajieškau savo draugo Vinco darbą ir Washingtono valstijoje
I~abranche, Mich.
Listąpecko. Suvalkų gub., Senapi- 160 akrų žemės arti miesto Cusick,
SALIUNAS CHAS. GEDMINO
lės pav., Antanavo gm.. Pilviškių \Vash., labai smagi vieta ir derlin
Broliai Lietuviai, nepamirški
parap.. IGriešių kaimo. 3 metai kaip ga žemė. Artesnėms žinioms no
te atsilankyti į mano naują vie
Amerikoje, pirmiau# gyveno Ne- rinti malonės kreiptis.
tą. Čion vietą yra smagi užeiti
tvarke.
; teipogi pajieškau
Box 259.
ir
išsigerti. Užlaikau visokius
Pijušo Brundzos, Kampinių kai
Grand Forks, B. C.
Už
$
j
8
oo
pirksi
lotą
su
dviem
kuopuikiausius* gėrimus, Esnui
mo. 3 metai kaip Amerikoje. Jie
Pajieškau savo brolių Mateušo namais ant Wallace Street Chi seniai tą reikalą varau.
patys ar kas kitas teiksis duoti ži
Rendos atneša kiuose reikaluose galiu Jums,
ir Antano Lazdauskių, Kauno gb., cago Heights.
nią adresu:
$31.00
ant
mėnesio.
Pati renda Tautiečiai patarnauti. Mano vie
Raseinių
pav.,
Vaizgirių
parapijos.
Juoz. Packauckas,
gali
tas
propertes
išmokėti.
Atsi ta yra tfeČios^ duryse į rytus
Mateušas apie 19 metų kaip Ame
2240 Oregon Avė.,
šauk
pas
A.
Olszeuski,
3252
So. nuo senos vietos.
Cleveland, Ohio. rikoje. seniau gyveno PhiladelphiHalsted
St.,
Chicago.
Męs
dūri

joje. Teipogi pa j ieškau Stanislovo
Chas. Gedminas,
Pajieškau apsivedimui merginos Dileikos, Kauno gub., Raseinių pa me daugybę gerų namų ant par
808
E.
\\ ashington gatvč.
ne jaunesnės per 18 metų ir ne vieto. Eržvilko parap., Naujininkų davimo visose miesto dalyse.
,
I Springfield, Il|.
senesnės 26 metų be skirtumo ti sod., 6 metai kaip Amerikoje. Jie
kėjimo ir mylinčios laisvę ir doros. patys ar kas kitas teiksis duoti ži
Tek AM.*į74»
(?-II)
Parsiduoda labai pigiai naminiai
Norinčios atsišaukti malonės kreip nią adresu:
rakandai
dėlei
išvažiavimo
j
kitą
j
tis adresu:
miestą, proga pirkti tik iki 28 d.
Kazz Lazdauskis,
J. Vaikinas.
sausio šių metų. Rakandai galima
172 \V. 14 Place,
matyti
tik subatomis ir nedėliomiž.
Box 10,
Pranešu savo draugams ir vi
Chicago, III.
Dietz, \Vyo.
790 N. \V00d str., 2 nd floor, Ci-, siems aplinkiniams,
lietuviams,
Pajieškau savo brolio Raimundo ty.
tus sutaisė šernas. Su paveiksi
kad įsteigiau saliuną bei sankrovą
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
Pajieškau savo brolio Juozo Pavilionio, Kauno gub., Panevėžio
516 Iš kur atsirado musų naminiai Aiškiai ir suprantamai aprašo
Lekcijos
prof.
Blochmano,
sutaisė
degtinės ir siunčiu užsisakymus į
Grabaucko, Gilvičių kaimo, ir švo pav., Cepenų vol., Žedtikių soti.
Pigiai ant pardavimo geras se kitus miestus. Pas mane yra di šernas. Su daug paveikslėlių. Pusi. gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal žemę, jos pavidalą, diduma ir platu J
gerio Baltramiejaus Zamkaus kai Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa jos kalnus, jų vardus, augėtį, via
nas saliunas. Biznis gerai išdirb džiausia sankrova visoje aplinkėje 138. Prekė ................................. 40c veikslėliais. Chicago, III. 1901, pusla nūs metančius iš savęs ugnj; U kl
mo Očikių. abu Skaudvilės vol., žinią adresu:
tas. Savininkas išvažiuoja į Lie- ir pigiaus jiarduodu degtinę kaip
pių 73 .........
20c sluogsnių susideda žemė, kur ir |
Raseinių pav., Kauno gub.; Ame
Ratelių apėjimai. Tra linksmiausia
joje yra anglių, geležies, aukso, I
Kaz. Povilionis,
tavą. Jos \ itkevičia, 565 S. Ca- kiti. Prašau visus aplinkinius lie žaislas •(zabova) šeimyniškuose susi
rikoje pirmutinis apie 16 metų,
626 Kada Ir kokiu budu svietas su skos ir kitų gėrybių; kiek marių^
Green Co. 5,
nal str., Chicago, III.
rinkimuose.
Parašė
Spėjikas.
tuvius apsilankyti.
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. nj. upių, jų vardai, plotis, gylis;
antrasis apie 15 m. . Jie patys ar
;
Antanagon, Mich.
Puslapių 16, prekė .
.... 10c
Su guodone,
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilga ūdas. kuriuose vandenys: sūrus, prėsldH
kas kitas teiksis duoti žinią adreGera
proga
įgyti
farmą
180
Aprašyta
kokiu budu tveriasi dangi tųs; kokie Juose gyvena gyvuna^B
Juoz. Glamba,
Pajieškau savo sesers Marijonos
su:
akrų žemės auginti vaisiams ar
ški kūnai Ir kaip musų žemė susitvė Žemė aprašyta dalimis: išakl^B
j
Benton, III.
Stanevičiukes. po vyrui ČarnausJonas Grabauckas,
rė, telpgi kokiu budu atsirado ant jos visos viešpatystės, karalystės,
javams Higgin Lake, Michigane
GAMTOS STEBUK
kienės,, Kauno gub., Raseinių pav.,
785 Bank Str.,
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, I1L galkštystės, respublikos ir tt.^H
už pinigus ar lengvomis išmokesLINGA GYDUOLE.
1906, pusi. 140 ............................... 35c kurioje žemėje yra gyventojų;
\Vaterbury, Conn. Eržvilko vol., Mikolų kainu), pir
Kikninė vuostyklė
jų tikėjimai, kalbos, papročlal.^H
tinus arba mainan ant nuosavybių
miau gyveno S. Omaha, Nebr. Iš
išgydo kataru, sustabmimai, pramonės, išdarbiai ir tlH
•
Pajieškau savo švogerio Jono
Chicagoje, Žemė beveik visa iš627
Kada
Ir
kokiu
budu
gal)
svlo««*
važiuoju į Lietuvą ir norėčiau priešj
Te!. Main 1769. R. 8, 45 La
kokie miestai, su klek gyventoj®
Priajaus, Kauno gub., Raseinių pa
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wllh.
dirbta, tik bc triobų. Atsišaukti
suteikia neapaakomj
brikų, pramonių: kur kokie orai^m
išvažiavimą susižinoti. Ji pati ar
Šalie str.
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. IIvieto., Eržvilko parap., Čepačių
adresu: 2411 W. 381h st.
čial ar karščiai, lytus ar giedros®
palengvinimu nuo Šal
ch
A
s
.
Z.
URNICH,
kas kitas teiksis duoti žinią adre
gaudaa.
Knygelėje aprašyta svieto
koks ilgis dienos ir nakties; kurH|
kaimo; turiu labai svarbtj reikalą.
čio ir kitų tolygių ne
pabaiga. Kr.s nori daslžinoti kada ir
su :
Išjieškotojas kaltenybių.
smagumų.Vienos
vuoda
yra lygi diena ir naktis, kur
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
Parsiduoda puikus dvejoms lukokiubudu gal svietas pasibaigti, te
Męs vedame bylas ir įvykdome styklėa kaina su pri*
Elzbieta Stanevičiukė,
per keletą nedėlių nenusileidžia®
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, neužteka ir tu Knyga didelė 6x9 ®
lx>ms mūrinis namas, užimamas
žinią adresu:
Box 7,
sutaikąs. Išnagrinėjame visokias siuntimu 33c. KaialU. 1906, pusi. 135 ........................... 35c
'
Rozalija Koviackatė,
gerai išsidirbusia valgomų daiktų
.‘.ui gc.os. sUadžioe popieros spafl
French Village, St. Clair Co., III.
nelaimes, susižeidimus dėl kompa Hog| pasiunčiame už
ta. Chicago, III. 1L21‘, puJL 463^1
203 Clark Str.,
sankrova ir mėsos, turinčia apy
4c. krasos ženklelių.
nijų kaltės. Teisinga rodą dykai
645 Nematomi prieiki Ir draugai Ta pati apdaryta audimu, kietuo^K
Adresas:
IšCambridge, Mass.
Pajieškau savo dėdės Petro Dul- vartos apie $700.00 savaitėje,
žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šernas. d.-iturre, auksinėmis litaromis at^B
visuomet.
John Petal. 70 13-th
čiaus,
Kauno gub., Raseinių pav., lygos 3139 So. Halstcd Str.
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim sti paradai ant nugaros ir šono..^H
Pajieškau savo sesers KazimieStreet, Chicago, III.
dančių visokias ligas pas žmonis, jų
Konstantinavo
vol.,
Kvedainių
so

