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POLITIŠKOS ŽINIOS.

mo reakcijonieriškų užsimany- viena Turkija, nes visur aplinkui daroma Roppui prisakius. Ne- šiandien matome? Tas pats ku
IS VILNIAUS.
visuomet, parėjo girtas — pati
mų. Kaip laikraščiai garsina, da yra Maskolijos priešai. Nepasise gelbėjus nieko šitam žingsniui nigas atvažiuoja Vilniun stačiai
Vietiniam spaudos komitetui kirviu kirto į galvą, nukirto no
bar ir pats Stolypin netvirtai lai kimai ant karo lauko dar didesnį- ir iškėlus Roppą, pakėlė didį gaituoti terp liet.-endekų ir Rop
įsakius, konfiskuotas No. 1 “Ža sį, viršutinę lupą, perkirto kru
MASKOLIJA.
kosi : laikosi jis ministerių pir sumišimą pačioj Maskolijoj sukel triukšmą savo laikraščiuose, 6 po naudai. Kuomet aš rašau ši
rijos” 1908 m. už tai, kad redak tinę, rankas, nukapojo pirštus.
Boycotavimas durnoj profeso mininko urėde tik todėl, kad nė tų, negu tai buvo po karui su Ja iš ( dalies ir lietuviškuosiuose tas eilutes, kun. M., uodegą pa torė p. Ona Sechtel neužmokėjo
15 žaizdų turi ant savęs dar gy
riaus Mihikovo už jo kalbas lai- ra kito, kurs galėtų, ar norėtų, ponija. Durnos pareiga todėl ne (“Viniaus Žiniose’^ “Viltyje”, smeigęs, laksto po Vilnių ir ren 200 rub bausmės.
vas ligonis. Pati savo akimis
' kvtas New Yorke, pasibaigė ir jo vietą užimti. Reakcijonieriai leisti randui įsipainioti į naujas “Nedėldienio
Skaityme”.
♦). ka šalininkus pagrąžinimui Rop
mačiau nes buvau palaukti pa
jis bent pradėtą kalbą pabaigti bruka Stolypino vietoj Durnovą, avonturas.
Savo keliu jie sumanė šitokį da po Vilniun. Kiek esame tyrę,
Karo viršininko kanceliarija šaukto kunigo — baisu matyti
Caras prašalino nuo vietos Fin- lyką: “Sušaukė kunigus, kurie jau jam pasisekė apsčiai šiauda' galėjo.
Nors dabartinė durna bet tas nenori urėdo priimti.
®
išsiuntinėjo, su policijos ir vals tas žmogus”.
landijos
jeneral gubernatorių Ger surašė skundą į Rymą ant val dušių lietuvių lenkų pusei lai
Taigi,
pasidalinus
durnoj
parti

teip randui prilauki, bet net jam
čių valdybų pagelba, misinginius
O. Pleirytė-Puidienė.
ji mažai naudos atgabena, ka- joms, Stolypinui atsieitų arba pa hardą, kadangi jis pasipriešino su džios, kuriame stačiai išvadino mėti. | tą kuopą jau prigulįs medalius atminčiai tiems karei
(”V. Ž.”)
. daugi mažai. dirba ir net rando kreipti valdymo būdą į kadetų rei siaurinimui Finlandijos teisių ir melu visus valdžios daromus ir kunigas Juozapas T., o ypač viams, kurie dalyvavo karėje su
S sumanymų ne įstengia pervaryti. kalaujamas vėžes, arba išvaikyti ir jos padalinimui. Finai Gerhadui Roppui kaltinimus, visiškai igno nukreiptas esąs kunigo M. vei japonais. Ar ne graži caro do
IŠ MAŽEIKIŲ,
Už tinginiavimą pabarė durną trečiąją durną. Bet, bent kol ne rotjė simpatijas už jo gerus norus. ruodami visas darytas to vyro kimas Kauno linkui. Nėsa iš vana !
Prieš šešetą metų tūlas Šeris,
jos pirmininkas Chomiakov. gaus pritarimo užtraukti užrube Jis gavo daugybę telegramų iš vi lietuviams Vilniaus vyskupystė Vilniaus lenkininkai
(Iš “V.2.”)
lietuvius
tarnaująs sliesorium prie gelzRando sumanymus, vietoj per- žiuose paskolą, durnos vaikyti ne sokių Finlandijos kraštų.
je skriaudas, apie kurias buvo kunigus išvaikė, tai čion jau
kelio, turįs namus, sumanė pa
‘ krutinėti ir perkritikuoti papra gali, nes ižde pinigai baigiasi ir jų
jau daug popieros prirašyta ir menkesnis darbas, bet užtai juo
Sausio 6 dieną “Vilniaus Ži statyti Mažeikiuose medinę baž
PRUSAI.
stuose* posėdžiuose, pasidalino namieje gauti negalima. Rods už
labai daug triukšmo pakelta. stipriau reikia užgulti ant Kau nių” redakcijoj buvo- susirinkę nyčią (koplyčią). Bestatydamas
l’žsimanymą priverstinai išpirk Endek i šitosios aukštesnės savo no. Dabar jau vyskupą Palluvisokios kamisijos, bet ir komi rubežių bankai gal ir paskolintų,
bendrai įnešėjai bendrovės “Viln. ją šeris išdėjo visą savo išteklių
sijų sanariai nesusirenka, todėl jeigu jiems randas užstatytų jam ti žemės plotus nuo lenkų Pozna- vyresnybės spiriatn), kunigai ta loną apsirinko tie ponai Lietu Žinioms” leisti, apsvarstyti dien ir dar turėjo savo rakandus iš
ir rando sumanymai jose guli ir carui prigulinčius dvarus, gi niaus ir Vakarinių Prūsų provinci me skunde vadina* Roppą doriau vos globėju. ■ Ir daktaras B. raščio leidimo reikalus. Policijai parduoti.... liko pavargėliu ir
neužbaigti.
Durnos atstovams rias, geležinkelius, kasyklas ir ki jose pirmiausiai pajuto dirbtuvės siu ir teisiausiu vkru, kurs vi linkstąs į klastingąją kun. M. pareikalavus vesti pasikalbėjimą vaikus nebeturi kuo aprengti....
mat ne tiek rupi krašto reikalai, tokius nejudinamus turtus; bet už Solingene. Čia mat daugiausiai siems buvo geru tėvu, ir prašo agitaciją. Męs tuo tarpu neno rusiškoj kalboj, susirinkusiejie Skolas užsitraukė.... bet baž
kiek algos, o jas atstovai juk vis statymas svarbiausių krašto turtų, išdirba peilių ir kitokių iš plieno neklausyti rusų .valdžios mela rime tam tvirtinimui tikėti, žiū atsisakė, pareikalavo sustaiyti pro nyčią pastatė. Parapija pakvie
gauna, nors ir neateina į pasė atidavimas jų svetimtaučiams la išdirbinių. Daug jų ėjo į Lenki gingų priekabių jprie Roppo ir rėsime, ką laikas parodys.... tokolą ir išsiskirstė.
tė kunigą į tą bažnyčią, o klebo
džius. Nors durna teip prilauki bai suerzintų Maskolijos gyvento ją, Galiciją, ir Puznaniaus provin pagrąžinti jį atgal j Vilnių. Val Didžiausia kliūtis endekams ir
niją Šeris įtaisė savo namuose,
>arui, nors jį stengiasi net at jus, ypač kad svetimtaučių labiau ciją. Dabar lenkai atsisakė pirkti džia buvo susekusi tos ypatin jų agentams dabar “Sąjunga pa
Gruodžio 22 d. užsibaigė liau už ką kunigas jam mokėjo po
gal gražinti, suteikia jam dides siai nekenčia dabar randą ir caro tuos išdirbinius, velyja, vietoj prū gos konspiracijos siūlą, bet Iš grąžinimui lietuvių kalbos Lie dies mokyklų direktorių susiva 15 rub. kas mėnuo. BdLjšimet
nę galę negu jis pats geidžia, vienvaldystę remianti reakcijonie siškų. Solingene padirbtų, ftarsi- tyrinėjant jisai nutruko kance tuvos bažnyčiose”. Ta sąjunga žiavimas. Susivažiavimas išrado kunigas pastatė kleboniją prie
bet ji nemoka nė caro valdžiai, riai. Užstatydamas rando turtus, gabenti iš Austrijos, Prancūzijos liarijose.... '1 okia yra endekų įkurta užpernai jau, bet ligišiol reikalingu įkurti pedagagoškus bažnyčios. Prie tos progos Se
■ kaip reikia, patarnauti. Ne be jis nužudytų ir fanatikų paramą, ir .Anglijos, nors už tuos reikia galybė. Jeigu endekai šitoki ga. gyvavo slapta, nes dar nebuve muzejus, kuriais galėtų naudo ns prašė kunigo surinkti pinigų
Užsteliavimai lingi yra santikiuėse su valdžia, valdžios patvirtinta. Pereitą ru
pamato maskoliškoji patarlė sa o kiti rando ir dabar neremia. brangiau mokėti.
ties liaudies mokyklų mokytojai, nuo parapijonų. kad jis galėtų
iš
lenkų
apgyventų
kraštų
likosi tai ką jau bekalbėti apie tą ga
Taigi
caras
neturėtų
visai
ant
ko
ko: prisirišęs, besistengiantis pa
denį išgavo šiaip-taip patvirtini (kūrimui ir užlaikymui tų muze- bent skolas savo užsimokėti. Ku
tarnauti kvailys pavojingesnis remtiesi. Neremiant jo gyvento atgal atsiimti. Taigi mat lenkai, lybę, kurią jie parodo įtekmėje mą ir dabar jau pradeda vie jų nutarta skirti tuos pinigus, nigas nesutiko. Tuomet para
negu atviras priešas. Svarbiau jams ir svarbiausias sosto ramstis atkeršydami už Prūsų rando už į tą nedidžią saujalę Vilniaus šai veikti. Sąjungos pirminin kurie pasilieka nuo užlaikymo pija, prijauzdama Šeriui, išsiuntė
siu rando reikalu yra užtvirtini — kariumenė galėtų sostą apleisti, manytas skriaudas, pradeda boy- inteligentų ir kunigų? Visos Vil ku išrinktas p. Jonas Kriaučiū parapijų ir miesto mokyklėlių. prašymą pas vyskupą atsiųsti
mas biudžeto ir užgyrimas užru- o jau tąsyk carui ne liktų nieko kotuoti Vokietijos išdirbinius. So- niaus lietuviškųjų laikraščių re nas, žinomas Lietuvos veikėja* Sausio 9 d., gubernatoriui lei jiems kitą kunigą. Sužinojęs
bežinės paskolos, nes be durnos daugiau, kaip dumti su ištikimais lingeno fabrikantai jau atsišaukė dakcijos yra apsuptos endekų in ir publicistas, sekretorium kun. dus, tam tikra miesto tarybos apie tai klebonas, iškeikė pet
- pritarimo užrubežių bankai ne dar šnipais į užrubežius. bet ir tų prie- rando, nurodydami, nustolius trigomis. Jie turi >avo agentu* Juoz. Ambraziejus, garsus kovoto komisija svarstys klausimą apie pamokslą Šerį, išvadino judošiukokius turi
dėl
užsimanymo tarp bendradarbių, tarp įvairių jas už lietuvy-tę \ ilniuje, žino
skolina pinigų ir . užrubežiuose jau caras negalėtų ilgai užlaikyti.
įkūrimą \ ilniuje politechnikos.
mi, išdaviku, apgaviku, bedieviu,
rando susiaurinti lenkų tiesas.
pinigus galima vien Prancūzijoj Taigi negalima tikėti, kad Stoly
draugijų sąnarių, ir kur tik no mas, jau nuo senensįų laikų.
Krasos ir telegrafo valdininkai, velijo, kad jį su šeimyna že
Boykotuoja lenkai ir Vokietijos
gauti, kituose kraštuose pinigai pin' išdrystų, gelbėjimui caro sos
rite. Jų politika — divide et im- 'Šviesos" redaktorius. Tos są kurie buvo sustreikavę 1905 m., mė prarytų, kad ugnis iš dangaus
mašinų dirbtuves, vietoj vokiškų
to
ir
jo
nėaprubežiuotos
valdžios
pera! Taip, jie įsisukę į lietuvių jungos kompetencija yra labai jau apturėjo apkaltinimo akto kristų ir sudegintų juos. Tuc
nežinia kur dingo, išdžiuvo kaip
jų. parsigabena angliškas arba atarpą, kelia vaidus ir nesantar plati. Jos veikimas išsiplėtęs kopijas. Byla paskirta Vasario tarpu Š. stovėjo kamputyje prieš
balos vasaros laike. Prancūzija griebtiesi to. kas prieš sostą su
merikoniškas. Bet už tas reikia
nukryžiavotąiį ir meldėsi su nu
vės, kelia ypatišką neapykantą ant septynių gubernijų, kur tik II dieną.
gi caro randui netiki ir be du kelti galėtų visos Maskolijos gy
gana didelius muitus mokėti, o
leistomis žemyn ir pilnomis aša
tarp žymesniųjų lietuvių veikė tai yra lietuviškos liaudies: ant
rnos pritarimo pinigų neduoda, ventojus.
Tuom tarpu Maskolija susiet* muitai {patenka iždan tikrųjų len jų prieš kits kitą. Tiktai tie Vilniaus, Kauno, Gardino, Su
Atstovas A. Bulota sausio 7 rų akimis.
vietoj pinigų, duoda visokius pa
kų skriaudėjų — Prūsų rando.
Po mišparų kunigas liepė su
mokinimus, -peikia Stolypino pa- žino teip su draugais, kaip ir su
išvengia endekų įtekmės, kurie valkų, Kuršo, Vitebsko ir Min d. 7 vai. vakare išvažiavo i Pe
sirinkti parapijonims (tarp kurių
nuo jų absoliutiškai šalinasi; o sko gubernijų. Vyriausiasis Są terburgą.
su ukėsais ir caro ran- ne draugais. Už savo raportą apie
PRANCŪZIJA.
buvo žinoma ir jo šalininkų)
dš -L. r.)
I das, ne galėdamas be Prancūzi prietikius Maskolijoj. prancūziška
kurie tiktai šiokiu ar -tokiu bodu jungos uždavinys — įvedimas lie
Nesutikimai
ir
ncsikenthnas dalyvauja jų draugijose
klebonijom kad išsiųst! antrąjį
arba tuvių^ kalbos Lietuvos bažnyjos pinigų apsieiti, turi klausyti sis ambasadorius Bompard, užsi
Vilniaus miesto policija nusi vyskupui prašymą, kad liktų
■ ir gerintiėsi prancūzams, turi traukė caro neprilankumą. Mas- prancūzų su^ Vokietija pradeda bent pašaliniu budu veda su jais čiosna. O nės įvedimas musų
klausyti, jeigu prancūzai caro kolijos randas pareikalavo atšauki nykti. Apie tai išsitarė, atiden pažintis, tie nė ncNijunta jau en kalbos musų bažnyčiosna tegali pirko j»orą šunų išmokytų gau jis pals ir kad jis esąs geras pa
monumentą, ir dekų tikslams betarnaują. Žy įvykti tiktai per lietuvišką dva- dyti nusidėjėlius, už kuriuos už rapijai. Buvo ten Šeris ir dau
tarnams teisybę į akis meta. mo Bompardo. Ant to Prancūzi giant kareivių
Prancūzijos
ministerių
pirminin miausioji vieta suparašintujų en siškiją. tai Sąjunga užsidavė sau mokėjo 600 rub. Lietuvoje tie giau jam prielankių žmonių.
jos
-ministerių
pirmininkas
Cle