ros Bubokaitės, Kauno gub., Šiau
dos,
18
metų
kaip
Amerikoje.
Jis
lių pav., Triškių parap., Deksnikės
655 Istorija abelna.. Dalis 1
Nuo seniausiųjų laikų Chlol;
kaimo, turiu pas ją labai svarbų j)ats ar kas kitas teiksis duoti ži
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam iš
reikalą: girdėjau, kad gy venanti nią adresu:
mul imperijos Aleksandro Mak
Alck.
Dulčius,
TerpDaubyes išgydytu ligoniu The COLLINS N. Y. MEDICAL škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Di
Chicagoje. Ji pati ar kas kitas
Reikalauju patyrusio duonkepio,
3252 So. Halsted Str.,
teiksis duoti žinią adresu:
INSTITUTE daktaru čionai patalpiname mums prisiųsta ranka Bacevlče. Su paveikslais, pa
ėhiris galėtų kepti juodą ir baltą
Chicago, III.
člais tų laikų ptramidus, sienas
Kaz. Kinčus,
duoną ir kringelius; gera mokes
rašyta padekavone, nuo i šgydito orginališkai, nes jeigu kas tvirtynlų; typus kunigų Ir kai
247 Green str.,
Pajieškau savo draugo, Petro tis. Atsišaukite pas Jos. Wil- Savaitinis darbininkų, bežemių sakitu ir darodytu, kad netesinga, tai užtai SZIMTA DO Hieroglifus Akkadų rašto ir tL\
Schenectady, N. Y. Daučiansko, Kauno gub., Vilkijos liams, 107 Ames Str., Montello,
ir mažažemių laikraštis.
LERIU, tuojaus tam išmokėsime. Nes teisybe pati UŽ cago, I1L 1904, pusi. 498 ..........
ir
kaimo,
5
metai
atgal
gyvevol.
Mass.
Pajieškau savo draugo Juozapa
Laikraščio Htina su prisiunti save kalba:
657 Istorija Suvienytų Valstijų į
Mockajuozio, pirmiaus
gyveno no Philadelphijoje. Jis pats ar
mu. Rusijoj: rfietams 3 rb., pus
rinės Amerikos. Nuo atradimo i|
Reikalauja trijų angliškai kal
Camdene, N, J. Paeina iš Lietu kas kitas teiksis duoti žinią adredėjo plaukti j Amerika, kokios I
mečiui 1 f,
n,ctM ^‘vir
buvo, ui ką kariavo ir kokiuose!
su
:
bančių pardavėjų mieste; atsišau
vos, iš Kauno gub., Raseinių pav.,
čiui 75 kap., vienam mėnesiui 30
tuose; kiek buvo presidentų, kon
Mikas
Merkevičius,
kite pas J. Frank and Sons, 682
Gaurės parap., Jasaičių kaimo. Jis
kap. Užsieniuose: metams 4 rb.,
prieš atradimų Amerikos iki 189|
Box 215,
\V. Madison str. Turi turėti papats ar kas kitas teiksis duoti žinią
pusmečiui T ruh., metų ketvirčiui
Aptašo kaip Kolumbas atrado Al
Centralia, III.
liudijimą.
kg, kokie čia Ūda žmonės gyveni
adresu:
1 rub.
inu • j c
kie
žmonės pirmiausiai iš Europos
Jonas Pikoraitis.
Pajieškau savo draugo Kazimie
Už adreto permainymą 20 kap.
kiek kuris gero dėl šios šalies pal
Box 26,
ro Veličkos, Kauno gub., Rasei
Už apshdlbimt petito eilutę ar
Prie galo knygos telpa Suvia
E. Arlingtpn, Vt nių pav., Šimkaičių vol., Stakių AUKOS TAUT. REIKALAMS.
Valstijų Konstitucija, kuri yra B
ba jos vietą 15 kap.
lingiausia žinoti kiekvienam žd
Iš Hartshom, Okla. Paaukavo
ib
Pajieškau savo brolių Antano ir miestelio, 4 mėnesiai kaip atvažia
gyvenančiam šioje šalyje. ChicaM
Jono Simonaičių; du metai atgal vo į Ameriką; turiu pas jį svarbų šios ypatos: A. Lazdauskas $1.50;
1896, pusi. 364 .............................. J
Ta pati apdaryta audimu, kietuol
vienas gyveno Princeton, Mass., reikalą. Jis pats ar kas kitas teik V. Sakalauskas, B. Batukas, J. Zamkovy per. (Pilies skersj.)
daruose, aukso 11 taros ant nugai
Simonavičius po $1.00; A. Bastis
turėjo farmą. o antras Brooklyne, sis duoti žinią adresu:
N
10,
b.
4,
VILNIUS-RUSSIA.
šono
................................................I
J01mas Mačiulis,
50c.; A. Bratenas 35c.; Fr. SimoN. Y. Jie patys ar kas kitas teikBox 51,
navičius, J. Ragelskis, J. Strazdau»is duoti žinią adresu:
658 Into -I Ja Chicagos Lietuvių
Cifford,
III.
skas po 25c. Visu labu 6.10; 10c.
. F. Simonaitis,
rapijų ir kunigo Kriaučuno pi
atsiima lėšoms, taigi pasiunčiame
4602 — 5th Avė..
Pajieškau1 Vincento Kvietkauslaikraščiu “Lietuva”.
IR NAUDINGAI!
$6.00, kuriuos skiriame kankinti* TEISINGA!
dzio mėnesyje 1899 m. ®®l
*
Chicago, III.
Brukuojama maiiM
Typowrtt«r” M*. 4,
ko, septynii metai atgal gyveno
kuri yrarrl*u»t» i> pi«v«lH
odrukuoja
niams
už
laisvę
tėvynėje.
rašymas: kiek yra lietu
kaip ir pirkta
Ji yrą padaryta M gry no
Kiek lietuviškų draugysči®®
Pajieškau Domininko Norbutos Keyston, Pa. Paeina iš Vilniaus
nliauo <u robo roleliu, kitokio* madera prie joa
nira otoiA trg«*'l nArakam Jo» prakA pirmiau•
■ardais ir siekiais. cbro^^^S
tr jojo žmonos Agotos, po tėvais gb., Trakų i>av., Tarucirų kaimo.
tial buvo 3K, o dabar pa* mane pigiaiuia, ae* tik
’-.valjęa Cbicagos lietu vi^®H
ąą.,yą tu prisilietimu. 'I> pgi parduodu vi»oMerkinės
parap.,
18
metų
kaip
Akia.
knysaa:
mokiUlka*,
totorKaa,
sapnininku*,
Vingikės, antri metai kaip gyveno
pat čia jų atsni-diiuo :ki®|Į||
paseku ir monų knygas, maldaknyge*, anglilku*
Jnd. Ter. Jie patys ar kas kitas merikoje;. Jis pats ar kas kitas VILNIAUS KALENDORIUS ■Ėalbamoksliu* >» kitokia*, ir yvalrteuaia* popiete*
metų, istorija jų phrapij®||g|
teiksis duoti žinią adresu:
1908 m. Turi puslapių 14S> kai IsiAksms rąžyti. Galima uUlraAyti ialkrMČIu*:
tdgo Kraučuvo
I .Ictti'^K^
. heiksis duoti žinią adresu.
Martin Kvietkauskas,
na su prisiuntimu 30 centų, trijų uAsindJust^rl*
Teip rašo p. J* POBORSKIS,
1)1. 1901, pusi. 580.........
Mateušas Norvilas,
8306 Sawinski avė.,
gaunamas pas M.J. Damijonaitį, knygutę dvidailmte
1442 Arnold Str.,
127 Hhh St. DE KALB, 1LL. Apdaryta.......................... ®®|
N. E. Cleveland, Ohio.
3350 S. Halsted st., Chicago, Iii.
Chicag* Heights, III.

Knygų Kataliogas

Pajieškojimai.

Ant Pardavimo

Reikalavimai

‘Žarija’

“Žarijoj“ Redak.

DAVADAI IR PADEKAVONES!

■

* 678 Lietuvių pratėvlal Mažoje Azijoje. Nuo seamės iki jie pateko p*
rrJdžia P>xsų. Parašė Lietuvos Myiš
jojąs (P ras J. Šliupas). Knyga turi
(83 pur<aplwj ir 4 didelius mapaa, pa
rodant Jas vietas kur senovėje gyveno
Ketinių praeiviai. Aprašo lietuvių padėjl sų (JUT SCO metų ■prieš Kristaus
giri imu. Chicago. III. 1899...............50c

5^7-

ir sutaisytas pagal tikrų perslškal-egiptlškų sapnininkų, su 310 abrosellų, su
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
ateitie*. Geriausiai išguldo visokius
sapnus, kokie tik žmogui prisisapnuot
gali. Chicago, Ilk 1895, pusi. 205..50c
Tas pats drūtai apdarytas.............. 65c
1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba knyga burtų, monų ir visokių
paslapčių ir praktiška C. C. St Germaln Delnažinystė, su paveikslėliais.
Surinko Ir išguldė iš svetimų kalbų J.
Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
škiausia monų knyga, burtų Ir delnąiinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
ant viršaus apdarų kolorluotas paveik
Chicago, Ilk
slas burtininko ruimo.
............83-00
1904, pusi. 412.............
............. 83.50
Drūtuose apdaruose ..