Tuom tarpu teip carui prilauki
kas
Clemenceau.
Užtai
prietikiai dekų intrigomis priguli lietu uždavinį prašalinti iš Lietuvos šunes atsiranda dar tik pirmą Jiems nesutikus su tuo sumany
menceau
atsakė
reikalavimu,
kad
- teip jo neaprubežiuotą valdžia
Prancūzijos
su
Maskolija
eina viams kunigams. Visiems yra pirmučiausia lenkintojus vysku kartą.
mu, kunigo šalininkai šoko prie
butų
nuo
vietos
prašalintas
Ma

garbinanti daugume iš feakcijoniekyn.
Gal
Maskolija
ne
gauti
žinoma
psichologiškoji
tiesa:
Šerio,
kaipo buk tai didžiausio
skolijos
užrubežinių
dalykų
minis

pus
su
visa
lenkiškąją
vyskupy
nierių susidedanti durna neuž
nė
paskolos
Prancūzijoj.
bių
vyresnybe.
Tokiu
budu,
ati

maištininko
ir norėjo jį mušt:,
teris
Izvolskyj,
kadangi
jis
painio

Subatoje
sausio
12
d.,
apsau

jei žmogus padaro kokį dorą dar
tvirtino darI biudžeto, neužtvirSeniau
nė
joks
vokiškasis
kuni

Bet
draugai
Šerio 1 to neleido ir
tolinus
iš
Vilniaus
lenkomanų
bą. tai tas jo darbas jį patį dar
gos skyriaus policija padarė kra<no nė užrtibežinės paskolos ir ja Prancūzijos politiškuosius sie
gaikštis
ne
dryso
atvirai
Prancū

išėjo
visi
drauge
su Šeriu. Taip
Kol Izvolskyj pa-ilieka
tai vien dėl tinginiavimo, o ne kius.
padorina; o jei žmogus padaro (endekų) vadovą Roppą, liepa tą Bliumavičiaus spaustuvėje ir
zijoj
pasirodyti,
dabar
yra
kitaip:
tai
atmokėta
bažnyčios
įsteigė
kokį nedorą darbą, tai tas dal lieka išblaškyti lenkiškąją jo ka užtiko, kad p. Bliumavičius, bedėl nepritarimo paskolai; užtvir Maskolijos užrubežinių dalykų mivažiuodamas
iš
Portugalijos
nuo
pitulą
pastatyti
jos
viėton
lie

jui
už
jo
milžinišką
darbą
ir di
spauzdindamas užsakytas jam
bas pastumia jį tol) n į nedory
tino vien mažmožius, kurie ir nisteriu, Clemenceau atsisako at
deli
pasišventimą
!
\
(
‘a
užmušto
jos
karaliaus
laidotuvių,
lietuviškas
knygas,
prispauzdintuvišką
kapitulą.
Kada
sykį
bus
bę. Jei lietuvis, ar dėlei pažin
Stolypinui mažai rupi, o svar šaukti savo ambasadorių BomparVokietijos
cievoriaus
sūnūs
Fritz
ties. yra vieną kartą prasižengęs kapitula lietuviška, o be to dat davo sau daugiaus ir vagčia jas
biausi biudžeto reikalai, taigi už- dą. Nesiseka caro randui ir su
atsilankė Paryžiuj; dabar atsilankė prieš savo tautą, tai jisai kaip 11 ir vyskupas lietuvis, tuomet mu pardavinėdavo. Rasta išviso ke
rubežinė paskola, dar vis neuž- kitais kraštais.
Susierzino jis su Švedija kadan ten kunigaikštis Adalbert. Atlan kad pasitraukia tolyn nuo lietu sų kova V’ilniuje bus laimėta. letas šimtų knygų; o vienos kny
girta. Durnos posėdžiuose iždo
IŠ ŠATOS,
ministeris net su ašaromis išro gi priešingai traktatui, užsimanė kė jis ir Napoleono grabą. Pran vių ir prilinksta prie lenkų ir Tuomet ir pačiaihe mieste viso gelės jau net antra laida atspau
cūzai
priėmė
juos
prilankiai.
Telšių
pav. !•
sta.
Policija
sustatė
ant
p.
Bliu

se
bažnyčiose
ir
visose
parapijo

sykis
po
sykio
tampa
lietuvių
ant
salos
Aaland,
ant
Baltiko,
pa

dinėja, kad ižde pinigai baigiasi,
Musų
garsusis
klebonas
švies.
mavičiaus
protokolą,
ir
bus
pa

se
Vilniaus
vyskupybėje,
kur
priešu.
Tokioje
fazoje
nutolimo
išsisėmus visai, ne bus iš ko nė rengti tvirtovę. Prieštai Švedija
Kunigėlis
Gedeminas-Beržanskis
trauktas
po
teismu
už
tokį
lietu
tiktai
yra
lietuvių,
visur
bus
nuo lietuvių tautos męs Vilniuje
šnipams, kareiviams ir pačiam pakėlė protestą, ir tą protestą iš
Klausutis, pusę savo pamokslo
ir kitur turime dabar gana ap- kunigai lietuviai. Iš Vilniaus viškų knygų platinimą.
carui algas mokėti; bet ir mini- siuntinėjo visiems Europos kraš
paaukavo
charakteristikai dabar
kitai
dvasiai
einant,
Vilniaus
vy

ščiai
žmonių.
Pasirašiusiejie
sterio ašaros negali tinginiau- tams. Prieš Maskoliją teipgi at
tinės
Lietuvos
laikraštijos. Pri
Vilniaus
apšvietimo
draugijos
skupybėje
įvyks
stebuklai.
Lie

^U^čių durnos atstovų paraginti virai atsikreipė Vokietija ir Aus
(nors ir verčiami)l po minėtuo
tuva
prisikels,
kaip
anas
Phoenix
mindamas,
jog
laikas jau kiek
valdyba
kreipėsi
į
Vilniaus
mok

~!iau
trija Turkijoj ir jos pradeda ne NAUJIENOS IS VILNIAUS. ju protestu ir skundu lietuviai
liau, h-čiatl darbuotiesi.
slo
apskričio
globėją
su
prašymu
vienam
pamislyti
apie išsirašymą
iš
savų
pelenų.
Nepamenu jau, kur esmi gir kunigai jau neteko to gyvumo
*
burnoj gali joje ir paisyti Maskolijos. Austrija nuo
laikraščio
ateinantiems
metams
leisti
jai
atidengti
nedėldieninius
mišk
. * r. . r '
tni rijas suardyti, gali joje per- sultano rišderėjo leidimą padirbti dėjęs nuomonę, kad Vilniaus lie sąžinės prieš tautą, jau jie junKaip lietuviai, taip ir endekai 4 kursus suaugusiems abiejų lyčių jis stengėsi parodyti savo “ave
nigJ ' H’^'irajš reakcijonierių rankų pe- gelžkelį Macedonijoj iki Salonikai, tuviai iš didžiausios dalies ne tasi nusikaltę, jau jie daro su sa tą labai gerai supranta. Todėlei sulig programo vietinių miesto lėms”, koksai laikraštis gali bū
. 2
ati į demokratų rankas, co jie
~_ o Vokietija — leidimą dirbdinti turi savo tvirtų politiškų pažiū vo sąžine kompromisą, jau jie išgrudimas iš Vilniaus to gud
mokyklų 1872 metų. Programo ti jiems naudingiausiu ir labiau
SUnj visgi labiau rūpinasi žmonių Bagdado gelžkelį. Nors Maskoli rų ne sulyg biurokratų nė sulyg įieško paramos iš lenkų pusės, raus lenkamonų vado, v. Roppo.
je
įneštas taip-pat ir vietinės— atsakančiu. Visupirmu gerbia
^" kalais negu re^kcijonieriai. Iki ja ir reikalavo, kad Turkija atsi aristokratų (lenkų) ir eina api- kurie nuramins, paguos ir dagi juos stačiai varo į pasiutimą.
baltgudiška,
lenkiška, lietuviška masis klebonas apsakė, kaip da
ku.r reakcijonierių persvarą palai- imtų atgal suteiktą Austrijai ir čiupoms, patįs tikrai nenusima pagirs, nes tikrai mylintis savo
Jeigu dabar dar išįra lenkomanų ir žydų kalba.
bar visiems reikalingos žinios
tautą lietuvis jau turi kreiva akia
pini
spalininkai. Spalininkai iki Vokietijai leidimą dirbdinti gelž- nydami, ar gerai ar blogai el
kapitula ir pareina lietuvis vys
ir visokį pamokinimai ir kad ši
(Iš
“
V.
Ž.")
ą ėjo iš vien su reakcijonie- kelius, bet Turkija, paremta Vo giasi. Tokioje suirutėje, žinia, į tokius žmones žiūrėti. Pradė kupas, tai jau lenkomanijai ga
tą visą galima pabirti tik iš laik
lietu jęs sykį tuo keliu eiti, toks nu las! Todėlei endekų vadovai
. prieš pažangesniąsias parti- kietijos ir Austrijos, atsisakė iš naudojasi priešingiejie
’ I§ LYGUMŲ,
raščių, pataria skaityti laikraš
kėli,'
pildyti
Maskolijos
reikalavimą.
viams gaivalai. Tarp tų pirmu sidėjęs prieš savo tautą lietuvis, dabar nė naktimis ne miega.
Dabar vienok $ta vienybė
Kaupo
gub.
čius....
Pagirtinas daiktas!....
Pereitą sanvaitę į Austrijos so- čiausioj! vieta priguli lenkiškajai endekų skatinamas, tolyn vis gi Jie nesigaili nė darbo, nė pini
J spalininkų ir reakcijonierių
Mažas
musų
miestelis,
vyresny

Toliau
klebonas plačiai išrsa
[deda irti.; spalininkai rengiasi stapilę Vindobonną atėjo žinia, Lietuvoje partijai arba vadina- lyn breda į renegatų purvyną. gų, nė nieko, kad tik neįvyktų, bės nedaug tegalima išlaikyti, todėl dinėjo, kaip visuomenei kenkia
iidalinti į dvi dali; viena dalis buk Persijos šachas likosi užmuš miemsiems endekams. Savo sti Taip, paimkite, kad ir tokį vyrą kas tur įvykti ir kas būtinai į- kiti atlieka kelius darbus ant sy prigulėjimas ar nors prijautimas
kaip kun. VI. M. Nesenas tat vyks. Vilniuje turi būti lietuvis
(tai mažesnėji, krypsta prie re- tas. Vėliau vienok atėjo žinios, pria organizacija, turtais, įtekmė
kio. Taip—klebonas pildo pas mus kokiai nors partijai ir kaip ne
laikas, kada tas vyras, gyven
kad
paskalas
tas
visai
neteisingas.
mis
jie
atlošia
didelę
rolę
prilai»vyskupas ir lietuviška kapitula, cenzoriaus, teismo ir antstolio vie naudingai skaityti partijos laik
cijonierių, kita gi prie demo§Mrtų arba teip .vadinamų ka- Bet, matyt, Maskolija laukia ko kyme lenkinimo Lietuvoje; ypač damas Vilniuje, gana stipriai ir bus! Kada pernai Sąjunga, tą: pats konfiskuoja “negerus” raščiai. kurie tik kelią tarp žmo
stojo už lietuvius. Aną metą dar nebūdama legalizuota, pra
Ctu partijos. Ir balsavimuose kių netikėtų atsitikimų Persijoj. paskutiniais laikais jie parodė
laikraščius. Neseniai konfiskavo nių nesutikimus, vaidus ir ne
dagi “Kurjere
Liteivskiame” dėjo žingsnius Vatikane dėlei
Ji
ant
Persijos
rubežiaus
sutraukė
didelę
galybę.
Kada
valdžia
ry

nej 1 ne kartą ' paskutiniuose lai“Žarijos” NN 25 ir 24 ir “Lietu vieną iš teisingo kelio išveda.
yiena
spalininkų
Si* >se
viena
da- 60000 kareivių. Sutraukė ji di žosi atitolinti iš Vilniaus vysku buvo patalpinęs labai gražų geidaujamojo atitolinimo v. Rop vos Uk.” vieną numerį.
Tai šito užvis reikia sergieties
i ti [balsavo su Kruševano partija, deles kariškas pajiegas ir ant Tur pą E. von der Roppą, endekų straipsnį apie Benekaimių para- po iš Vilniaus, visi sakė, kad
geram ir dievobaimingam katali-.
Turime
mokytoją
lietuvį,
Ūsą.
agitacija
priešais tą
valdžios piją, parodydamas, kaip ant del nieko iš to nebus, nes Roppas Pasigirti negalime; apsėjimas su įkui. Prie bepartijinių laikraščių
d. la su kadetais. Jeigu teip eis kijos rubežiaus.
Turkija teipgi ne laukia, rankas žingsnį pakilo su baisiu įnirtimu. no, kaip čion būtinai reikia lie esąs baisiai galingas — ir liepa, vaikais nekoks. Borods jisai ser musų klebonas priskiria “Vieny
iau, tai galima dar sulaukti
tuvio kunigo, ir daug kur pasi prasta savo gudrybe, ir augštu
įkimo spalininkų par sudėjusi. Visoj Mažojoj Azijoj Visų pirma endekai puolėsi iš
ga, galima daugiaus atleisti, bet bę** “Šaltinį” ir “Viltį Kas link.
^’siško išnxl
rodė
gerais savo darbais sulyg gimimu, ir galingomis pažinti
dalis gali su vi- pašaukė po ginklu visus galinčius naudoti savo tikslui kunigiją,
lraa)os:
L»c • ‘vien'jų
vipna?
ne viską. Jisai spiria vaikus bu “Vilniaus Žinių”, tai jis pasakė,
lietuvybės. Bet, f bebičiuliauda- mis ir turtais =—o kad atėjo
gi susilieti su reakcijonieriais, ki- ginklus nešioti vyrus ir urnai juos būtent lietuvius kunigus, gyve
čiuoti ranką. Ragina prie to tai jog “Viln. Ž.”, perėjus joms į
mas su žinomu klin. Kukta, be laikas, nė nepasijuto, kaip išlė
kitas rankas, “jau—jau, pradeda
cukerkomis tai bausmėmis.
Pa gi su teip Stolypino neužken- išsiuntė ant maskoliškojo rube nančius Vilniaus vyskupybėje. silenkdamas sykis.
nuo sykio
u k Lmais kadetais. Jeigu tas at- žiaus. Maskoliškasis Kaukazo je- Sušaukė Vilniun 40 kunigų lie
kė! Taip bus ir dabar. Perniek
dvokU partyviškumu, ir užtat
Lygumietis.
tuvių, ar mokančių lietuviškai ir prieš lenkų intrigas, pagaliok, nueis lenkbernių rūpesčiai. Ne(Iš
“
Ž.
”
)'
neral-gubematorius
išleido
prisa

kiekvienam reikia būti labai at
sai tiktų, tai jau ne reakcijonierių
šui ‘ - butų persvara, ji perei- kymą visus gyventojų arklius lai privertė juos parašyti protestą anot vieno augštai stovinčio lie grįž Roppas į Vilnių ir nė vie
sargiam, kad iš nejučių neįsipai
tuvio žodžių, parsidavė lenkams
jos į kadetų pusę, nes juos, dau- kyti parengtus kariitmenei. Laik prieš rengiamąjį atitolinimą iš
nas jo padėjėjas nebus jo su
nioti
į “Vii. Žin. žabangus.
IŠ VILKIJOS,
/
‘
Vienybę
” musų klebonas priuzru * dalykų, be abejonės, atsvė- raščiai, ypač atsakanti Amerikos Vilniaus Roppo. protestą rašė, už gerą parapiją. Ir ką męs fraganu. Lietuva šiandien nega
Kauno gub.
tysis
Roppą
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man
ro
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tarp
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ir
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kard
li
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“
geltonųjų
veislei
”
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paduoda
ži

reakcijonierių, paremti} ir
Kūčių naktį atlankė mus so
dos, patilpo priešais redaktoriaus
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kunigas
Juozapas
Tu

siems
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laikraščiu, už
kuriuos
konvenansai,
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besiartinantį
karą
su
su
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' neskaitlingi, negalinti sadžių baisi nelaimė, kurią girtuo
kun.
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durnoj
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ka
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ir
tt.
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savo sumanymų pervaklystė pagimdė. Ūkininkė Bar
Dabar “N. Skabymas” pramintas gą kelią prieš Lietuvos reikalus.
sianti
“
tikru
darbininkų
laikraščiu
jie
patalpino
pirma
rusiškame
ro
buvo
pakeltas.
Atstovas
Gučbora Gadlauskienė sukapojo kir
atstovai kairiųjų partijų,
“
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”
ir
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redaguoti
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gįs
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o
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kov
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kra
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paskyri
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“
Kurjere
Litewkaro
pasekmes,
kadangi,
sulyg
jo
Ma
prieš Sąjungą. .
tuokliavo ir su ištvirkusioms mo
negalėtų kraštui daug geskame
”
(Roppo
organe),
kad
ūkininkams,
nes
ir
sodžiaus
gy
manymo,
Maskolija
nepasirengusi
terims trankėsi. Ir tą naktį, kaip
bet sulaikytų StolyS. M. R.
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Ši
tam
e
p
as
kutiniame
ginac\
neišrodyty,
jog
tai
viskas
vesti ne su
tarnus nuo įvykdini- | karą, o jį gal reik

g LIETUVOS.

.