-

700 Rašto Istorija.
Pagal A. B.
gct.’.ltzerj sutaisė šernas. Aprašo ko
kiu budu žmonės rašyti išmoko, kaip
Išdirbo sau raštų kiekviena žmonių
tauta, kokie buvo raštai._senovėje daug
metų prieš Kristų, kada žmonės vle
toje rašto vartojo mazgelius ant šnlu
rų. išplaustymus ant medžio, iškapojimuš ant akmens, piešė paveikslus, ir
■ tik neseniai daėjo iki šiandieninio ai
fhbeto (literų), su kuriuom dabar gu
U parašyti kiekvienų žodį ir viskų ap
kalbėti teip gerai, kaip Ir gyvu žodžiu
Yra tai knyga, kuri ištikro žmogų teteresuoja, parodydama kaip tobulino*!
sviete raštas. Chicago, III. 1905, pu
slapių 304 .......................................81-00
Apdaryta ..........................................81-25

U Palmų daržas mieste Frankfort,
13

14
15

te
17
18
19
80
21

Prūsuose.
Merginos parduoda kvietimo mleste Kopenhagen, Danijoj.
Puikiausias kvletkų darželis,
ste Monte Carlo.
Rustoenval vandens puolimas, Kor
mtiojOpera avenue gatvė, Paryžiuj* , '
Prancūzijoj.
Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kūdikį prausia.
Kai; labai dideli tie mažiukai
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai

146 šėrimai karvių snr plečiaus San

Maro* V«a^MjolJ
147 Kelias Šv. Andrieteus, Venecijoj
Italijoj.
" *
148 Mahometonų tkšnyėfa Omare.
149 Oceanlnls pakraštį* parodantis ko1*0 Gėrymo fontanas Ir gatvė flensmo
Kaire, Egiirt*.
'
1*1 Besimeldžianti dervišai kieme ma*
hometonų bažnyčios Oamoa EI
Al**
152 Mahometonų bažnyčia Sultene Ha*
•an, žlurlnt/«tlo Ciadello sieną,
Kairo, Egipte.
153 Pyramidos Ir Arabų Vilija, žiūrint
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Eglpt*
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame

155 {ėjimas į paloclų. Stegapore, Indi,
SERIJA III.
jojSualdada Iš 2a bteraoakoplškų paveik 156
Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
alėlių Iš K.'lataus gyvenimo. Pre
157 Tautiškasis greitasis truki* Slnga
kė 81.00 už baksėti au 22 paveik1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
pore, Indijoj.
•lėliu.
mo Šviesoje Makalo. Pagal svetimus
155 Policijos Mteclja Hon* Konge, Chištai kų juose gali pamatyti:
šaltinius sutaisė J. Laukia Yra tai
nljoj.
išaiškinimas mouų darymo, šioje kny 1 Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 159 Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.
nėlėje.
goje atrasite visas monų ir burtų pa
160 Chlnlečlų vlenbubrlnlal laivai į
Trys Karaliai atlanko gimusį Kri
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
plaukoj Hong Konge, Chinljoj.
stų fir dovanas Jam kloja.
rašytos ir paveikslais parodytos visos
161
Gražusis
kelias Shangbai. Chinljoj,
722 Trumpa senobės Istorija. Pagal
slaptybės ir budai Jų darymo. Chica 3 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo 163 Žvilgis ant viešos turgavietė*
prof. R. Vipper vertė iš rusų kalbos
kina daktarus Jenuollaus bažnjrgo, III. 1903, pusi. 262 ...................... 50c
Bhanghal, Chinljoj.
D. Su paveikslais senoviškų liekanų
čioje. .
*63 Tautiškas priešpiečių namie ant
Ir 5-ete spalvuotais žemlapiais (mapo
Kristus ant svodbos, Kainoj Gall1525 Rankvedis grumstų rašymui.
mis). Yra tai tikriausia svieto Istorl
lejaus. Pcnnalno vandenį į vynų. 144
Knygelė
pamokinanti
kaip
rašyti
groTokyo, Japonijoj, iriso gražybės
Ja nuo seniausių laikų, daug metų
Kristus
5
ant kalno kalba priešais
įsukai
prieš Kristaus gimimų iki nupuolimo matas j firmas, pažįstamus, gimines,
Rymo viešpatystės. Chicago, III. 1904 prietelius, mylimus ir millmas prieš 6 Judošlus savo pabučiavimu lIšduoda 165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglpKristų žydams.
tlškų lotus kvletkų pilname žy
pusi. 305 ........................................ 81-00 apslvedimų, į ponus, kunigus, vysku
dėjime.
Apdaryta........................................... 81-25 pus ir kitas augštos luotuos y patas. I Simonas pagelbsti Kristui kryti <1
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje
ueštL
164 Junltų žlnyčia Honmoku, Yokohaatsitiki- 8 šventa Veronika apšĮuosto veido
nu, Japonijoj.
851 Apie turtų (įdirbimų.
Parašė varduvių, gimimo. Ir kituose
167 Yokohama, Japonijoj. Siaudus dir
.CriMul.
Bebram. Vertė S. M. Veikalas gvil niuose. Chicago, III. 1895,* psl. 115 40c
bantis lytines kurpes.
8 Jl.sus ramina moteris, kad Jo ne
dedantis politiškų ekonomijų. Kokiais
1632 Gyvenimas šv. Tėvo, Pople168 Yokohama. Japonijoj. Kriaukllntų
vaekių.
keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
žuvlų pardavlnėtojaus stotis.
areuna ir kaip atsiliepia ant gyvenlnu žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta 10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry168 Paroda ugnagesinlų atletų, Yoko
žiavojimo vietos.
draugijos. Chicago. I1L 1900, pusla liškų sostų Ryme nuo 1033 iki 10441
metų ........... ................. ,...*................ 25c
hama, Japonijoj.
.
11 Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno
pį 139 ................................................. 35c
170 Yokohama, Japonijoj. Kvletkų darGolgotoa.
1635 Lietuviškas Lementorlus dėl 12 Kristus paveda savo motinų Jonui.
boė Aukos karės Dievui. Parašė Jo
Su ,poteriais, katakiz-'
71 Yokohama. Japonijoj. Altorius, *»
nas Gražys. Ši knygelė aprašo kokios mažų vaikelių. C_
13 Skaito Kristui myrio dekretų ant
tarnas jaunų gerbėjų M a tauri
kada buvo karės, kas buvo jų priešą mals ir minstranturu. Vilniuje 1863,
kalno Golgotoa.
procesijoj.
šėla, kiex blėdės padarė ir daro imo pusi. ”.........
••............................... ,SC M Žydai ruošiasi kaiti Kristų prie kry171 Japoniški vaikai, nešanti pokyliui
nė pas ir kas j jus stumia. Chicago. Iii
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orisžiaua
Mateurl altorių, Yokohamoj.
1902, pusi. 40.........
10c son Svett-Marden. Lietuviškon kalbos 16 Kristaus kūnų Ima nuo kryžiaus.
173 Mateurl pokylis, muzikos pastotas
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė 17 Kristus keliasi iš grabo.
861 Dras J., Basanavyčiu*. Lenkai
ir šokėjai. Yokohama. Japonijoj.
jusių žmonių. Labai naudinga kny 18 Kristus žengia į dangų.
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
Joj.
ga. Didelio formato.
Chicago, Iii.
19 Regykla biųdieninio Betlejaus.
tautas, nurodymai kaip lenkiška kai
174 Yokohama, Japonijoj.
Unraovių
1907*.........
81.50
2u Kaip tlųdien išrodo Stalnelė. kuba sunaikino ir sudemoralizavo Lietu
pardavinėtojas, rodantis savo
Apdaryta .................
82.00
Xarfoje Kristus gimė.
vų ir kaip Ji kenkia lietuvystei sulyg
turtų.
Šiai dienai. Chicago, Iii. 1903. pusla
21 Baznyč.a apreiškimo šy. P. Marijos. 175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
Užsiprašydami virš minėtų knygepių 41 ................................................ 15c
22 Bažnyčia oudavota ant grabo šv.
nos šėtroj. Yokohama.
Uių. adresuokiteų
P. Marijos.
176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, To
946 Priedelis prie lietuviško klaus/23 Kaip šiųdlen išrodo Kristaus grakokam*
jno. Raštelis gvildenantis lietuvystės
177 Japonlečių būdas eiti pailsiu.
reikalus po valdžia Rusijos ir po'įlek- 3252 S. Halsted St., Chicago, III. . ( Kalp šiąden išrodo Kalvarija, kur
Tropai į Kigomlsų žinyčių, Kyo
me lenkystės. Chicago, III. puste I
Kristus mirė.
to, Japonijoj.“
pių 38.................
15c
25 Uiytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo- 171 Kyoto. Japonijoj. Klgomlxų tlny-

A. Olszevvski

1102 Auginimas ir maitinimas mažų
kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chi- ■
cago, III. 1907, pusi. 28 Ti.............. 10c
1135 Hygiena arba mokslas apie už
laikymų sveikatos. Pagal Bernesą,
kitus, sutaisė Šernas. Yra
tai\auja daktariška knyga. Kas jų su
atyda’°‘į>ersk#itys. pataikys apsisaugoti
nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje
savo sveikatų, pailginti savo amžių ir
užauginti sveikus ir tvirtus savo vai
kus. Chicago, Dl. 1897?pusl. 132..35c

Stsreoskopai arba Teleskopai.