tant įstrigiamoįo,y du susirinkimu. | cenzą”. Manau, kad į mėnesį lai- ir tt. Galima laukti, prie tokių ką? Aš ftvas”. — “Na, buĖ
IsteigtaAamjaMe susirinkime buvo 1 ko galima butų prirengti neblogus sąlygų ir tolimesnio varžymo, tu sau tėvu”! atšakiai ir...........
aiškinta*"*’Žibūrio>’ siekis ir pro- "daraktorius”.
jei neišdils paminėtiejie simpto; Taip, kaip matomai, nuo tokių
‘gerų tėvų”, kaip “tėvai’ musų
grama taip, UHd kai-kurie suprato
Prasidėjęs aplinkinėse parapijo mai.
"Žiburį” ‘esai&‘ kokia-ten bažnyti- se smarkus judėjimas blaivystės
Anais metais, tarsi kibirkštėlė, valsčiaus, nėr ko nė reikalauti,
j
ne draugyste,n*broctvk”; pirmam- pusėn, pasiekė ir Krosną;. Kuni skaisčiai užsidegė noras darbuo- idant uždarytų Treigio aludę!
Va, ir šiandien, pasibaigus su
jame storinkime buvo mėginta gai agitavo per pamokslus už vi ties, vienyties ir kelis kart smar
šis-tas nhtart,' <bet nieko nenutar- sišką smuklės panaikinimą, bet kiai žybtelėjus, vis geso, geso eigai, tie visi "tėvai" ir kiti
ta, o artfranijtthie padaryta nema- matydami žmonės ant to nesutin ir užgeso.... Labai kenksmin “valsčiaus rėksniai" tuoj nukelia
žai praktiškų, "nutarimų, kurie ir kant, vėl agitavo jau už smuklės gas apsireiškimas; nepripras mu vo pas Treigį ir umu laiku išgė
dabar vien tik ant popieros tebe- uždarymą vien-tik šventadieniais. sų nokstanti inteligentija prie rė 40 viedrų alaus! Tai dar
stovi p2ėašytf,t' ir dar išdalyti są- Per valsčiaus sueigą žmonės su paprasčiausio -draugijinio darbo, menkniekis, butų gėrę ir dau
nariams be jokių paaiškinimų statė nutarimą ir nusiuntė gu o progai/atsitikus, nežinos už ko giaus tik.... nelaimė.... alaus
"Žagrės” sindikato įstatai, kurių bernatoriui patvirtinti. Atsaky griebties.
trūko! Treigys dar ir barti ga
vo.
Kam, tu, | netikėlį, nepasirū
nieks negal per manyti! Draugi mo dar nėra. Vargu tas^muklių
Padangėmis skrajodami, už
joje galima užtėmyti kokį-tai "de uždarymas sutnažįs žmonių gir mirš savo žemę, Tėvynę, vargs pinai alaus daugiau parvežti!
spotizmą” : ivaldyba nieko neveikia, tuokliavimą, jei nėra kitokių tančią minią.... badaujančio-gi Kas tai “znočija" tiek alaus!”
laukdama paliepimo "iš viršaus”; pasilinksminimų
ir pramogų, valstiečio dejavimas, mirštančio Ir šiandien tie visi “tėvai" išgė
abelnai, višame kame apsireiškia kaip ve: teatrų, koncertų, skai šauksmas.
nesujudins, neužims rė alaus už 50 rub., jai nedau
stoka demokratiškumo ir tvarkos, tymų ir tt., ir jei tebeviešpatau jų, neišauks juose šiltų jausmų giau, o kuomet Valsčiaus rašti
o labiausia* metasi į akis visiškas ja sunkus skurdas varguolių tar prie savęs ir geismo pagelbėti— ninkas meldė sueigos pridė’i ke
neveiklumas. - •
pę, traukte-traukiąs juos prie al- jų širdįs pavirs į dalį to paties, lis rublius prie algos, nes viskas
A psiMoju dabar šiek-tiek ant koholiaus. O kad šventadieniais jais apsvajoto, negyvo ir šalto dabar jau pabrango, ir gyvent is
žmonių atsinešimo į mokyklą. Kuo smuklės bus uždarytos, tai žmo mėnulio. Oi sergėkimės ir veng kapeikos labai sunku.... tie visi
met iš Lietuvos buvo varomi lau nės pasistengs prisipirkti svai tame to visko!
“tėvai" ir “rėksniai" pakėlė tokį
Toliau klebonas pataria visu
kan rusai-mokytojai. kuomet visur ginančių gėralų prięš šventadie
Vabalėlis.
liarmą, kad nabagas raštininkas (
kiuose dalykuose kas link laik
buvo statomas tautiškosios mokyk nius. Juk tą-pat matome ir kai
turėjo
tuoj užtylėti ir pasika(Iš
raščių ir knygučių kreipties pas
los reikalavimas — pas mus vals myniškoje Simno parapijoje, kur
kinti tuomi, kaip buvo!
jį. kaipo pas savo tėvą ir valdy
Laikraščiuos vėl buvo rašyta,/
čiaus įgaliotiniai, atėję pas moky girtuokliavimas riėkiek nesiimaIŠ KAPČIAMIESČIO,
toją, o jis visados pasakysęs
toją, reikalavo, idant visas moks ėžjo, nors smuklės šventadie
Seinų pav.
kad valstiečiai per sueigas ręlkaip ką daryti. Dargi prižadėjo
las butų išgukk>maą rusiškai, ir niais ir uždarytos. Ten dabai w Gyventojai
musų parapijos kalautų prašalinimo iš mokyklų
kad “Vienybės” ir “šalt.” iš sto
tik aiškinanf-ką-nors mokiniams geria “privatiškai” beveik kiek kuone visi lietuviai, vienok tau juodašimtiško laikraščio "Svięt"
ties į Šates parnešimas kainuos
butų vartojama ir lietuviškoji kal vienam name, kiekvienoje smuk tiškas susipratimas ir apšvieti ir išrinktų 2 ūkininku, kurie
per pusę mažiau, kaip kiti laik
ba. nes anot tosios deputacijos žo lėje, taip kad galima sakyti: mas labai žemai stovi. Iki šio kontroliuotų inspektoriaus revi
raščiai. • Iš to viso matyM kas
džių. “su lietuviška kalba netoli "Kiek namų, tiek karčiamų”.
lei nė vienam laikraštyje nebuvo, ziją mokykloje, kaip tas jau įper paukštis mųsų švies. Kuni
važiuosi”. Gerai, kad jau tie lai
Laikraščiai pas mus dar nela mažiausios žinelės iš musų apy vygdinta kituose valšč ;(Paeže
gaikštis !
kai praėjo: dabar žmonės nebete bai išsiplatinę. Net “Šaltinio” linkės. Apie įvedimą lietuvių rių). Kodėl gi ir pas mus ta$»
Verpetas.
ki tamsus, tautišką mokyklą pri iki lioterijų pagarsinimo ateidavo kalbos į mokyklas nieks ir neprar ne padaryta? Kuomi gi męs nuo
(Iš “L.U.”)
pažįsta būtinai reikalinga įstaiga. labai mažai egzempliorių: mat, sitaria: — Kam, sako, reikia mo kitų atsilikę? Oi, atsilikome. Ki
Tas matyt iš* žmonių atsinešimo į čia nebuvo tokios smarkios agita kytis lietuviškai, bene su lietuvių tur per sueigas reikalauja užda
IŠ BIRŽIŲ,
mokyklą prirš revoliuciją ir po. cijos ir brukte-brukimo, kaip tai kalba toli eisi. — Bažnyčioje pa ryti aludes, o pas mus! Pas mus
Panevėžio pav.
Prieš revoliuciją mokyklą lanky kitur buvo ir yra. Apgarsinus-gi maldos atsibuna vieną nedėldie- aludininkas gauna dar barti, kad
Sausio 3 dieną buvo valsčiaus
davo maž-daug 40 vaikų, dabar-gi lioteriją, atsirado nemažai “Šalti nį lietuviškai, kitą gi lenkiškai, mažai alaus pargabeno! Gėda,
Suvalkų gub.
sueiga, kurioje nutarta įsteigti
net 78, tarp jų 22 mergaitės: aiš nio”
skaitytojų,
net
skai nors nesuprantančių lietuviškai čia gėda ir gėda Antanavičiams! ’ •
vaizdelis*
kokiu klerikalinės ku. kad įvedus mokyklosna iš da
Štai
Biržiuose progimnaziją. Sueiga
IŠ UKMERGĖS..
tyt nemokančių! Žmonės bai beveik nėra. Prie laikraščių skai
Už tuos visus pragertus pini
nutarė paukoti tam tikslui 15
Atvykus į Ukmergę naujam agitacijos įrankiu virsta musų mo lies ir lietuviškąją* kalbą nekuriu siai nepakinti dėlei nrreguliariš- tymo sunku žmones ir prikalbin gus, kiek naudos turėtumėt!
tūkstančių rublių, o grapas Tiš klebonui kun. Dirginčiui iš Šiau kyklos. Seinuos trijų kiiasų mies mokslo dalykų* išguldinėjiniui, mo ko jo gavinėjimo ir žada toliaus ti; mūsiškiai dar prie to nepri L*žtek*ų ir ant padidinimo al
kevičius prižadėjo duoti medžia lių, susitvėrė labdaringa draugi to mokykla, paruošianti įvairius kykla įgavo žmonių įsitikėjimą. nebeprenumeruoti.
Taip - tat pratę. Užtai girtuo’.dybė turi la gos, ir ant laikraščių, ant patai
gą ir vietą mokyklos pastaty- ja. bet elgetos, kaip vaikščiojo valsčių raštininkus ir mokytojus. Toksai apsireiškimas patėmijamas kartais gali pasibaigti laikraščio bai gerą pasisekimą.
symo mokyklos! lik pa>irupin. mui. Valstiečiai prikalbinėja ir ir sėdėjo ant gatvių, tai ir dabar Tą gerą grobį klerikalai, žinoma, visoje Lietuvoj. Reikia vien te lioterijos!
Pirmeiviškųjų
laik
Po sodžius atsiranda žmonės, tat uždengti Treigio aludę, pa
negalėjo paleisti iš savo rankų. sidžiaugti iš šito. Bet keli* juodi raščių -kaitulių mažas -.kai kurie žiemos laike pasisamdo žiūrėsit tuomet, kiek jus naudos
Biržių miestelėnus prisidėti prie tebesėdi ir tebevaikščioja.
to darbo, bet miestelėnai šaltai į
Gal Dievas duos, kad prie kle Ažuot bepartyvišką mokslą plati Į debesėliai tartum -naikina šitą pui čius: “V. Ž.” ėjo 4 egz., “L.
savo vaikams mokytoją. Tik iš turėsite! O jus tėvai, kurie duo-~
tai žiuri. Tiesa, kai-kurie mie bonijos įvyks knygynas iš palik nę. jie |»adarė iš mokyklos busią- Įkų reginį’. Kalbu čia apie kai- ir. “Ž”. — 2. Dar ateidavo ši- to mokinimo maža nauda, nes tie dat vaikams “ant/ alaus" ir “ta f
stelėnai, kaip tai: Slavinskas, tų kunigo Tuskenio knygų už 80 mų klerikalų fabriką. Kiekvienas kuriuos h'utariinus, padarytus me
mokytojai tankiausiai mokina iš bako", apsižiūrėkite, ką jus daro
tie laikraščiai: “Šviesa” 1
Romašauskas, Olšauskas ir kiti rub. ir keletos knygj, parapijonų vaikas būtinai turi turėti savo ku tinėj valsčiaus sueigoj. Mokyklai egz., “Juokdarys” — 2, "N.
maldaknygės. O atsiranda ir te? Kur stumete savo vaikus,
visomis jiegomis rūpinasi pri- paaukotų. Bet abejotina, nes nigą ■ globėją. kožną mokinio būtinai reikalingi nauji suolai, o — I ir keletas “Žvaigždės”
*g- tokių nesusipratusių tėvų, kurie busimuosius Lietuvos piliečius
traukti prie progimnazijos įku- musų klebonijoje lietuvystė ne žingsnį prižiūrėti. Visa jiems ru valsčiaus sueiga nesutiko juos į- zempliorių.
liepia vaikus mokyti iš lenkiškos Susipraskit kartą!!
rimo ir miestelėnus, bet atsirado apkenčiama. Skaitomi yra čia pi: kur vaikas gyvena, ką skaito taisyt. Arčiaus ištyręs šitą dalyką ’ Mczdami abclną pazvilgj, pa- knygos, nes, sako, mpk ėdamas
Piemuo.
ir tokie juodanugariai, kurie r«- laikraščiai: “Dziennik \\ ilen- ir tt. \ aikams pasiskaityti duo pamačiau kame priežastis: yra tai
matysime, kad 'musų kampelis lenkiškai, mokės ir lietuviškai.
(Iš “L. U”.)
kia, kad jiems progimnazijos ski”, “Przegląd Katolicki" ir da vien “Šaltinį"; seniau davinė- žmonių nemokėjimas pravesti tin
Vaikas išsėdėjęs per žiemą prie
visgi nužengė šiek-tiek pirmyn!
nereikia, nes tuomet viskas pa “Przyjaciel Ludu”, — o iš lietu davę ir “V. Žinias", kol josios kamus nutarimus ir didelė betvar
I§ LIEPOJAI
Seniaus Krosna garsi buvo tik tokio mokslo mažai ką išmok
brangs, bus blogiaus gyventi ir viškų laikraščių tik vienas “Ne- buvo apšviestųjų davatkų rankose. kė musų? vabčians sueigos. Gana savo “razbaininkais**: nebūdavo sta.
Čionai pradėjo veikti
tt., tačiaus nutarimas visgi įvyko. dėldienio Skaitymas”, išrašytas kai- Stengiasi įskiepyti šovinis! išką tau buvo keliems pradėjus priešinties
plėšikai socijaldėmokratų^ vardu
; V. Kelmelis.
beveik metų, kad nebūtų užmuš
Rimka-Ragis. ( kurių dvarininkų platinimui tarp tybės dvasią, šiemet labai buvo ir rėkti, kad visus perrėkti — ir
reikalauja pinigų,
(Iš “L. U.”)
tų dėl musų jaunuomenės girtuo
susirūpinę, kaip čia išgavus mo viskas žūva. Kaip pasirodo, di kliavimo. Dabar to nebėra, nors
žmonių.
laiškus: grasina užmušimu.
Nors skaudu, bet negalima už kyklai keturių kiiasų tiesas ir išga džiuma valstiečių, suprantama, kad ne beto, pasitaiko, kad vienur
Iš ANTANAVO V AL.
neduos
BIRŽŲ PROGIMNAZIJA.
tylėti, kad neapykanta lietuvys vo. Tuomet stačiai jau eis vaikai be suolų negali būt ir mokyklos, kitur per vestuves paužia net iki
Senapilės pav.
Bevardis.
Per paskutinį dešimtmetį Bir tės labai didelė, kaip antai žmo seminarijon.
sutiko, bet dėlei netikusios tvarkos mažam kraujo praliejimui, bet
Gruodžio 29 d. Antanavo val
(Iš “Ž.”)
žų apylinkės valstiečiai žymiai nių persikėlusių iš sodžių į mie^
per musų valsčiaus sueigas (kurio gal ir tai netrukus išnyks. ščiaus raštinėje buvo “Valsčiaus
pradėjo veržtis į šviesą ir mok sjtą metrikuose rašosi “Kiškis"
se viršų gauna tie. kurie, turėdami “Laisvių” laikuose čia buvo įkur Sueiga”. — šalta, oras biaurus,
di
IŠ RYGOS. '
slą. Dažnas butų rodus pamoky arba Zajączkovski, sodžiuje sa
stiprius balsus, gali smarkiai rėkt tu du knygynėliu, ir ačiū jiems, keliai dar biauresni: per sniegą
Rygos centraliniame kalėjime
ti savo vaikus, bet nėra prieina ve vadino Krištopanis, — o jau
Iš KROSNOS,
ir perrėkt kitus), jų sutikimas nu nemažai žmonių šiek-tiek įprato vos išsikasti galima.... O suei kaip latvių • laikraštis
mos mokyklos. Jei mokykla bu išvažiavęs į miestą, vadina save
Suvalkų gub.
ėjo per niek ir viršų gavo mažu į skaitymą ir pamylėjo knygą. ga pilna. Matomai visi valstie rašo, sėdi išviso I.400 žmonių.
tų Viržiuose arba kokiam arti- “Krzyžanowski”, ir tt., kaip
Musų kampelis ligi paskučiau- ma. O reikia žinoti, kad vargiai Reikia patčmyt, kad apšviestes- čiai renkasi svarstyti svarbius
mesniam mieste, kur už mokinių senobiniai perdirbama būdavo siųjų laikų buvo vienas iš tam kur yra tokie suolai, kaip Krosnos
Rygos Apšvietimo
draugija
niejie
žmonės
prenumeruoja klausimus; o pasikalbėti yra apie
užlaikymą nereiktų mokėti gry iš Korių-Koryznų, iš Pažurių- sesniųjų skaičiaus. Teisybė, ap mokykloje: negana to, kad tų
“
Žvaigždė"
rengia
Sausio
26 d.
ką! Daug bėdų, daug vargų tu
pirmeiviškus laikraščius.
nais pinigais, be1 butų galima Požerskių ir tam panašių, Su lankydavo mus “Ūkininkas",“Var suolų suvis neužtenka esantiems
didįjį
vakarą,
su
spektakliu,
lais
Pabudo mus kampelis ir to ri musų valstiečiai. Jie skubina^
valgis atvežti iš namų, atsirastų bažnyčios tarnais visuomet kalvių
draugijos
salėje
Paulučio
gat.
pas”, “Tėvynės Sargas”, “Apžval mokiniams ir mokytojas priverstas liaus žengs pirmyn, tik dirbki važiuoja .... nors butų ir blo
pas mus daug tėvų, kurie leistų bama yra lenkiškai.
ga”, bet juos teskaitė labai mažas, daryti visokias kombinacijas, kada me, kas kaip galime ir mokame!! giausias oras, štai jau ir susi lai bus pirmas “Žvaigždės” di
savo vaikus mokyklosna.
Ka
Kazvs Ramužis.
daugiaus apeisvietosiujų ir susi- vieniems stovėt, d kitiems sėdėt—
rinko! kaip ir paprastai sueigo dysis vakaras. I.igšiol ta drau
dangi neturi užtektinai pinigų,
(“V. 2.")
se, išpradžių viršaitis duoda at gija taisydavo vakarus tik mie
pratusiųjų žmonių būrelis. Todėl negana to. ir šitie pats suolai, įtai
kad užlaikyti vaikus tblymesnių
IŠ ŽAGARĖS,
skaitą kur ir kiek išleido pinigų, sto pakraščiuose, kurie turėdavo
suprantama, kad šitie laikraščiai syti 40 metų atgal įkuriant Kros
miestų
mokyklose,
o
paga
Šiaulių pav.
neįstengė sužadinti žmonių dvasią, noje mokyklą, dabar jau visai neti
paskui kalbėjo apie algas, stuiką gerą pasisekimą. Tikrai ir šį di
Iš SENAPILĖS.
linčių labai maža pas mus yra,—
dįjį vakarą nepatingės atlankyti
Sausio 8 d. “nadziratelis” su prikelti jų tautišką ir politišką są kę, sulužę ir nuo senumo taip su
Musų gimnazijoje abelnai pe ir.__ tuomi pasibaigė. Keli rėk
tėvai su gailesčiu turi matyti, sargybiniais apstojo
Varašilkos monę iš gilaus letargo, neįstengė trūniję, kad net dulka pajudinus; dagogika stovi gan gerai — di sniai, kurie atėjo į sueigą jau apšvietimo draugai.
kaip jų vaikai skursta; ir kaip bustą, padarė kratą, rado.... gal
jie pagalios Lietuvoje einantiems sistema jų suvis neatsako pedago dėlė atyda atkreipiama dar į “įsidrožę", gadina visą sueigos
daug suskursta didžiai gabių sū manysite rado bombas? Ne, ra
higienos
reikalavimams, kalbas —.franeuzišką ir vokišką. tvarką. Tokių rėksnių, kaip ant
laikraščiams atsakomesnę ir pato gijos
nų, kurie išėję mokslus, galėtų do besimokinančius tris vaikus
Vien
stebėtis
reikia,
kad valsgesnę dirvą prirengti: pirmaisiais
Kas link lekcijų lietuviškos nelaimės, pas mus dar nemaža!
tapti naudingais žmonijai vyrais. ir suėmė tų vaikų visas knygas,
čiaus
sueiga
nepripažino
naujų kalbos, apverktinas dalykas — tu Tai daugiausia “buteliuko” gar
j ųj ų prenumeratoriais ir platinto
Tai-gi jauzdami tokį . vargingą paišelius, rašalus, pačius vaikus
jais buvo ypatingai tie patįs užru- suolų reikalingumo. Bet tokie at- rime jų (lekcijų) nedaugiaus 10 bintojai! Ypač atsižymi. Kun
padėjimą, Biržiečiai nuolatos ta sąsiuvas, visus ' plunksnakočius,
bežinių laikraščių skaitytojai; o sitikimai, kad per sueigas mažuma į sanvaitę ir tai keliose kliasose dokas, Pečkiai, Ilgūnas, Dziai
rėsi kaip čia įsteigus platesniems iškvotė, surašė kokį raštą, liepė
kadangi tokių žmonių buvo labai užrėkia didžiumą, pas mus, Lie būna kaipo šešta lekcija.... mo tuva ir kiti. Susirinko, važiavo
visuomenės sluoksniams prieina jiems pasirašyti ir išvarė namo.
ir labai mažas būrelis, tai ir jų tuvoje, tai paprastas daiktas. Bū kiniai nuvargę, pailsę, išalkę, taip toli, per tokius pusnynus, ir KRATOS ITALIIONU G\l
mą mokyklą - gimnaziją. Žino Paskui krė^ patį Varašilką.
darbas apvainikuotas suvis nedide tinai reikia pasirūpinti apie vals sunkiai klauso ir neištesa per va nieko gero nepadarė. Pažiūrėki
x imuosi:.
I
ma, nebuvo galima ir svajoti apie Krėsta užtai, kad Varašilka, pats
čiaus sueigų sutvarkymą, įvedant landą — eina namo, galvoj-gi me, ar nebuvo kas pasikalbėti, a>
lėms pasekmėmis.
Shamokin. Pa.
Konstab
mokyklą, kol valdžia persekięjor išėjęs gimnazijos mokslą, rengia
mažai męs turime vargų ir rei darė čia kratas daugelio iial
Politiškas žmonių susipratimas daugiaus parlamentariškas fonuas. viskas ankšta susitaupina.
ir baudė ir už mažiausį iš žmo kitus vaikus ar gimnazijon ar
Pereitais metais buvo reikalam kalų? štai svarbiausias klausi; nu gyvenimuose ir atėmė ■
stovi dar ant žemo laipsnio. Re Antra, kas man puolė į akis —
nių kylantį sumanymą. Tik ka šiaip pamoko.
tai
nutarimas,
kad
bežemių
vaikai,
jama
įvesti daugiaus lietuviškos mas — Treigio aludė! O apie peilių ir revolverių. Suarei
da pražybo pirmutiniai laisvės • Tas pats “nadziratelis” nese voliucijos bangos beveik nelietė
lankantiejie
mokyklą,
mokėtų
po
kalbos lekcijų ir iš valdžios pu tą ir visai pamiršote, nors jau ne 10 italijdnų.
Juos apkal
spinduliai, Biržiečiai sujudo, su- niai kabinėjos prie vienos žydi- musų krašto, o jei ir pasiekė, tai
2
rb.
per
metus
į
valsčiaus
kasą.
kartą buvo kalbėta ir per laik buk jie priguli prie priešfl
sės
buvo
pažadėta,
bet
kaip
tai
labai
mažai
ir
didelės
įtekmės
^kruto. 1905 metais per sueigą kės, kam ji pas save kitų žydų
Tikrai buržuaziškas nutarimas: pas mus paprastai viskas ant bal raščius skelbta. Aludė — kuri krašto tiesoms “juodosios I
Medeikiuose nutarė išrinkti vy vaikus priimanti mokyti. Dabai neturėjo. Tačiaus jos atbalsiai
visgi prikėlė žmones, nors šiek-tiek mat, jei tu neturtingas esi, tai tos popieros, gal ir čia tas pats riokso prieš mokyklą, raštinę. — kos" organizacijos.
1
rus ir siųsti juos su prašymu pas
ta žydikė nebemoko pas save, sužadino jų dvasią: po visų audrų tau, vadinasi, iri mokslo nereikia, Rūpinimosi gi iš mokinių pusės aludė — kuri atneša tiek blėdies 1 ATMINIMŲ RINKĖJAI
grapą Tiškevičių, kad ir jis pa
bet eina į savo mokinių bustus. patėmijamas jau ir pas mus šioks o jei norif tai Jnokėk po 2 rub.! apie tą ir apie kitus mokyklos jaunimui ir patiems valstiečiams
Montreal, Canada. Suarė
dėtų steigti mokyklą kuo ga
Gal-but “nadzeratelis” turi augš- toks judėjimas, šioks-toks (kartais Reikalauti /nuo f samdininko, arba klausimus dabar nė trupinėlio .... pasiliko ir tolimesniam lai vo 500 studentų “Lavai uni
lėdamas. Grapas meiliai priėmė tesnės valdžios įsakymą neleisti
ir nayviskas) politiškas susiprati dvaro kumečio/ kurio dažnai net nematyti, Nemažai mokinių už- kui gyvuoti ir.... ardyti žmo siteto” ir atidavę juos prieži]
' įgaliotinius • ir pažadėjo duoti
žmonėms savo vaikų mokyt?. mas, patėmijamas pasididinęs ver keletas vaikų lanko mokyklą, po siėmę yra astronomija. archeu- nių gyvenimą, sveikatą, tvirkin
Biržiuose pliacių ir visą reika
50 paslaptų palicistų. Studa
Tamsuolius mat lengviau valdy žimąsi prie apšvietimo. Vis daž- porą rublių užo.vaiką — tai tas logija, o labiausia metafizika; ti jaunuomenę! Ar ne gėda!!!
mat buvo svečiuose pas mini!
lingą medžiagą. Bet ir taip da
ti: ir mušami tyli ir kariami ne- niaus išgirsi kalbant tai apie to pats, ką pasmerkti bėdinuosius yra net tam tikri mokiniu rate Pasižiūrėkime kokios Treigio Braduer. Išeidami, jie ant atj
lykams esant sumanymą dar ne
sispiria.
kius, tai apie šiokius reikalus: daž neragauti mokslo. Mat, tas esą liai. Laikas bėga, o naudos iš aludės pasekmės! Tik užeikite ties paėmė daug sidabrinių ||
lengva buvo įvykdyti, mokyklaj
Žagarės žydų inteligentija bu nai kalbose pajudinama tautiškie- labai gerak;; juk apsišvietęs sam tokių užsiėmimų.... jokios.... kokią nors dieną ten, ir ką pa ir šaukštų.
namą pastatyti valstiečiai butų
vo sumanius padaryti žydišką jie ir politikos klausimai, vis dau dininkas ragus įgauna! Tėmytina Žemesniųjų kiiasų mokiniai, tuo matysite? Vaikai, mokyklos-mo
galėję, bet kas mokyklą užlai
spektaklį. Buvo padavę guber giaus ir daugiaus žingeidaujama dar tai, kad tokius nutarimus ke-l užsiimdami, net apkvaišina sa kiniai pasistatę po porą butelių,
TORNADO.
I
kys, juk valdžia nieko nežadėjo,
natoriui prašymą, kad leistų per apie ūkiškąsias drattgyystes; nors tina daryt ir km valsčiai, Tikra ve nepakeliamais mąstymais Ir geria jau alų, ruko “popirosus”
Tyler,
Te»
v
šitose
aplink!
o surinkti užtektiną sumą — tai
statyti Čirikovo “žydus”, bet gu aktyviško darbo pakol nėra, bet kryžiaus karė prieš varguolių ap- patįs neatsimena, ką skaitė.
— Labai graažu! Pasidžiaugkite se. 14 d. vasa, io siautė sman
per daug sunkus ir keblus dar
bernatorius neleido. Tam-pačiam juk pačios kalbos, visokie atsiran švietimą!
Apskritai, tarp mokinių mažai tėvai! Ko jus galite reikalauti tornado, kurisvidaug nuostolių
bas. Biržių inteligentija buvo
gubernatoriui gubernatoriaujant, dą klausimai ir abejojimai — jau
ku
r-neku
r
po
vienybės,
gyvena išsisklaidę. nuo tokių savo vaikų ateityje? nelaimių atgabeno. Tylere, k,
Pas
mus
vis'dar
sumaniusi atlikti tą darbą; tam pernai tas pats veikalas buvo lei
vaikus
“
daKokio
nors
rimto darbo vargu Kuolų, akmenų į galvą! Dabar žinia, penkios ypatos likosi l
kaimus
tebemokina
progresas!
.
Atsiradus
idėjoms,
tikslui ji nutarė Susitelkti į drau
stas Raseiniuose perstatyti, bet atsiras ir darbai!
yra
ląukti.
Musų-gi
auklėtojams jums gražų žiūrėti, kaip pareina muštos ir 12 triobų tapo J
raktoriai
”
.
Vienintelė
bėda,
kad
giją ir kviesti prisidėti visą Lie
tai buvo antrosios durnos laikai.
visai
menki
iš
>
jų
“
pedagogai",
nes
ir
valdžiai
to
tik
ir
reikia; ji jūsų sūnūs iš mokyklos, tai yra griautų. Telegrafų ir teles
Kol
kas
pas
mus
dar
nėra
jokių
tuvos visuomenę:. tą draugija
Dabar kas kita.
džiaugias
turinti
progą
“į na iš Treigio aludės, jau apkvaišęs d ratai visose aplinkinėse nuli
nė
mažiausios^
nuovokos
apie
pe