••
J

"**uuRai1Ht

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
!=?«■

i

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

________ _ _

180 Auksinis pa vii tonas ant ežero Klnkakuji. arti Kyoto. Japonijoj.
SERIJA f V.
181 Senoviška žlnyčia Fujiyam* ML
Susideda Ii 100 3tereoakopiikų paveik
Fuji, Japonijoj.
slėlių bakselyje. Prekė 82.00 ui
181 Teatro gatvė, Ilgio vienų millą,
bakselį.
Osaka, Japonijoj.
Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek
Hara. Japonijoj. Tūkstantiu žibia▼endėllų ką pirmptlnėse serijos* Ir
štai ką juose galite pamatyti:

i Banka. t

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

Sifkortės.

101 Besiartinanti audra ant ežero Eri* 84 Nfkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis tuo. vergiantis Ntkko žlnyčlą
102 New York. Tavorų krovimas į di
nuo Piktojo.
delį oceanlnį laivą.
103 New York. Pilies darias (Casttle 185 Havrattškl mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monoloa
Garden).
1176 Pamatas Visokiai Reformai.
104 Boston. Ežeras viešame darže.
upės. Honolulu. Hawai.
105 Atlantic City, New Jersey. Pama-1187 Daktilinių paimu kelias, Honoiul*
Vadovas sveikatai, turtui Ir lalsveL
Populiariškas raštas apie klausimų
ryj.
Ha vai.
StsreobMopas arba Teleskopas yra tai 106 Niagara. Patkavlnls vandenskrivalgyboš. • Parašė Otto Cardue. Su
188 Haeališka moteris, gaudanti Peetys
nuo
ožinėa
salos.
(Horse
raštininko leidimu vertė J. Laukte. 1
arba žiūronas su padidinauheai, mažiuko kriauklių* žluvalShoe Faile from Gost Island).
Knygutė nurodo kad mėsa ir kai-kurie
stlklcte, per kuriuos kad žiūrai
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai. ant abrozėlio. abrazėlis pa/irsta į ne 107 Chicago. Auditorium viešbutis Ir
189 Chtniečiai renkanti ryžius. HavaL
Mlchlgan Avenue.
yra netinkančiais žmonėms maistais. turallškų paveikslų, kuriame matai čle-'
190 Gyvenimas Pretortjoj, Pietinėj Af
— -Iles
grupes
žmonių,
triobų.
visą
mie

Kaskados
ir
pokyllnė
svetainė.
L
Chicago, Iii- 1907, #usl. 113.............30c
rikoj.
stą. plačius laukus, miškus, daržus Ir
P. Parodos 19O4m.
101 įplauka ir plaukianti laivų taisymo
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie 109 Moki Indijon** namleje.
1210 Aritmetika. Sutaisė B. škačdlrbuvė Vai par* Įso, Chlle. ,
toje būtumei ir viską savo akimi ma 110 Moki tndijonų gyvenimą*.
kauskas. Lesgvas būdas išmokti skai
102 Jamatoos Brookllne gatvė. Port
tytumei. Teleskopas paverčia į natų jin Sloux indijonų vada*. HeNo-FralA.
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta J
.ntosi'o
Fališka ėsybę. padidina jį atskirsto 112 Vartininkai (The Sentlnels) 3,043
penkis skyrius. Skyrius I — apie
193
San
Frsnclsco gatvė. Mezico City.
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau n«
pėdų augžčlo. Yoeemlte, Cal.
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky194 Didysis pilsčius, Mezico City.
paveiksiu, bet tikru atsitikimu.
Motina
girių,
63
pėdas
apėmlo.
To
113
riuif III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
195 “Jojimas šėntmls**.
Męs turime dabar ant pardavimo gra
semite Klonyj, Cal.
rfw#4V — Prilyginimai ir proporcijos žiausius stereoakopiškns paveikslui 114
196 Mano apginėjas.
Magdelenos
Kolegija,
Ozford,
Ang
Skalus V — Proporcijų prievadinės
kaip matote sėmiau surašy'u*
’ HJoj.
197 Kalėdų rytas.
Chitjkgo, III. 1897, pusi. 104 .......... 25c
115 Airija. Killarney, pilis Ros*
198 "Tėve musų, kuris esi danguose”.
SERIJA I.
116 įėjimas į Muckroaa Kltoėtorių, Al- 199 Pagalvėlių keri.
0 Rankvedis angliškos kalbos. Pa- Susideda IŠ 12 Stereoakoplikų paveik200 Šėrimas kačiukų.
•llendorf’ų, Harvey, Mazwell ir klslėlių pundelyje. Prekė 50c. už 147 Siaurinis mieste*. Glbraltar.
Telesteepaa ir 100 virt paminėtų paurašė J. Laukte. Yra tai praktlpundelj.
118 Berlynas. Bondler lovla ir Kate
dra
| veikalėlių kaštuoja........................ 83.00
knyga išsimokinimui angli- • Štai kų juose gali pamatyti:
kalbos pačiam per save be pagek 1 Stebėtini griovai Yellow-8tone Par 110 Vokia Jja. Griuvėsiai viduramžinis
100 tų pačių paveikslų bakselyje
okytojo. Chicago, III. 1906, pupilies.
ko.
be teleskopo ...........................82.00
mijy 307..........................................81-25 2 Kvietklnė paroda, mieste Sarato- 20 Vokietija. Laivas apieidžlantis Ro
25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
bi enc g, ant Rhetno upės.
gos. N. Y.
ni
.....................................
mo ............................................81-00
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
Bovrery
gatvė
New
Yorke.
^•ts vienas teleskopas be paveikslų
d,
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
Didysis vandens puolimas, YellowŽodynas lietuviškai - angliškos
kaštuoja $1.00.
sii a. Dalis I. 8 a taisė A. Laite. Čia
123 Stockholmas. Karališkas palocius.
šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
stone Parke.
123 Švedija. Ant kelio į Odde.
visus lietuviškus žodžius išguldy- 5 Typiška tabako farma, Kuboje.
pote (užččdyti), prisiųsk Šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
SERIJA V.
angliškai. Kožnas žodis paženklin- 6 Sūdo butas mieste Honolulu. ant sa 114 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
knygelę
įr visą reikalingą informaciją.
los Hawall.
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint Susidedanti ii 12 maišyto gatunko pa
I’ kursyvoms litaroma prie kokio 7 Žuvų rinka, mieste Manllės. ant Pi
veikslėlių pundelyje. Prekė 85d.
nuo Chamoniz.
atikos skyriaus Jis prigult Knyuž pundel|.
lipinu salų.
126 Thun, Šveicarijoj.
formatas 6x9 colius. Kieti, mėlyŠitoje serijoje, kiekviename punde
San Jose gatvė, mieste San Juan, 127 Žiuvlnis kiemas, Alhambra. Grana
Q sgnpq«p]8 ‘juivpdv ouijpnB ou
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
Porto Rico.
da. Išpanijoj.
ugaros. Chicago, IU. 1902, puyra
maišyti iš vLoklų gatunkų. Juose
0
Puikiausia
pilis
mieste
Rhelnstein,
128
Katedra
Notre
Dame,
faskada.
Pa

.82.00
382
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
Prusnose.
ryžiuj, Francusijoj.
kitų bagotų triobeslų paveikslai, taip
27 Žodynas lietuviikal * angliškos 10 Puikiausias Ž u randelis Salone de 129 Tullerinų daržas, Paryžiuje, Francijoj.
gi Ir komiški paveikslėliai, Si serija
Jenets, mieste Vienoje.
os. Dalis II. Sutaisė A. Laite,
švento Mykolo palocius, Peterbur 130 PalociaI tautų ant upės Selna'os, yra gera tiems, kurie nori pinigus už11
rasi visus angliškus žodžius tegulčėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 85 c., o
Paryžiaus Paroda, 1900m.
ge, Roaijoje.
s lietuviškai. Prie kiekvieno angšvento Petro bažnyčia ir plladus 111 Venos de Milo Louvre, Paryžiuje, joje galima tiek daug pamatyti kaip
12
> žodžio kabėse yra pridėta tarmė,
Francijoj.
ir serijoje L
ji
qi
Ryme.
► žodžius angliškai tarti, telpgl
132 dės Champs Elysees, Paryžiuje,
▼ienas žodis paženklintas kursyFrancijoj.
n s litaroma prie kokio gramatikos
SERU* VL
iias prekes, parodymui, kad koi- i dimui, galite pasiskirti uz
133 Didžiosios operos ^alodus, . Pa
SERIJA II.
,
taus
jis
priguli.
Knygos
formatas
12
tsio
Dat
maišyto
gatunko paveikslo.
M
nas gali sau pigiai namus nusi
$3100 iki .................... $4O-<
ryžiuje, Francijoj.
colius. Gražiais drūtais apdarais, Susideda ii 25 Stereoakoplikų paveikilų pundelyje. Pr«k« 75c. už purv
134 Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra,MarAnt
35th STREET mūri
pirkti
:
ira ir kampai drūto* gražios morodelj.
slėlių baksslyje. Prekė 75c. Ui
sėli les, Francijoj.
nis
namas, rentas $46.00
Ant
ILLINOIS
COURT
kuros, šonai audimo, ant nugaros
Šitoje
serijoje
gražiausi
paveikslų.
bakeelj.
135 Laivų užplauka ir ežeras, Vlllefranšas aukso litaroms, lapų kraštai
Hai.
Labai
aiškų*,
yra
dirbti
gabiau