draugysčių,
apart
“
Žiburio
”
,
kurio
turėjo rūpintis rinkimu reikalin
Žydas.
dagogijos
mokslą
neturi.
Darak

gą
griebti
”
savo
lėtuosius
”
, “pa- ir įsikandęs “papirosą”, jus ne1 kyti. Žinia, vienok, kad ■
visas
“
veiklumas",ačiū
“
veikėjams
”
go mokyklai ištekliaus ir išga
toriai,
manding,
tūlą
laiką
būtinai
karnius
”
ir
pajungę
juos,
eina patys, kaip girdėjau, duodate vai farmų miesto aplinkinėse yrH
valdybai
apsireiškė
tame,
kad
per
vimu nuo valdžios leidimo; yra
pusę metų savo gyvavimo, iki pe dar gyvuos Lfeluitoje, todėl turime arti. Jau dabar patėmytina, kaip kams “ant alaus” ir “ant papiro griautų. Tornado ėjo 100 ■
j Iš UKMERGĖS,
parašytas ir statutas, pakol dar
reitųjų metų pabaigos, įstengė į- pasirūpinti, kad jie turėtų liudiji prasideda grįžimas prie senovės, sų”. O užsimink kartais apie tą? plačia juosta ir viską ant ■
»
Kauno gub.
nepaduotas valdžiai užtvirtinti.
Tuoj gausi atsakymą: kelio išvartė. Jis siautė
Policija pas mus veikia stro- taisyti pagal knygų parinkimą kny mus nuo pradedamųjų mokyklų varžymai mokslaeivių visokiais Aha!
£Tuo tarpu rengiamos Biržiuose
“
Kas
tau
galvoj apie mano vai Į aplinkinėse MossavillėjMį
“nepa velijimais”
ipokyklos klausimas ima kitą pa piai ii smarkiai kaip visur. gynėlį ir padaryti ii viso, neskai mokytojų apie savo "pedagogišką uždraudimais,
F - ■ -/i*

ventoj ų klausimai jame telpa,
“Vilta” ir “Draugija” skiriami
mokslo žmonėms, nes tenai talpi
nami straipsniai moksliški, papras
tam žmogui mažai suprantami.
Prasitaręs apie “Lietuvos Uk.*‘
gerbiamasis klebonas baisiai su
siraukė ir tvirtu balsu pasakė,
jog šitas laikraštis jau dabar
“amžių amžinai" tapo partijiniu
laikraščiu, sėjančiu tarp dorų
žmonių visokias baisenybės. Jairfl? tilpsta straipsniai priešingi
dorai ir tikėjimui; “užtat, sušuko
klebonas, gėda kiekvienam, kur
sai laiko “mėšlinėje” savo - gimtinį lizdelį”.
Kas link “Žarijos”, tai nėra ko
ir kalbėM; pagal jo “Ž." — tai
“socijalistų - revoliucijonierių"
organas. Pagal kunigo žodžių
reikia stengtis, kad šita “pavie
trė” neužkrėstų musų parapijos,
o tada visi gyvensime laimingi!