Štai kų juose gali pamatyti:
ant
mėnesio už . .... $4i
galite
gauti
.
namus
už
che, Francijoj.
nuruoti.................................. 84.00
Gražiausias vandens puolimas, Ha
sių artistų, brangaus darbo. Į juoe
Ant
LYMAN
& FARRELL
$1200,
$1400,
$1500,
$1600,
136 Carniche kelias Ir ežerėlis Vlllet ati knyga popieros apdaruose 83-00
vana Glen, N. Y.
žiūrint matai vteM^ tefa>į aiškiai kaip
mūrinis
namas
—Storas 2
$1800
iki
”
..................
$45°°
franche, Francijoj.
Jeigu teip, Ui apakai tyk kiek
kad prieš akis nebiftų Aftio paveikslė
2 Grandžių sodas, Floridoje.
137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte lio, bet tikrai gyvų reąykla.
lubų
už
.........................
$4600
Ant
AUBŲRN
AVĖ.
namai
turi išmokėti per vienus metus,
p >8 Žodynas lletuviškai-angiiškoe Ir 3 Didžiausias paCto budinkas, New
Carlo.
su
lotu
už
..........
1..
$2000
Ant
35
ir
LOWE
AVĖ.
mū

u iškai-Uetuviškos kalbų. (Abi dalys
Atminkite, kad virš parodytos pre o pamatysi, kad už tuos pačius
Yorke.
138 Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
Wir II, t. y. No. 1326 ir No. 1327)
Ant
LOWE
AVĖ.
namai
su
rinis
—
2
lubų.
Storas
$7000
Stebėtinas vandens puolimas, NU
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele pinigus gali išmokėti namus, ku
tedra, Ryme, Italijoj. . «
S
je knygoje. Yra tai reikallnglaugara Pails, New York,
skopo. Pats Teleakopas kaštuoja |1. riuose galėsi senatvėje ramiai
lotu už ....................... $1400 GRAND W0RK, ILL. na
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe
139
nyga norintiems gerai pažinti an- 5 Puikiausia svetainė United States
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir gyventi.
Ant
35 & LOWE AVĖ. na
Jeigu dabar užpirksi
tro katedros.
mai su lotu arti 49 av$2<>oo
ų kalbų. Formatas ir apdarai toHotelyje, mieste Saratogos, N. Y.
pavolkslėlių turėti, tai vienas
Didžioji galerija Colona palociuje, visokių
'
mai
su lotu už............ $7000
140
namus.
Ui
per
dešimtį
ar
penEAST
CHICAGO.
ILL.
Ge

86.00 6 KupCiška gatvė, Obispo, mieste Ha
>at kaip No. 1327
Teleskopas užtenka jiems visiems.
Ryme, Italijoj.
cioliką metų rentas sugrąžįs tau Ant EMERALD AVĖ. ga
vanos.
Kuboje.
ri
bizniui
namai
už
..
$2940
ka
Vienas teleskopas užtenka visokiems
141 Skliautas Settlnlo Severo, Rymų,
lite pasiskirti už $2500;
pinigus užmokėtus už namus ir
I Tikyba ar mokslas t Tlkėjfml- 7 Ūkininko namai, Kuboje.
Kreipkitės pas
Italijoj.
j paveikslam. Kada turi teleskopų, tai
$2720;
$3000 iki .......... $3800
ant
viso
amok&iiški ir draugiškai - politiški 8 Įplukdymas galvijų mieste Manllės, 142 Koloseumas, Ryme, Italijoj.
turėsi
savo
savastį
1gali imti paveikslus kokius tik nori ir
ant Filipinų salų.
įimal, surankioti D-ro|J. Šliupo.
Ant WALLACE ST. galite
143 Neseniai atkastas palocius, Pom- visi tiks | tų pat| teleskopų.
žiaus.
į pataisytas ir padidintas spaudl- 9 Geležinkelis ant salos Havraii. pejo, Italijoj.
nusipirkti už $2800; $3200;
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
Tėmykite kaip pigiai galite
kra* fchlcago, UI. 190L pusi. 211 50c 10 Gatvė miesto Manllės, ant salos Fl- 144 Senatas ir Kanalas, Milane, Itall- ,ant kitokių reikalų visada adresuokite:
$3600
ir brangiau.
nupirkti pas mane namus su lolipinu.
joj.
Mok
HALSTED daug
Ant
SO.
Uis. Turiu šimtus namų ant
A. OL8ZČW8KI,
žindi ietuvitka* Sapnininkas. Su- 11 Kapeiija "Sousa" ant Paryžiaus pa 145 Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Itanamų biznio vevisokių
rodos,
Francuzijoje.
daigelio svetimų sapnininkų
8252 80. Halsted 8Į^, / Chicago, NL pardavimo; čionai paduodu Ite-

Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti šifkortes ant kiekvienos linijos j 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 prekės 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 ne vagis nė ugnis prie
jų neprieis.
Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, -f- kreipkis į
čia, o gausi geriausią Šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per Šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. 0LSZEW5KI

3252 So. Halsted St

Chicago, Iii

Ar moki
rent’a?

A.OIszewski

3252 S. Halsted St

y

LIETUVIAMS AMERIKOeDYKAI.

Vilniaus Žinios

IR VĖL 100 TUKSIANCZię ISŽLE1STA

Jei sergi, nesijauti visai sveiku ir reikalauji daktariškas pagalbos, ra
šyk pas mus, kolai nepareikalavai dar pagalbos kitų daktarų. Męs pasiųsi
me visai dykai didelęlietuviikjknygf, užvardintj “Pas!patinkime”, kuri
yra labai graliai paveiksluota.
Visi serganti, pareikalavę, atsiiino nuomonę trijų garsių daktarų, pa
darančių, teip vadlnamę, Kolleglum Daktarų Ir tikrai gali lauk U ižgydymo.l
Tas Daktarų Kollegium visai Iftgydo ir tuos, kurie gyvena toli, Jei sa I

Pirmasis lietuvių dienrsštis.
. įsteigėjas Pairai Vilaiiia.
i Lnnkrlčio nereitu metu tano pasamdytas 5 matams leisti vardu “Jonas Vilolils,
Stanislovas Matulaitis Ir Ra.” ir tapo paverstas bepartljiniu pirmeivių dienraščiu.

Dr. Knight,
spMlalHtet vidurinių ligų.

Laikas panaujinti ‘Vilniaus Žinių’ prenumeratą 1908 met.

Or. Rcof,
»pncUll»tes »lepia»ų Ilgg.

SVEIKATA

Dr. Spllllngar,
•pvcUIliten visų Ilgų

Kollegium Gydymo: % America Europe Co.
(Orosi), 2128 Broadway, New York, N. Y,

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

Daktariszkos

Lietuviška Aparatų Dirbtuve

Visiems užsienio prenumeratoriams bus siunčiama kasdien.

6

3

į

I

■

•
A
M
■

Ženklelius, Kepures, Ir Marlalkams peridus, teipogl visus bažnytinius aprėdalus.

____

Chicago, 111.

3252 S. Halsted St.

Telcphonaa Yarda 2208
Duoda visokia rodą ir geriausia pagelba moteliXė Jų ligose. Pasekmingai atlieka darbą prie
g imdituo ir dažiuri atsakančiai po gimdymo Offi>ts ir gyvenimas Otezew»kio name 3252 S. Bdrtsė d.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvo s.
Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa
rūpintas doram ir patogiam pasi
toblyčia
linksminimui.
Yra
tai
22x24 colių su nupieštais keliais ir
num.
tinkamais
išreiškimais
i
pradedant nuo 1 iki 121. Siame žaisle kiekvienas daiyvaujus turi mėtyti kaulelį; dalyvauti
gali 2 ir dauglaus ypatų, kiekviena
ypata apsirenk* sau vienų kupstelį
(yra 5 yvairių spalvų) kuriuom
uždengia tam tikrų numerį kaulelį
metus. Toblyčia susilenkia J 4 da
lis, su skrynute prisiunėiame J na
mus per pačtų. Prekė ........... 81.50

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.

''K*?____________Norėdamos

godotinos Dr-stėa arba godotini
kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiaiat
liktas paveskite jį tikrai lietuvaitei.

į] 0-13^3
J U W

VADOVAS IN SVEIKATA parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
KN YGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KMYOA perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergeti. bet ir daktariškam mokįle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip iteigydyt sergantis. ,, Vad. in Sveikata* ‘ ajiart moksliškų išaiškinimų, net su paj.
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

T. Andruszevioz & Co.

115 w. Dlvleion BL

Chicago, III.

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viskii
galėsi atrasti. DOVANAI Ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų
markėms prisiuntimo kaštus.

Dabar.laikas nandokites.visi!
OFFIC1AL PUBLICAT1ON

Skrlpku koncertiniu, K bara Intu, Tnubu Ir daug)b* visokia
musikalilku instrumentu. Goru Daingorėliu aukštiniu, visokio
tiedu, Lenciūgėliu, g*ru lintvu. Albumu dėl fotografijų, Revol
veriu.Strielbu. F.lektrikiaiu Liampaktu, Kobiniu Litaru, Adre
sam Podėliu. Pluksnu auksiniu (foeatain pen], Gramatikų, žo
dynu, Istori&ku tr Maldų knygų, visokiu gražiu Popteru dėl ra

ANNUAL STATEMENT OF THE NA
TIONAL LVMBER INSURANCE COMPANY OF BUFFALO. IN THE STATE OF
N. Y. ON THE 31-st DAY OF DECEMBER. 1906, MADE TO THE INSURANCE
SUPER1NTENDENT OF THE STATE OF
ILLINOIS, PURSUANT TO LAW.

lim'u.*.
klia-'« , r •

INCOME
Premiums rvcelved durtng the year 145743.15
Utercat... ................................................. S997.3S

Totai Income.

1

1 )

j

į

.. ..••u- *

p k . 1 r.

į Išgydyta nuo uisendintoa
ligos
j skausmingos
mėnesinės,
baltųjų,
ir dieglių, vi du
rnose Ir st rėnocę ki
ti daktarai neįstenge išgydyt.

1 nuo*
A.n im ir l’rlvr.sni

pMduodu visokius tevorua labai pigiai, duodu dideli rabate adn-euokit;

112 GRANO ST., BR00KLYN, N. K

K. WILKEWICH

... 154740.54

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

Lietuvių Daktaras

EXPENDITURES.
Losses pnld durtng the ymr....
23481.U
Commteaion or brokeragn ....
SsUrien. fees and all other charges of offlcern, clerkn. agenti
10164.73
and employes.... . .............. '....
123.75
R< ate paid during the ycar ...
All other taxea, licennes and In
27C 12
surance drpartment fees......
Amount of all other eipendlturc* 18178 *0
Totai

JEI TF.IP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai OOLLINS*

iN. Y. MEDK AL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame,
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su-:
teikia sveikatai pagelba, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laiškų.
Ka«i apsiima, tai ir"išgydo: VYRUS ir MOTERIS *eaus ir Jauaus nue vi seklų ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekminral y i sotis k Ilgas, paprastas, užsend|tas ir paslaptas užsikrečiamai! išgydo;
tai liudija pačių gydjnin laiškai, palei daleidimų iš daugelio talpiname nors keletu.
!

2N- k tuzinai ui gi .01 Odeli drukuajatna maiinukė gana gra
siai Ir greitai drukuoja. 11 ta ros ir visa mašinukė padaryta II geriausio plieno. Prekė tik H-ėO.
Užlaikau kitokiu išdarbiu maiiuukiu keliu gatuuku ir daug) bu na»dingu visokiu daiktu Kas nor apturėt katologa tegul prisiusiu ui Bn.
tgarkf ir teisinga adnaa, c apturės M puslapiu dideli Im> m*to NAUJA
K ATl’Li'Ga DYKAI Kurisin* ra luinais viM>kiu daiktu, su virėdn
p

CAPITAL.
Amount of catiltel *tock paid up
tn eash................................................. S200000 00

Expenditures...

Dr. Marija Dowiatt-sass
5;2J&zi?®e"?oS®S?
CHICAGO, ILL.

Į 723 W. 18th St.

.. *9884.37

• ■ Telefonas Canal 1470.
Telefonuott galima it kiekvienos aptlekoa.
Gydo pasekmingai visokias ligas be skirtumo.

Raulai kur tu begi?
Nugi pas Petre

LEDGER ASSETS.
Book value of bondn..............
Caah on hand ajid In bank ...
Agentu* debit balancva.

Agnieška Daškene
New Rockford,
N. Dakota.
1 •

Traukia dantla to akau.nH>. įleido skorbnta, Neuralgija atideda naujos vieton &puuiuaių. prV
pildo i.kin Lijualua aukso, aidabeu. atualgamu. Į

kas.

INaujl ToMtlszkl

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingaa esu už vaistus, ku
rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystes gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikš! vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slaptinguose at
likimuose apturėt tykrą i&gydimą
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiom be pašaukimo daktarams
pinigu be naudos nemetuų. Da
lia r aš esu sveikas ir drūtas a^t
visų dalių kūno - jus vardą visiem
garsinsiu teikt damas pagudunę.
8. A. Kardulis
719 O'Fallon st.
St. 1-ouis, Mo,

11
sirgias inkstų
vidurių lig*, skaude I
jiino kojose, ranko
se ir iMtnanuoae plau I
učiu neaveikumųkosejimu su bkrepliaviniu.
.1
lAgyditaa dėkingas:
ir prisiuntė pa vėl k-

Juozas Nikelis
Johnstovn Pa.
251 Cypres avė.

Gjdaolės visada tampa priteik ylas kirkvlraaai sergančiam apeeiaiiškai — atėjus aaabiškai ar laišku ataišau(1)dnelėn liLianėiameu, pevlM| Amerikų ir kltaa dalis pasaulės. Slaptibė užlaikoma.
Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute

PAVEIKSLAI

Sztaki, nes labai ištroškęs, o pan jį gailsi vėd y u. nes
jis turi puikų, teitą
Dabar tik itejo M po spaudos labai
bavateka siu, gar- gražus tautlAIU paveikslai (abrosdtd).]
diią rustą očiščana
1. DldU Lietu* oo Kunlgalkitls Vy- Į
arielką, cigarus net
Hlla\anos, olšsigė- ' tautas

210626 40 |
nsi M Į
2U17.97 I

Į

NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimą ir
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nno ligų apsisergėt, išsigydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta

kas Vėliavas, šerpes, Juostas, Kukardaa,

W

Atsakanti Akušerka

Nes pirmesnės po 60 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešioja — po visų pasaulį knygas.

Godotinoms tautiškoms ir bažnytinėms
Draugystėms Išdirba: Kanma*, Amerikoniš

siunčiamas,
todėl visi
prenumeratoriai,
kurie b.
bi\vo
įsimokėję už visus M
‘Vilniaus
Žinių*
adm.,
pr.14.
2, Vilnius-Russia.
Į
1907
metus, gaus
ikiJurgio
1 balandžio.
Tokiems
prenumeratoriams
AMkelbimal*
Uždienražtį
petito eilute
arba
joi vietų: priei
tekstųSYk.;
j o teksto - 15 k. B
Už .įS?lblmĄedainu. laikr.i'lu kaipo priedų ir »v n.nėiu,
■
už 1908 metus reikia prisiųsti pinigai tiktai už devynis mėnesiu* ‘
M

Mare Laukiene

Didžio 208'
puslapiu

KNYGOS

Artimiausiojo atoltyja dlonraitls bus padidintas Ir bus •Pė
dinamas dldesnimla raidomis, kad palengvinti Jo skaitymą.

Mėnesiams ..................... 13
50 kag.
1.50 k.
3 r.
Vllnlu|« Ir vho| Rusijoj.................. 6 r.
1 rublis.
6 r.
Užsieniuose....................................... 12r»
—
imam*
už
11000
priedų, reikia
už pereitais
kiekvieną
sekantį
lotų
požrb.
50 kep. nebuvo
Pasarga*
Kadangi
dienraJtis
metais
mėnesius
Pinigus
ui8rb.,
dlenraltį
ir tokių
apskelbimus
siųsti iiuo
adresu
:tris

IN

vo laiškuose ai ik i ai aprašo savo kentėjimus.
Reikalauk Tamista tuojau didėsės knygos "Pasipazinidme”. Adresas

“Vilniau* Žinto*e”, neskaitant nuolatinių redakcijų* narių, ralo ir pažadėjo į Ja*
ralyti: d-ra* Petrą* Avižonis. Andriu* Bulota, Baltru* Dagiliu., d-ras Kaiy* Grinius
J. Girnius, Petras Leoną*. A. Karveli* (pseudon.J, Gabriell Petkevičaitl. Jurgi* ■*'**?•
d-te* J. Staugaiti*, Žymantienė-Žemaitė, Ant. Žmuldilnavlčius ir d-ra* Aat. Vlleili*.

“VILNIAUS ŽINIŲ” kaina prisiunčiant:

VADOVAS

LIETUVIS

140. WEST 34 STR.

(arti Broadway)

NEW YORK N. Y.