vidalą. Liaudies mokyklų in
spektorius pranešė, jog valdžia
šitais metais įstaisysiaųti ir savo
tėšomiš" užlaikysianti Kauno gu
bernijoj dvi keturių kiiasų moky
kli su platesniu programų. Norintiejie, kad tokia mokykla bu
tų įsteigta, turi duoti pliacių ir
pastatyti namą. Biržiečiai pasi
naudojo gera proga ir k negrei
čiausiai per sueigą Sausio 2 d.
nutarė paskirti 15,000 rublių na
mo statymui ir prašyti, kad viena
tokia mokykla butų įkurta Bir
žiuose. Malonu buvo matyti,
kaip valstiečiai vienbalsiai ir
vienširdžiai prisidėjo prie tu
švento darbo.
Užtad garbė
jums. Pasistatys nepragaištantį
paminklą.
Ateisiančios kartos
-— vaikų vaikai — neužmirš jų
rimto nutarimo.
Aršiausiejie to sumanymo nai
kintojai
svarstant
mokyklos
klausimą, sueigoje "nebuvo: vie
nas pasivėlino, o kitas susirgo.
Abu jie piniguočiai, žmonės ge
rokai ptasišvietę ir išsilavinę. Jų
pasielgimas paliks Biržiečiam;*
pasibiaurėtinas. Jie vaikų netu
rį ; kamgi mokėti kasmet kelias
dešimtis kapeikų kitų vaikų auk*
Įėjimui ir tųokinimui!. ...
Valstiečiai padarė, ką galėjo.
Belieka nuo pono grapo apturėti
pažadėjimo išpildymą —(dovanos
dokumentą kaslink medžiagos ir
pliaciaus. Ir tas turi greitai įvykti, nes valstiečiai pertikrinti,
jog p. grapas niekuomet neats?sakys nuo savo žodžio; jis vals
tiečiams labai prielankus.—
.
(Iš ‘V.Ž.’)
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Spalio 2 d. buvo leistas pavieto
viršininko lietuvių vakaras, ir
kuomet žmonės jau buyp susi.
rinkę ir biletus sau nusipirkę,,
tai “ponai” miestsargiai, paliepus1
pav. viršininkui, išvaikė žmones,,
ir kol atėjo gubernatoriaus leidi.
mas, vakaras buvo atidėtas ant;
Spalių 4 d. V akaras pasisekė la.
bai gerai, labiausia atsižymėjoi
vietinis choras, vedamas vargo
nininko Valiukonio, kuris savo>
gražiu dainavimu patiko ir kita.
taučiams. Vakarui pasibaigus,
policijos prižiūrėtojas (kvartalninkas) ir žandarų paaficieriai
klausinėjo, kodėl daugumas pub
likos stovėjo laike dainavimo►
tautiško himno? — Tačiaus sto
vėjo ir kai-kurie rusai. — Kaikurie viršininkai laike hymno demontratyviškai išėjo iš salės, o
kai* kurie sėdėjo; keletas rusų ir
lenkų vaikėzų laike himno švil
pė prie durų stovėdami. Ant ry
tojaus pav. viršininkas atsiuntė
pas p. Valiukonį policistą, neži
nia dėlko reikalaudamas iš jo
himno turinį ir gaidas, sakyda
mas, kad jam to himno žodžiai
yra žinomi.
Pastaromis dienomis musų po
licija pareikalavo, kad nuo san
krovų butų nuimtos iškabos su
lietuviškais ir lenkiškais parašais,
ant kurių buvo taip-pat parašy
ta ir rusiškai, — nors tokių iš
kabų visame miestelyje yra tik
keturios.
i
Tikrasis.
. Ž.”)
:i
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LIETUVĄ
' čiame mieste du negrai likosi už
Pittsburg, Pa. Darbai čia ir
mušti, o daug tapo sužeista žmo aplinkiniuose miesteliuose, nors
palengva, bet pradeda eiti geryn.
ni ’
Kitą sanvaitę ketina pradėti dirb
| NAKTINIAI RAITELIAI. ti National Tube \Vorks, Mc
Eddyville, Ky. 1 vai. po gai Keesporte, kur patilps 4000 dar
džių įsiveržė į miestą 300 gin bininkų ; teipgi Dewies \V00d
kluotų vyrų vadinamų naktiniais geležies dirbtuvėse, kur patilps
raiteliais ir gerai nuplakė 10 vy- 300 darbininkų; Rėpublic Iron
■ rų. terp jų 4 baltparvius. Nu Works pietinėj dalyj Pittsburgo,
plakti «baltparviai yra: policijos kur patilps 700 darbininkų.
teisėjas
Rucker,
maršalas
\\oods, jo pagelbininkas Fralik
Lorain, Oh. Prasideda dar
ir saliuno sargas Robertson.
bai dirbtuvėse National Tube
\Vorks. Patilps prie darbo 6000
darbininkų.
TVANAI.
• Nuo tirpstančio sniego PcnnCleveland, Oh.
Prasidėjo
svlvanijoj ir Ohio valstijose užI* gimė dideli tvanai. Pittsburge čia ir Saleme darbai American
? daug dirbtuvių užliejo užtvinę Steel & VVire Co. dirbtuvėse.
vandens. Žmonių tvanuose ne Dirba su dviem darbininkų at
| pražuvo, bet gyvulių pražuvo mainom. • Prie darbo patilpo
R daug. Pittsburge daugybė kel- 9000 darbininkų.
r norių yra vandens apsemtų; iš
Akron, Pa. Pradėjo dirbti
k daugelio namų gyventojai turėGoodricho dirbtuvės. Gavo dar
bą 250 darbininkų.
’ PASKENDO LAIVAS.
Fortland. Ore.
Įtakoj Ner Newark. Oh. Pradėjo čia
hale4i upės. Oregono pakrantėse, dirbti Heiseyo dirbtuvės. Gavo
paskendo amerikoniškas laivas darbą 500 darbininkų.
“Emlly Reed”. Prigėrė prie to
•f Zanesville. Ohio. Pradėjo čia
ir lozįgulos žmonių.
dirbti Mark Mfg Co. ir Roseviles dirbtuvės. Prie darbo patil
. ? ex pliozijos:
Mieste \’andreesil, Kanadoj, po 1000 darbininkų.
dirbtuvėse “Standard Explosive
V Chicago, Ilį. Pradėjo dirb
\Vorks”, 11 d. vasario atsitiko
baisi expliozija, kurios devyni ti Illinois Steel Com. dirbtuvės.
Prie darbo patilpo 5000 darbinin
vyrai likosi užmušti.
ku.
•*
Providence. R. L Krakmolo
r Fairbankš. Alaska.
Strei
dirbtuvėse C. S. Tonnero expliokuoja
čia
darbininkai.
Daboti
davo maišymo mašina. Expliozijos penkios ypatos likosi už tvarką atsiuntė čia kariumenės
muštos, o trįs. sunkiai sužeistos. dvi kompaniji.

Monongahela
I
Pittsburg, Pa.
k'farpinyČiose Mc Keesporte ex| pliodavo sutirpęs metalas. Ex" pliozijos apie du tuzinai darbi, ninku likosi sužeistų, o jų skaitliuje yra ir mirtinai sužeisti.

*j Boston. Mass. Tarnaujan
tiems ant Boston & Maine gelžkelio, gaunantiems per 100 dol.
mėnesyj, numažino algas ant 10
procentų. .Tas pasieks 800 tar
naujančių.

Andrian,
Mo.
čianykščioj
mokykloj expliodavo* šildymo ka
tilas. Viena mokytoja ir 30
vaikų likosi gana sunkiai sužeiiMKTfvlenas iš vaikų, kaip mano
Kantarai, turės mirti.

5 Johnstoįvn, Pa. Darbai Cambria Steel Co. dirbtuvėse su vi
su pasiliovė: kada pradės vėl
dirbti, nežinia. t čia dabar darbų
nėra. Daug žmonių yra be dar-r
bo.
*
i

NELAIMES ANT GELŽKELIU.
Pittsburg, Pa. Iššoko iš relių
Homestead linijos elektriškasis
karas ir nupuolė nuo 15 ^ėdų
augšto pylimo. Prie to 3 mote
rys ir 4 vyriškiai pavojingai, gal
mirtinai, likosi apkulti.

5 Kansas City, Kans. Darbai
eina čia neblogiausiai, daugiau
siai žmonių dirba skerdyklose.

f Steelt^n, Pa. Darbai čia
truputį sumažėjo, bet visi seniejie darbininkai dirba, tik iš ki
tur pribuvusiaih sunku darbas
gauti.

Toledo, Oh. Ant Big Four
geležinkelio linijos susimušė r Joliet. 1111. Akmenų skaldy
traukinys su skersai kelio bė klose Sexton Building Material
gančiu elektrišku karu. Prie to Co. sustreikavo darbininkai.
I
8 ypatos tapo užmuštos; terp
sužeistų yra ir mirtinai sužeisti
GAISRAI.
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expliozjjos
IŠ CHICAGO, ILL.
krautuvės
užsidegė
kerosino
Kiekvienas, turbut, iš chicaStandard Oįl Co. Brooklyne.
Nuostolius gaisro padarytus skai- giečių jau girdėjo apie rengiamą
p. M. Petrausko operetę “Ka125000 dol.
minakrėtis ir Malūnininkas”, nes
įkill Lįanding, N. Y. Iš- artinasi jau laikas jos vaidi
Ha lokoniotyvų taisymo ša- nimo. 23 d. vasario bus tai die
eneral Ne'w Engiami gelž- na. kurioje Chicagos lietuviai
Nuostolius gaisro pada- pirmu, kartų^ pamatys ant sce
nos lietuvišką operetę, išgirs ge
skaito ant 100000 dol.
rai išlavintą iš apie 80 ypatų su
sidedantį
chorą ir pamatys tau
ialo, N. Y.
Užgimė čia
tiškus
šokius,
kuriuos šoks tau
re įtaisose “Courier Lithotiškais
rūbais
pasirėdžiusios šo
,ing Co.” po num. 197
kėjos
ir
šokėjai.
istr. Nuostolius gaisro paIštikriįjų, seniai negirdėjo chiIs skaito ant $250000.
cagiečiai gražias daineles dai
nuojant tokiam dideliam chorui.
Užtai turėtų chicagiečiai nepra
leisti tos vienatinės progos ir
turėtų atsilankyti ant vaidina
L Jquoin, III. 1000 čianykš- mos operetės kuoskaitlingiausiai.
angliakasių rengia streiką, Gėda butų, ištiesų, chicagiečiai,
gi jiems duoda negerą pa- gėda ant visada, jeigu iš jus su
virs 40 tūkstančių .neatsirastų nė
1000, kurie atsilankytų ant vaka
kew Orleans, La. Darbai ro ir pripildytų svetainę! P. M.
čia negeriausiai. Daug da- Petrauskas, choristai ir solistai
ia yra darbininkų be darbo. pašvenčia savo laiką ir mokina
bei mokinasi iš visų pastangų,
VVilkesbarre, Pa. Sustreikar kad tik padaryti vakarą prakil
ąikai kasyklose No. 2 King- niu, neužmirštamu. Todėl, vi
■ Coal Co. ir per tai kasyk- suomenė, tavo švenčiausia parei
ga yra priduoti jiems daugiau
tsėjo uždaryti. •energijos; tavo pareiga, visuome
Manoma, nė, atsilankyti ant vakaro kuo
Cleveland, Ohi.
geležies ir plieno dirbtuvėse skaitlingiausiai ir tuomi parody
Ilgio pradės dirbti pilną lai- ti visiems veikėjams savo sąL, priims daugiau darbinin- jausmą. Atminkite, kad never
ta ta tauta gyvenimo, kuri neati
duoda viską už savo garbę! Už
'■(tiųuesne, Pa. Darbai eina tai pasirodykite vertais savo sen
ylom kartu blogai, bet yra tėvių, savo tautos, pasirodykite,
ir Jus jau stojate sale
l kad neužilgio pradės eiti kad
k. Dabar vienok yra čia augščiau pakilusių tautų ir ne
norite likti užpakalyj!
FT^^^ibe darbo.

Į DARBO LAŪKO.

Girdimi balsai, kad p. M. Pe

»h. Prasidėjo dar trauskas pastatytų ant scenos ir
no dirbtuvėse.
“Birutę”, jeigu visuomene tam

prijaus. -Taigi, nuo visuomenės
priguli, ar pamatysime ant sce
nos “Birutę” ar ne. Jeigu ant
šitos operetes atsilankys visuo
menė skaitlingai, tai pamatysi
me “Birutę”, jeigu ne, žinomas
dalykas, nepamatysime. Atsa
kymas už nepastatymą puls ant
visuomenės. Dar kartą, visuo
menė Chicagos, nepasidaryk sau
gėdos!' Dirbk,’kol laikas, nes
greit gal būt j>er vėlu!
Dirbąs.

tai visuomenės pareiga žiūrėti,
kad agitacija ir politika * neįsi
gautų po skraiste “prelekcijų”,
Kadangi įvairumas turiuįo prė*
lekcijų paskatina akyvuinąir pa
daugina skaitlių klausytojų, tas
rengėjams viešų skaitymų yra ži
noma. Dėl to įvairumo aš aplei
dau vieną iš trijų man paskirtų
prelekcijų p. J. Baltūsiui. Aš
apsiėmiau tik įvykusią spragą
užstoti “Aušros” dr-stės programe, dabar-gi, atsiradus naujam
prelegentui, aš užleidžiu jam
man paskirtą vietą vasario 23 d.
3 vai. po pietų., 3417 So. Halsted Str. Tema p. J. Baltušio
prelekcijos, jei ne klystu yra —
"Progresas Apšvietimo Lietuvo
je”. 'rikiuose, kad mano pasiel
gimą visuomenė, lankanti "Auš
ros” dr-stės prelekcijas, ir drau
gai, priims su tokia mislia, su ko
kia ji yra įvykdinama.
A. K. Rutkauskas, M.D.

IS CHICAGOS, ILL.
Trečioji “Aušros” dr-stės prelekcija — “Moteries vieta Drau
gijoje”, buvo skaityta p. J. Lau
kio su gabumu ir gerai apdirbti,
turiniu ir rinkių įvairių, moks
liškų nurodymų, tačiau* vienur
ir kitur veržėsi piešiniai ir ypatiškos
nuomonės.
“Aušros”
draugystė
dėkinga
garbingam
prelegentui už rūpestingą dar
bą. Turime viltį, kad ateinantį
rudenį p. J. Laukis teiksis parū IS MELROSE PARK, ILL.
pinti “Aušrai” ne mažiaus už 8 d. vasario, 43 kuopa L. S. S.
parengė viešą susirinkimą ir disku
imančią prelekciją.
“Aušros” dr-stė neužmiršta sijas. 7*4 vai. vakare nusibelpasišventimo ir buvusių prele džiau j svetainę ir pamačiau ant
gentų, tų kurie yra įkūnytojai* stalo visokio turinio knygų, dau
dabar jau pragarsėjusių prelek- giausiai buvo socijalistiškų, bet
cijų.
Dabartiniems rengėjams mačiau, kad jas pardavinėta be
viršų skaitymų jau lengvas dar tvarkos; priverstas buvau todėl
bas: “Bepigu prie sauso kelmo pasitraukti nuo stalo. Po 8 vai.
ir ugnelė kūrinti!” Tie stropus vienas iš svečių paprašė publikos
veikėjai lai ir vėl teiksis patįs užsilaikyti ramiai ir atidarė su
sudrutinti pravestą apšvietiman sirinkimą, bet tvarkos visgi ne
kelią. Vietiniai apšviestunai tu buvo. Paskui prasidėjo diskusi
rės išlaikyti vis platesnius reika jos. Jos labai skiriasi nuo pra
lavimus lietuviškos
visuomenės kalbų (juk rodo ir pats vardas,
apšvietimo reikaluose. Kiekvie kad turi skirtiesi, Red.). Sa
nas inteligentas bus pakviestas lėj pasirodė ir žmonės su apsvai
talkon prisidėti nešti tą naštą gintu protu.
atsakomybės prieš lietuvišką vi Susirinkimas traukėsi iki Ilj4
suomenę. Tauta yra tokia, koki vai. (taigi, turbūt, teip didelės
jos apšviestunai! Prelegentas, netvarkos nebuvo. Red.). Kai*
rengdamasis -viešai) skaitymai! bėtojai (taigi, kas iš tikro bu
šimteriopai geriau
sudrųtina vo: diskusijos, ar prakalbos? Rd.)
patsai savo supratimą tame mok buvo: Sideravičia ir Šidiškis,
slo skyriuje kurį jis perstato
Ten buvęs.
klausytojams. Viešos prelekcijos ne vien dvasiška dovana
Iš \VAUKEGANO, ILL.
tamsesniems broliams ir sese
Lietuvių Laisvės
Mylėtojų
rims. Anaip tol ne! Tai yra Dr-s-tė parengė čia prakalbas.
sustiprėjimas, išsilavinimas ir, Iš pradžių sanariai nenorėjo pri
po kritika, nunokintas tos neišdil tarti, nes manė, kad kalbėtojui
domos nuovokos žymiausiai pa reiks užmokėti, bet išgirdę, kad
čiame prelegente. Iš pusės pre kalbės dykai neseniai čia atva
legentų vertėtų žiūrėti j viešas žiavęs lietuvis noriai sutiko.
prelekcijas kaipo į progą tobu- Prakalbos atsibuvo 1 d. vasario.
linties pačiam su nauda ir pa Prasidėjo 7)4 vai vakare ir trau
čiam ir visuomenei. Toki darbai kėsi veik iki 12 vai. Karolius
atneša dvigubą naudą.
Rutkus kalbėjo apie reikalą pri
Norintiems tapti viešais prele gulėti prie Laisvės Mylėtojų
gentais, aš noriu padrąsinimo žo Dr-stės: apie vargus ir skriaudas
dį patarti. Medegos yra pakak darbininkų ir. jų nesupratimus,
tinai jau ir Lietuviškoje litera nesutikimus; kalbėjo apie reika
tūroje. Apsišvietęs jaunikaitis, ar lą skaityti laikrašč ns ir knygas;
mokslo jieškanti lietuvaitė lai apie Sujungtas Valstijas, jų mi
paima kokią nors grynai'moks lijonierius, apie dabartinį darbi
lišką knygą, perskaito kelius kar ninkų padėjimą: apie socijalistus su atyda, ir pa*kui, surin tus ir demokratus visokiuose
kus tiktai svarbiausius moksliš žemės kraštuose; apie Rockfellekus faktus, sutrumpinus ir nudai rį ir jo turtą, iš kur jis jį gavo,
linus spragas, galima drįsti pirmą kas jam jį sukrovė, apie tai.
kartą stoti, viešai pasidalinti su ką darbininkai gali sulaukti nuo
visuomene vaisiais savo darbo. socijalizmo.
Žinoma, geistina, kad teip dir Žmonės prakalbų laike užsilai
banti jauni prelegentai vienas ki kė ramiai, su atida klausė.
tą išklausytų pirma, negu stoja
Aukų surinkta 9 dol. Pinigai
prieš publiką. Mokantiems ang pasiųsti Brooklynan, Central,
lišką kalbą labai lengva pasi iždin. Sirvydui (jis ir vardus au
rinkti iš “Encyklopedijos” įvai kavusių pagarsins. Mat keliose
rių -įvairiausių išguldymų, arba vietose ne galima tų pačių aukų
iš atsakančių rankvedžių. Ency- garsinti, nes užgimtų nesusipra
klopediją galima rasti kiekviena timai. nieks aukų sukontroliuoti
me knygyne.
Manoma, kad negalėtų. Red.). Paskirstėme
“Aušros’’ draugystės
susirinki juos pusiau: sušelpimui Lietuvos
mai bus papuošti tokių moksliš revoliucijonierių ir j>olitiškujų
kų skaitymų išverstų iš encyklo prasikaltėlių.
pedijos arba kokio rankvedžio
Ant. Zalatoris.
prieš kiekvieną mėnesinį susirin
kimą. Musų draugystės nariai
Dr-stė šv. Baltramiejaus atlai
apturės naudą iš tokių skaitymų kė susirinkimą, kuriame buvo
ir ateis susirinkiman skaitlingai, ir sąnariai Dr-stės šv. Juozapo.
o ^įsyk ir “Aušros” draugystė Susirinkimas buvo ajicalbėjimui
augs ir stiprės.
parapijos reikalų. H Ateiti galėjo
Mokslas prilyginamas žibančiai ir neprigulinti į draugystę. Su
žvakei, kuri kitas žvakes užži sirinkę pradėjo reikalauti roku nbindama, nenustoja savos švie dų apie išlaidas ir- bažnyčios sko
sos, bet visos podraug žibėda las. Išrinko du Nyru >nueiti pas
mos, apšviečia teip aiškiai, kaip kunigą ir paprašyti, kad ateitų
pirmutinė žv’akė, viena sau ži susirinkiman, parapija 1} prižiūrė
bėdama, neįstengtų.^ Mokslo ži- jimu/ savo kasose turi išrinkti
nyčiose paslapčių nėra! Išimant savo komitetą. Kunigas draugy
gabumą ir talentą, mokslas ne sčių pasiuntiniams atsakė, jog jis
turi numylėtinių!! Bet kad mok yra ir parapijos kąsiezhi ir pre
slu naudotis priderančiai, reikia zidentu ir komitetu; Jog jis ne
parapijai ii išdavinėti
būti sveiku. “Tiktai sveikame reikalauja
jokių
rokundų.
Atsisakė jis
kūne yra sveika vėlė”. “Išmin
tingas žmogus permaino savo ateiti draugysčių susirinkiman.
pažiūras, bet paikšas niekad’,” •— Tąsyk susirinkę kreipėsi prie vy
sako patarlė. Vienpusiškumas skupo užtvirtinto šiaudinio ko
atima vertę mokslui. Vienpusiš miteto, bet pasirodė, kad tasai
kas mokslinčius butų lygus kur komitetas, nors kolektuoja bažpiui, kuris siutų čebatus abiem pyčioj, bet nė sukolektuotų pi
kojom ant vieno kurpalio, ir jei nigų nesuskaito, kunigas jas su
gu antrosios kojos nykštis atsi skaito Ir užrašo, kaip jam patinka.
durtų šalyj smaigalio čebato, jis Susirinkę įpyko ir tarėsi kisenius
vėlintų greičiaus kojos nykstj nu- uždaryti. Dr-tės nutarė kad velyki
pjaut’, negu parūpinti kurpalį nę kortelę kunigas turi kiekvienam
duoti už vieną doliarį (o ką jos
natrajai kojai.
t
darys,
jeigu kunigas ne duos.'
Kadangi brangus daiktai pa
Red.)^
o kas užmokės 6 dol.,
keičiami tiktai panašiais, o kad
į
tai
turi
gaut sėdyrę.
kartais jų vietoj bruka nuduotus,

9 d. sausio, už.tuos nutarimus,
kunigas per pamokslą smarkiai
barė parapijomis, išvadino juos
ir bedieviais ir meškoms, gązdlno net, su vyskupo pagelba, vi
sus nepaklusnuosius iš švento*
bažnyčios atskirti. Keikė savo
penėtojų* ir kitokiais žodžiais.
1 uom tarpu, kada reikėjo pini
gų, musų kunigėlis buvo labai
lipšnus, bet gavęs nuo daugelio
po 1{> dol. nuo šv. Baltramiejaus
dr-stės 200 dol., nuo §v. Juoza
po dr-stės 300, tuojau* persikei
tė, neprieinamu ponu pasidarė.
Pirma ne reikdavo ant mitingų
prašyti, kad ateitų, pats neprašy
tas ateidavo, dabar gi, tvir
čiau atsistojęs, jau ir prašytas
neateina, o jam lobį sukrovusius
turtus parapijonus ir draugystes
net meškoms vadina, Gerai mat
atsilygina savo geradėjams!
Davatka.

bėtojo, kuris žadėjo pribūti garbę ir klaidy damas kitus.
,6 valandą, koks kunigas iš Phi- Kuom darodysi, jog kunigas va
ladelphijos, (ne Kaulakis). Pu dino kitus šliuptarniais, ciciliblika nesulaukdama kalbėtojo, kais ir kągi išmetė iš salės? Nie
pradėjo nerimauti ir eiti iš sve- ku. Geras melas ir nedorybė iš
tanės.
Draugystės viršininkas korespondento pusės!
prašė galinčių padainuot, arba
Kun. J. Halaburda.
dekliamuot. " Dekliamavo
H.
Drazdauskas, F. Laurinaitis ir
Iš RACINE, \\ IS.
M. Meskauskiutė. Paskui pra Čianykščiai lietuviai kas kart
dėjo dainuot marselietę. Tada pradeda daugiau skaityti laik
tūlas draugystės narys pradėjo raščius: čionai skaito: “Lietu
su ašaroms plūst dainorius, buk vą , “Kataliką”, “Kovą”, “Sau
jie išjuokia tikėjimą! Tada jam lę ,
\ ienybę
Lietuvninkų”,
paaiškino, kad auksinis dievaitis Dilgėles’, “Tėvynę” skaito są
yra tai pinigas, kuria dabarti nariai kuopos S. L. A. Yra vie
niame laike labiaus garbina nok dar gana tokių, kurie neno
tųas negu Dievas. Paskui, pa ri laikraščio nė j rankas pąimti,
kilo kokia tai moteris ir pradė nes jie nepripažįsta laikraščio
jo šaukti{ vagys, žulikai, soci- naudingumo. Darbai čior.ai jau
jalistai. Publika sukliko juo kpradeda po truputį eiti gerin,
kais. Pirmininkui vienok šiaip tūlos dirbtuvės pradėjo dirbti,
teip pasisekė moterį nutildyti. bet nauji darbininkai negali gau
Paskui vėl kas ten pradėjo kal ti darbo, nes dar senųjų darbi
bėti, bet ką kalbėtojas norėjo ninkų daug yra be darbo.
IŠ DIETZ, WYO.
pasakyti, negalima buvo supra Daugelis darbininkų gatvėmis
šitas miestelis ne didelis, gy sti. Vietiniai socijalistai, už vaikščioja, aimanauja, nežino kur
ventojų turi apie 500, o terp tų prašyti ant pagrindų, gražiai de dingti, kur užsipelnyti keletą
yra ir dalelė lietuvių. Lietu kliamavo, dainavo, paskiau pa centų nusipirkimui kuro ir mai
viška šeimyna yra tik viena, bei aiškino, kas yra socijalizmas, val sto. Neseniai iš plūgų dirbtuvės
ir toji sulenkėjusi. Lietuviai džia ir kiti dykūnai.
tapo atleistas senas darbininkas
gražiais darbais negalį pasigirti, .
Sienavežis.
italijonas, o jo draugas, jaunes
bet užtai ne vieno ir rankos nu
nis paliktas dar prie darbo.
tirpsta nešiojant alutį. Skaudu
Iš CLEVELAND, OHIO.
Dirbtuvės užveizėtojui, paliuonet žiūrėti į čianykščius lietu
Nr. 4 “Lietuvos” patėmijau suojant nuo darbo, italijonas
vius, teip jie suvargę, nežinia korespondenciją, kuri melagin bandė pasipriešinti. Tas, nieko ne
kodėl. Uždarbiai čia geri ir lie gai apkalba parapijos šv. Jur laukdamas,
trenkė
italijonui
tuviai uždirba geriau negu ryti gio tvarką. Užtaigi, mylėdamas kumščia į krutinę, bet ik italijo
nėse valstijose, bet suvargę, ap teisybę, esmi priverstas atsakyti nas ne stovėjo rankas nuleidęs,
driskę, tamsybėj paskendę, tam anglišku priežodžiu: tell the bet drožė skanų smūgį per ausį
sumas juos ir į vargus stumia.
truth, ant shame the devil” — dirbtuvės užveizėtojui. DirhtuPoras mėnesių atgal, užma sakyt teisybę ir užgėdyk vel- vėj pasikėlė triukšmas, užveizėKorespondentas
teisybę tojui pagelbon pribuvo kiti jo
nius vienam lietuviui, sudėta čia nią”.
kiek aukų’ sušelpimui nukentė rašo, kad buvo išduota metinė sėbrai, o italijonui niekas nepa
jusių už Lietuvos laisvę. Keli atskaita, bet meluoja, buk kuni gelbėjo. Dirbtuvės prižiūrėto
sumetė jam po doliarį, bet pini gas išskaitė rokundą”. Perskai jai vargšą teip pritaisė, kad rei
gai tie niekur nepakvituoti. tė įeigas ir išeigas. Tą skaitė kėjo gabenti ligonbutin.
Matyt ne išsiųsti.
pats sekretorius. Meluoja, buk
Merkurijus.
Darbai eina čia negeriausiai. atskaitoj buvo išmokėjimas $139
Toliau
dirba tik pusę laiko, todėl' iš ki <lol. žvakių degiotojui.
Iš KENOSHA, WIS.
tur tegul čia nieks nekeliauja meluoja, sakydamas, jog parapiČia yra daug lietuvių, jų tar
darini reikalaujantis: yra pakak jonai, leidžianti vaikus moky pe didžiausia tamsybė viešpatau
tinai ir vietinių darbininkų.
klon, turi nuo vaiko mokėti 9 ja, čia žmonės laikraščių nė į
M. Dąuninas.
dol. čionai moka ant mėnesio rankas neima, sako: nuo jų žmo
nuo vaiko 35c. ’ kurie gali, bet nes gali proto nustoti. Kitur,
Iš COAL’ BLUFIį, PA.
daugumos vaikai mokinasi visai kaip girdėti, darbininkai rengia
10 d. vasario sustreikavo dai- dykai. _ Susirinkime visai nebuvo susirinkimus, steigia knygynus,
bininkai Benner kasvklose
Pitts- klausimo apie $9.00, nes tų nė žodžiu, stengias prieiti prie su
• 4
burg Coal Co. Streikftoja iš vi vienas vaikas nemoka. Tai me sipratimo. Laikas butų ir mums
Kenoshiečiams atsibusti ir ge
so 200 darbininkų, kadangi mat las.
skaldymui gavo kitą paraką, o
Toliau korespondentas meluo riau savo padėjimą suprasti. Čia
neleidžia skaldyti su senuoju.
ja, sakydamas, buk kunigas ant buvo manoma kaip nors pradėti
Lietuvių yra čia 4 šeimynos ir mitingo išvadino ką nors šliup- apšvietimas platinti, bet nebuvo
15 pavienių. Skaityti laikraščius tarniu, ciciliku. Toliau meluoja, galima, nes buvo permažai spė..
mažai kas skaito, užtai alų ge sakydamas, kad pašaukė savo iš kų, dabar, atvykus keliems drau
tikimus tarnus ir tie išmetė gams, įsikūrė kuopa Lietuvių S.
rai maukia.
reikalaujančius paaiškinimo. Su S. iš 5 ypatų, ir išrinko orga
sirinkimas gražiai pasibaigė, nė nizatorių — F. Drucą, protokolų
I§ EASTON, PA.
vienas nebuvo išmestas, nė va raštininką — K. Braževičių, iž
dininką — H. Lakanauskį. Męs
25 (L sausio, buvo čia prakal rytas iš salės.
j
Teisybė, atsirado vienas, kuris norime šviesti brolius. Čia ga
bos. parengė jas vietinė L. S. S.
42 kuopa. Kalliėjo P. Dubickas pradėjo žeminti, už nieką laikyti lima atvirai kovoti prieš musų
Taigi draugai,
iš Philadelphios. Jis aiškino ka mokintojas, tam tiesa, liepė kuni- išnaudotojus.
pitalistų suktybes, dabartinį pi- gas burną uždaryti, o kitam, kviečiame jus prie musų kuopos.
niginį krizj. kalbino darbiniu- kurs nesuprato rokundų. liepė Neklausykit, kas sako, jog socikus rištis prie L. S. S. Paskui tylėti ir maišto nedaryti, kol su jalistai apgaudinėja žmonis ir
buvo užklausimai, arba diskusi sirinkimas to nereikalaus, bet nė stumia į prapultį! Apgaudinėja
jos, ant kurių kalbėtojas atsaki vieno kunigas nevadino šliuptar- ir į prapultį, į nelaimes mus
nėjo. Paskui buvo dekliamaci- niu, ciciliku, kaip koresponden stumia valdžia ir kapitalistai ir
Dekliamavo A. Drasdaus- tas begėdiškai meluoja.
visoki musų išnaudotojai.
jos.
L. S. S. kuopa.
Pas
mus,
ačiū
Dievui,
šį
me