Flirtas, žaislas ir lošimas, suauižė k i atsilankančią naabiškai Ofisas adanm kaadien nuo 10 K ryte iki e po piet; Mentadientai* nuo 10 iki 1 vaL
grisiems pavestas. Yra skrynutė su
Dr. K. MiBLKK, ruptetojaala gydlnlato laaUtute.
.. kitimo •
Totai Ledger , Aaaeta
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairiais
klausymais; ant kiekvienos kortelės
NON-LEDGER ASSETS.
,
,
»• DMI. Liete vos Kunigaikštis Kete
yra po 6 Atsakymus.
InUreat acc'rued....
..
.........
1800 si puikų užkandį kiekvieną d ieną, tai
W(r.l*u
ilgiau
>u
lamui.
kaiGlli.
Lik l.U*Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis,
---------- negaliu ilgiau su išmista
kalbėti.
......
-- ----------- i
g 1)44^
MG337 44 i sveikas, tunu skubintis. Prie u> jis turi
parduodami vienas kitam kortelę ir
Grosą Aisei*..
m.sILia
t . * •> Z ■ IV*
11 i Vk BP* *1« Ir VIA.
puikia aala
salę vestuvėms,
mitingam*
pa- Hrvta*
klausdami, kuris numeris jo atsaky
klauso kiekvieno, o ypač ui vertėta susiDEDUCT ASSETS >*OT ADMITTED.
mo? Prie DaagauA ir prie Flirtos
kalbėti angliškai. Ateikite pas mane, o
<- Didis Lletavoa Kunigaikštis
Deprėriatton frrfm book va*'
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
aš jums patarnausiu už dyka visokiuose dentinas.
lue of bonds.... .......... $ 8MC.00
Mokina: ttenografijoa. spaudinamoa m*1 reikaluose ir provoce Atveri s ve iš kitų
mv«
tas prekė
.w .......................... 11.25 Afrlti bate neės over three
miestu
rali
rauti geriausia
nakvynę.
Ik ly m ra 2-X28 colių.
linėlėt spaudini m o. knvgų vedimo, aritmiestų
gali
gauti
geriausią
nakvyne.
- months due.. ....................
5A.N
metikot, skaitymo, raiymo, spelinimo,
Prekš
35c.
kožnaa.
Spėriai deposits to secure
istorijos, geografijos ir U.
f ■ ..—.ai——
linbtlitiee in Georgte..... 100W» 00
Speciial'tkoi Mtetrvkcijet anųliikos kalbos
3321 Auburn Avė.,
Chicago, IIL
Nusipirk po vien* šių paveikslų, <
Urnų,
kurie
pradeda
mokytis
tę
kalbę
LIETUVOS” AGENTAI.
Totai
.. i»io oa
galėsi gražiai papuošti savo ruim*.
Ilgydau kiekvieną aergaatį Varieooele, Strik t ura, užsikrėtusius krkujo unaodyjtmn.
ir kurie nori joje iisilavinti.
įasilpnėjimą nervų. Hydrooalf arba vyrų ytilkai ilgaa. Tokiai rantai ofertas teikiam* rlPrlslųsdamas
pinigus
adresuok:
išlaviname
vyrus
ir
moteris
įgyti
Juozas šlikas,
. 280037.48
Totai Admitted Aiaetn.
,iemi t tetas kurie buvo g t domi nuo kaltojikc* visokių daktarų b* pasekmė* ir iMaVt savo pint*
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis
Lietuvos” keliaujantis agentas.
ir
vakarais.
A.
OLSZEVVSKI
LIABILITIES.
A Įsi te u k ar ralyk klausdamas plate
Lcneea in procese of adjustment
Nemokykite u± neišgydymą, tiktai ui išgydymą
32528. Kalstant., Chicago,III snių informacijų. Katalogas dykai.
Baltlmore, Md.
or in, suspence ... ................
W.
H.
Harmon
Ir
W.
I.
Tinus,
2018 N. Washlngton. St Totai unearned premiums...............
ffj. Gavrlls.
Prineipelrt.
Eonas Želvis,
711 W. Lombard st
PLAUČIAI.
Moteriškas ligas.
Itgydau falu tina i
Shlllor Bidg., 109 Randolph Btroot,
.. 7817710 Dr. Kruti m teras Butkeviczia
Totai Ltabllltles
26 Sa Green st
E Luis,
Sergantfcjin dusuliu, bronchitu
Patinimus gimdos, skaudėjimu*
CHICAGO,
ILL.
prieinama* nuo! valan p>> pietų iki Sval. vakaro.
521 Columbla Av.
arba džiova tigydomi galutinai
m. Diemedis,
Specialiita* moterų ir Vaikų linų: abrjotinuoae at-

CENTRAL BUSINESS COLLEGE

Petras Szlakis,

IŠGYDAU IN 5 DIENAS

Kožnaligaišgydoma

Pinigu Preke

^Tm. J. Moran,

MISCELLANEOUS.

8. E. cor. Sharp and Camden Str. Totai rinks teketi during the yva r
In Illinois ..’*............ ......... ....
Brooklyn, N. Y.
73 Grand SL Totai pretniuroa recelved during
E. Froomea,
the ycar In Illinois............
A. Dirtulaitls,
155 Metropalitan AT. Totai Iobms Incurred during t ha
73 Grand SL
Btan. Rinkevičius,
year in Illinois....................
ClevelarTd, Ohio.
3707 E. 63rd St.
Povilas Sukis
2H First SL

E. 8L Louis, III.

įuQz* Rainis, 537 Collinsvill, Av.
Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius,

SUBSCRJBED AND SWORJ TO BEFORE ME THIS 2-nd DAT OF FEBRUART, 1*07.

IRVINO J. MILLS.
Notary Public.

Box 4.
[SEAL]

Montello, Mass. w
B. P. Miškinis, 775 Montello st.
Mlnersvllla, Pa.

Juozas Ramanauskas.
Mt. Carmel, Pa.

Fr. Batfš'onis,

136 S. Locust st.

Jonas Banls,

BcI

Nevvark. N. J.
y. Ambrazevlčia,
1^8 Ferry
i

Dr. J. KULIS

M, a.

N. Gendrolitis,

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

J. J. Hertmanowicz

•Andrius Mačis,

Ofisas

A. Oiszevvski’o
3252 S«. Hslited, Csr. 33M St
Chicago, III.
.JONAI. KO VERKI?'

Neklausk manės to, mano i

224 Athens st.

Shenandoah.

138 S. Main St

Turner Falls, Mass.
Box 617
K. P. šimkonis.

Einu pas J. Kovsnka psakanJT A
žyt vteua vargus. „Kavarskas
X dar gasa toli nuo ėia, einaas Jo7
\\1 ■*11 *lta karkiama. ’’ No, ai 1
■ 1 ■ l kttM karėiamaa nenoru eiti, nes
1
S tarai žinau, kad tokiu gžr\m ,
U
kaip paa Kovartka niekur ne.
> raal. „Koka Kovarsko laliuno
sdrean,?” Nagi, Itai Jo korčiukė:

V

Jos. J. Kovarskas
Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SL Kampas ŽS-to* gatves. Telcphonas Canal 23*
Westville, III.

Y. 8. Kreivėnas.
•pringfield, III.

rų

Jonas J. Gudinąs

Užlaiko pirmos kliasos saliuną ir restauraciją,
7 Millrov kur galima gauti geriausius gSrymus, cigarus ir
valgiui, teipgi turi puikią s ve Irto pus trinkimam*
Worcester, Mass.
■■
baliams ir vestuvSms. Tlmykite adresą:
Bernotes,
12 Hsrlem 8L 223 VVabanala Ava., Chicago, IIL

0. Jūembauskaa,

Pirm pirkimo laikrodėlio prisiusk mums savo Vania, p«Cto

leidimu liepiam Inai nuo pulku
laikrodėli I, ratUMI C. O. O.
užg3.7S. Dvieublntei "hunt-

Kozmlnsky & Yondorf,

ATTORNET & COUNSELOR at UI

CHICAGO, ILL.
Liotuvys advokatas, baigęs mokai}
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliikasir krimina
li įkas, visuose teismuose (suduoeo).

Kraujo ušnuody
jimus

Privatiškas vyrų

ir odos ligas, pavriidan: tlbS
mus. skaudulius plaukų nu.iių|

viaado* ir didžiausio] paslapty]

Visokios patar
mes dovanai!

Specialistas motan| Ir vyrų ligų.

a* išgydau ant visad

Kalbu lietuvišk

Dr. L E. ZINS, 41 S. Clark Street, 1X1 CHICAGO, ILL

Bankleriai.
Mys sknlijatne Raigua aat turtenyblų Ir Jai
prijelbėslme, pa, kol imtami tau dalį pirkinio pF

mista matai, kad ioihrodėlie lygus Š3B.00
auksiniu! laikrodėliui tai užmokėk ei pre*<>s*en

F. P. Bradchulis

73 Dea«born Street. -

litru tiK-tiTiii retežėliu *r ivtprav

tu vyrlžku retežėliu. Jeigu ta

Brangintinas Rocoptaa

Phlladelphla, Pa.
Ignotas,
1028 3o. 2-nd SL

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Sųuare 842
geranton. Pa.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Ava.
80. Boston, M s ss.

A. OLSZEWSKI
2

do* sutaisytu* vaistui iėgydau pa-

Jeigu norite, kad pinigai greita! tr
gerai suvaikščiotą Ir niekur nežūtų,
tai siųskite per “Uetuvoa“ redakciją
-adresuodami teip:

Šitas puikus laikrodėlis $3.75i 3252 8. Halsted at, Chka<%Ill

Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas
tilt 83.75 ir Ji* bu* tam i»to* Gvsrsn tuo jame k tek
3255 8o. Halsted St„
Chicago, III. vien*
laikrodėli ant 90 metu. Paminėk, ar vyru
Gydo visokia* ligas moterų, vaiku ir ko ar moterifko laikrodėlio nori. Adresuok
vyru. Teipgi turi didelę praktikų ir 8. C. FAMU, MT1 53, 221 Dssrten lt, CMcsgs. III.
gydo pesekmingai visokias limpančias
užsisenejusias ir paslaptingas vyru Il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

’ Išdirba visokias legsliškas popieras,
St kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus
Billof Sale, Testamentus, AffldavHa ir
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

A. Staniulis,
82 Jackson st,.
Nevvark, N. J.
■

Chicago

dng lukėtel gražiai graviruoti,
'galvok* ožiu kantai Ir nu ate to

New Brltzin, Conn.
M. J- Cbsponls,
21 Pleasant SL
New York, N. Y.
A. Leanlewskis,
144 E. Houston SL

4552 S. Ashland Ave^

MORRIS B. TREMAINE.
Presldent.
KILLIAM P. IIA1NE8.
Secretery.

Elizabeth. N. J.
Wm. Bočkns,

283200 00

■itikimuo** iMauklam* inititulų profesor1"* ant — ,
...
.M
rodo* Vaistai importuoti U seno* tėvj>vM*: teipgi ■ Iki 500 rublių, rublis po..................... 53M »
užlaikome tėvynė* Trejas Drv; nerta* L .
.
Vaistei ateuglnimul plaukų gvafenteoti -££rt
Rerrptal Njo 600 lkl 1000 rablią. rublis po..U
sutaisomi po * pečiai l»ku m u >ų užžlurėjianu. Kra Virš 1000 rublią. rublis po........... 51%
kės prieinamo*. Aptiek* atdara diena ir naktį.
D j
_
rrie
Prie aicavir-au
klekvieao muuiidi
siuntinio reikia priKed LrOSS r’harmfkcy
25c. ant pačto kaštu
*
Mtanevski
ir Jmuhta. SevmmkM
db
.lAisrss
.
____
___ *
w
n/trllA
Ir^dl
ni*i.

tai apmokant i dosniai.

Dr.O.CHEINE
DENTISTAS

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ir agentūra lilerBturm ant "Ncrtb Side" Chicagoj.
Čion galima gauti moktllėkų, •vietkžkų ir dvasi' Ik ų knygų, ražanėių. Ikaplierlų, abroiėlių, v lan
kių lalkraMių, Amerikos ir Europos Ir popiarų
gmmatoma Teipgi užlaikau visokio teroro: Juo
dy lo, pailelių, plunksnų,drukuojamų mašinukių,
britvų. stereoakopų ir daugelio kitų daiktų. Nouimirlklta atsilankyti, o busite užganMintl.
Fstras M. Kaltis
1S1 Wabpnsia Ava. .

PRISIUNČIAMAS DYKAI

50,000DYKAI

PASLAPTINES VYRU LYGOS

Chicago, IM.

• Sala LdatuvUkos Bažnyčion)/^

Silpniems Ir Nervlikloma Vyrama
Ai turiu savo nuosavybėje receptą brangintinam
vaistui, prirašomam ganaus daktaro, kurio si tei
ravausi atlankydamas senąją ialį. At žinau it
patyrimo.kad vaistas padirbtas pagal litą receptą
yrallądien geriausiu silpniems, nerviškiems ir
besveikačiams vyrams. Ai žinau (Mito, kad jis
man sugrąžino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu, nerviikumu ir abelna nesveikata ir U. Ai
pirma to iitnėglnau specialistus ir įvairius vaistas
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi £;
nan, kad daugelis kitų, sirgusių ta arba kita liga
nuo pora įdirbimo, jaunystės paklydimų, praslžen- •
girnų ar perdėjimų, kaip nerviUcnmo, nuoMgį. |
sunykimo vyryMs, blogos atminties, sunaikinto i
guvumo, stokos ambicijos, Imurknybis, nedrąsu
mo, skaudėjimo ątrinosa, abelno nesveikumo U
tL, kurie rali man, teipgi UaigytM, kaip ir ai pato.
Žinodamas,, kaip sunku iSsigydytl Al toje ialyje,
ai užsimaniau pagelbėti kitiems ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto paraiuslam pas mane, ai
pasiųsiu nuoralą lito recepto ir reikalingus pata
rimus uipečėtvtame lalžke dykai Reorptą gali
sutaisyti gerojeaptiekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtas ir
laimingas. Al ui savo patarnavimą reikalauja
50c tau pasveikus. Niekuomet- ai nereikalauja
daaglau už litą mažą sumą ir tereikalauju jos kol
tu visiikal nepasltoisysi, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Al ne
slančin nieko apmokės t in ir neturiu jokio stimlslo
ilgauti pinigas ar parduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
gali mane apskelbti per litą laikraltį*.
Rašyk ilądieu, kadangi litą žinia gal neatsikar
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visus
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 50c
kol nepasveiksl Adresas;

0FFI8AS-~Xtmpaa 81-mot ir
South Wattd.Qatixu

C H I CA GO, I L I
GYVENIUAB ViHU U! APTIEK08

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO^ TM8TATO NAUJUS,
AUKSINGUS 'AR KOKIUS KAS
mori. Damba otarantuoja. ::

Naujas Išradimas

Su.tlpnnlmui Ir uitaikymui Maukų

įįįj-’Mfl Tuk.taniai pilkų gnionlų «tgni<> pui
klu* pl»>iKu». iulMikothiillmą i>taukų

raivo* labai trumpame laike. Vietoje
senų atauga nauji, gražu* otaukal. Vtaskta Ii*formacija dykai. Artesnėm* žiniom* reikia te
lyti įdedant kraao* ženklelį.
__

FWOF. J. M. BRUNDZA
n„
MMSUTS-KV roti.

■OžMfAT S M.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos
darbo žmonėms. Išeina kas savai
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo*
mas ant gražios popieros, 16 pu
Railroad
sių
ir mėnesiniu priedu.
Laikrodėlis
Vienatinis
laikraštis, kuris tė
Pateutuete.
r'.u<,
uvynėj
daugiausia
prasiplatinęs,
ir
V,ri, ...
ŽtŠ'Ss r n.. t .• r! ik H s 1 - K a . k
nes
jis
suteikia
teisingiausias
ži
"■ driv-il: H gSZSŠgSO.1 ■
i- K*IA> >r..z,. >
nias
iš
Lietuvos
ir
kitų
dalių
svie

k v ><| ku<t
r*1 i">4 r“->0- Visur to.
Amerikos
lietuviai
užsirašy

^KNU(jBBW vsrioLtiss rtlolnmBįMnF
kelio tsreu kaipo tei- kite minėta laikraštį arba užrašy
totaingnl laika rodanBe; ayarantMtas aat kite savo gentėms tėvynėj gyve
Katėtu, eit* telkrodr-lĮ paMųtiiiH- C 0.0 ant
kvleno adve’o
narelvjlmu IŽecramia ’otl nantiems.
Lietuvoje metų prekė
Jeigu bus toks kaip raMine užrtnmkCk expre;ui
$S.7S ir atvežimo kaltui tr paimk teHrroctfl|. *i $1.85, o Amerikoje $2.50.
Vienas
ne. nemokėk nė vieno cento. Atmink kad už tokį
pat Iiitkrodėlį’kRur mekėai
ak Prie laikrodėlio numeris ant pamatymo 5 centai.
pridedame 14K aukslat* Ubui gražų fenciugėlį >u
kompaau Sykai.
.1- '
Amerikoje vyriausiu agentu yra:
M. J. Damijonaitis,
Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bidg., Chlcaga 3250 S. Halsted St., Chlcago, III.

Ant 17 Akmena

RODĄ DYKAI *

.

UrėdUkoe valandos nuo 9 iki j; nedaliomis nuo 9 iki

DR. JOS. LI8TER C.

40 Dearborn Street.

La. 8

CHICAGO, ILL., U. S

THE WEST SIDE IRUSI & SAVINGS BANK
12 ta IR HALSTED GATVĖS

- -

CHICAGO

V I R Š I N I N K >i

S. R. Flynn, prezidentas,
Chas. F. Hoerr, karterius,

Ira N. Morris, vicc-prezidantas,
C N. Stanton, karteriaus pagelb.

DIREKTORIAI

Ira N. Morris
L. H, Heymann
Nelson Morris
J. A. Spoor
Charles F. Hoerr
Arthur G. Leonard
S. R. Flynn
BA N KOS VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Subato) nuo 9 ryto iki 12 pietų

Panedėlyj nuo 9 ryto iki 8 vakare
Subatoj nuo 5 po pietų iki 8 vak.

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun-'
Siame money orderius ir chekius į visas dalis svieto ui
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiSkus|
pinigus. Atdara subatos ir panedSlio vakarais. Itaupini j
mą (SSdijimą) gali pradčti su vienu doleriu. Ui sbdčtuj
pinigus mokame 3%.
■