M.
Meskauskiutė.
kas ir
tą
jau
daug
geriau
reikalai
eina.
rytojaus,
26
d.
sausio,
atAnt
sibuvo II rajono VI konferenci Kunigas nėra despotu, darbuoja
ja. Prakalbos ir konferencija at si netiktai labui apšvietos, bet ATEIVIAMS PAGELBA REI
sibuvo Phillipsburge, N. J. Ea- po draug materijališkam labui KALINGA NEVILKINANT.
stono lietuviams, nors toli nevi- savo tautiečių. Pats, kiek galė Jau 12 metų praėjo nuo su
siems, akys pradeda atsiverti. damas, mokina vaikus lietuviš manymo įkurti lietuvių atei
Apart Kaulakio suorganizuotos kai ir sandaros terp savęs, bet viams namus, kurioje nors Adešimtinės, o Miluko užtvirtin drauge neapkenčia tų. kurie merikos prieplaukoje. Sumany
tos. kiti šiaip teip protauja, ir de- maištus daro; o labiausia tu liemas? buvo labai prakilnus, jį įkū
setkinis Kaulakio abazas tirp tuvių, kurie savo brolius nieki
nijus
butų daug,daug atnešta pasta, daugelis prisidėjo jau prie na. kurie savo . pinigus moka gelbos musų neturtingiems atei
vietinės L. S. S. 42-tros kuopos. prūsams, airiams ir lenkams, o viams. Bet deja! jis išnyko iš
Koki piemens, tokios ir avys, se nori būti viršininkais lietuvių. musų omens, lyg tai butų mumis
noji patarlė sako; koki vadovai, Turbut tiems suprusėjusiems, nereikalingas daiktas.
tokia ir organizacija. Teip ir suairėjusiems ir sulenkėjusiems
nepatinka, kad Clevelando lietu Gal kada ir buvo mažiaus rei
Eastone su desetkiniais yra.
kalingu. Bet šiądien lietuviams
Standard Šilk Co. iškilo audė viai, po vadovyste kunigo J. Ha- ateiviams globa yra nevilkina
jų straikas. Tuoj minėtos orga j^burdos, turi savo Neprigulmin- mas klausimas, ypatingai, kada
nizacijos avinėliai'Sujudo vietas gą Kliubą, turi savo mokyklą, lenkų ateivių namas (Dom S\v.
užimti. Kaip ilgai skebavo, ne o vaikai, sūnūs ir dukterįs lie Jozefą) Ne\v Yorke tapo užda
galiu pasakyti, tik vieną kartą, tuvių, moka nors kiek savo kal
rytas. Uždarius šv. Juozapo na
tokius avinėlius streikieriai su boj padainuoti ir pašokti lietu mus, lietuviai (lenkai, rusinai ir
sistabdė, ištraukė iš karų, pra viškai. Tegul gi bus uždarytos maskoliai) liko be jokios pageldėjo kumščiuoti ire dagi mote lupos melagingo korespondento,
bos, kuri turi būti kuonogreiriškosios ; kaip girdėt, ' pusėtinai tegul rašo teisybę. Jeigu butų čiausia suteikiama.
gavo nuo streikuojančių mergų, teip atsitikę, kaipo koresponden
Pagelba visiems yra reikalin
turėjo išsižadėt didelio san- tas begėdiškai meluoja, botume
ga
atvykus į svetimą salį, nesu
vaitinio
uždarbio,
• Pasisekė nė jokio atsakymo nedavę, bet
prantant
kalbos ir nežinant ką
straikieriams nuvyti “polende- turime, pasakyti svietui, kad po
daryti
tarp
svetimų žmonių atsi
rius” nuo jų užimtų vietų. Dar nas korespondentas meluoja? Te radus. Bet . labiausiai reikalau
iš rudens New Yorke kilo strei gul jo ir musų pasielgime bus
ja pagelbos tie, kurie dėl vienų
kai dirbančių prie akmenų. Mi ant visados pamatu: “tell the ar kitų priežasčių tampa atei
truth,
and
shame
the
devil
—
tūli
nariai
nėto
dešimtinio
vių valdžios sulaikyti kastlegarir ten neiškentė nenuvažiavę sakyk teisybę ir sugėdyk velnią.
nėje (ateivių name), tiems rei
streiką laužyti, bet ir iš ten par Jeigu, godotini skaitytojai* btv dą kuogreičiausia prisišaukti ko
čiau užgavęs nors vieną tais žo
važiavo apdaužyti.
kius draugus ar giminaičius,
Kaip visur, teip* ir čia atsilie džiais, arba išmėtęs iš salės nors idant tiejie atvažiuotų jų išimt
pė piniginis krizis, išstūmė šim vieną, bučiau ranką padėjęs ant arba prisiųstų pinigų ant pragy
tus žmonelių iš dirbtuvių. A ra širdies ir pasakęs: teisybė, nu venimo ir kelio į važiuojamą vie
nedirbančių po tris mėnesius, sidėjau, turiu pasitaisyti, bet šią tą. Neprisišaukus ir negavus pa
jie pabaigė paskutinius centus, dien meldžiu godotino korespon gelbos, tokių ateivių likimas yra
dento, jeigu yra teisingu, mylin
laukia, kas bus toliau.
čiu
savo tautą, ir teisybę: pa žinomas, — juos gražina atgal,
2 dieną vasario parengė pra
iš kur atvyko.
Į
kalbas Šv. J. Krikštytojo drau dėt savo ranką ant širdies lt
Kaip męs atkeliavome jieskogystė. ‘ Įženga buvo 10 centų. paklaust savę, ar gerai darė me dami duonos kąsnelio, ar ąu
Žmonės, suėjf,‘ilgai laukė kal- luodamas, nuplėšdamas kitam

,
tikslu pagerinti ęavo barį, pa
sinaudoti laisvo krašto apšvie
timu ir kultūra, teip ir kiti musųl
broliai to paties trokšta. Žmo
nes susirankioję Lietuvoje pasknutinius grašelius, prisiskolinę,
net reikalinguosius daiktus už
statę ar pardavę, keliauja Ame
rikon ; bet pakeliuj atsitinka
ankščiau nepermatomos kliutįs;
jos išplėšia vargšams keleiviams
paskutinį skatiką ir atkeliauja
jie čionai visai be' pinigų arba
neištenka ant tikieto,
negali
užbaigt kelionės. O draugų ar
giminių — vieni visai neturi,
kiti kad ir turi, negali teip stai
ga prisišaukti. Tankiausia tie
būna persikraustę kur kitur, laiš
kai ir telegramai nedaeina. Ke
leivi patinka baisi nelaimė. To
kius tai žmonės pirmiaus visa
dos paimdavo į gerai žinomą
lenkų “§v. Juozapo Namą”, ku
ris, nors negeriausį turėjo vardą,
bet visgi žmogus gaudavo jame
laikinę prieglaudą, iki vėliaus su
sirasdavo savo gimines ar drau
gus. Kaip minėjom tas namas
jau užsidarė. Toki žmonės da
bar yra be jokios pagelbos. Ir
jų kasdien New Yorko prieplau
koje šviežių randasi. Jeigu to
kie turėtų kiek pinigų ir tikietą pagal adresą, lai be jokių
_ painių nukeliautų į savo vietas.
Bet tame ir yra nelaimė, kad
tankiausiai tokie žmonės pribū
va tik kelis fenigius kišenėj barš
kindami.
Rusinai greitai sumanė pasigelbėti patįs. Kunigas A. B.
Koukol ir J. J. Ardan suorga
nizavo tam tikrą draugiją: “Slavonic Immigrant Society" (Sla
vų Ateivių Draugija — 35
Broadvvay, New York) ir savo
žmones gelbsti; kiek dar išgali,
ištiesia ranką, kaipo giminiškoms
tautoms — lenkams su masko
liais. Su lietuviais gi jie negali
susikalbėti ir todėl negali jiems
nė pagelbos suteikti.
Dėlto neatidėtinai yra reikalingas lietuvis, mokantis gerai
angliškai kalbėti ir rašyti (priegtam galintis kalbėti lenkiškai ir
maskoliškai), kuris atliktų lietu
vių reikalus kastlegarnijoje. Ką
lietuviai turi toliaus padaryti
savo ateivių pagelbai, sunku iš
sykio pasakyt: tuomi tarpu nau
dingi ac šia butų prisidėt prie vir
šuj mintos rusinu draugijos, už
laikant savo pasiuntinį. Kada
gyvenimo kaštai New Yorke
yra labai dideli, tai lietuviai tu
rėtų užsimokėti už lietuvius, ku
rie tenai kaip nors ilgiausia ne
būtų — nors už valgį ir skalbi
mą.
Visos musų organizacijos ir
ypatos apsvarstykite šitą klau
simą ir paskirkite kiek pinigų
užlaikymui pasiuntinio, kuris
lankytųsi kasdien į kaslegarnę
ir rūpintųsi laikiniu užlaikimu
ateivių. Kokio $1000 pradžiai
užtektų.
Kada pereituose metuose lie
tuvių atvyko virš 25000, tai ro-^do, jog lietuviams būtinai reikia
turėti savo nors pasiuntinį.

Redakcijos atsakymai
J. Sana. Brookl. Tai visai
privatiški reikalai, laikraščiai to
kiais neužsiftna. Už savo darbus
kiekvienas pats ir pasekmes neša.
Laikraščiai .užsiima tik visuome
nės reikalais, ypatų reikalai jiems
nerupi. Tamistos raštelis todėl
ne tilps.
Korespondentui iš Detroito.
Žinutė ne svarbi. Michigano
valstijoj nedėliotus saliunai nuo
seniai turi būt uždaryti, tai da
bar, matyt, tik miesto policija
saugiau pradėjo prižiūrėti. Nau
jo todėl Tomistos pranešime nie
ko nėra. Jis netilps.

|| Azijatiškoj Turkijoj, mieste
Van. texpliodavo skrynia dinami
to. Explizijos visa armėniškoji
miesto dalis likosi išgriauta.
Dinamitas ir ginklai, buvo pa
slėpti vienoje armėnų bažnyčioj.
Turkai atėjo bažnyčion kratos
daryti. Užgimė muštynės terp
turkų ir armėnų. Laike tų muš
tynių. matyt sutrenktas, dinami■ tas explicxk?vo. Expliozijos dau
gybė žmonių likosi užmuštų.
11

U Kaip Stolypin Maskolijoj iš
vaikė žmonių atstovus arba du
rną, teip jau padarė ir Portuga
lijoj iš jos pabėgęs ministerių
pirmininkas Franco. Dabartinė
■ ministerija paskyrė jau žmonių
atstovų rinkinius. Parlamentas
. susirinks 20 d. vasario.

UI E T U V A

Kuomet ponų luomą lietuviškosios Rusijos XVI šimt
Juk pirmoje pusėje IX šimtmečio, kada Lenkija vos tiktai
iini|išlį|ifi iš ruko nežinios, rusiški pirkliai pirkliavo iš vie« metyje aiškiai pasidavė sulenkinimui, tai miesčionių ir ypa
noyj)usW ant krantų žemutinio Tigro ir Euphrato, Bagda čiai Valsčionių luomą drūčiai laikėsi savos rusiškos tautys
de; o išeitos — pakrantėse augštutinio Dunojaus Rėgens- tės. Kad atitraukti juos nuo nacionališkos cerkvės, kai|
žinome, tapo užmanyta ir pervesdinta cerkviškoji unija
burge. Pasekantiejie amžiai pažymėti diktu priepludžiu
byzantiškos apšvietos, kuri veikė per pirklybas, bet ir ypa kuri turėjo pravesti kelią pohonizmui. Iš pradžių miesčio;
nių luomą gan energiškai kovojo prieš šitą uniją, atsirem
' (1569—1795m.)
%
tingai
per
cerkviškus
susinešimus,
”1
f-.i
|
t
a
...
dama
ypatingai ant savų brolijų. Bet vidur rusiškų mies
j.Tiktai nuo XIII-to šimtmečio, nuo laiko totoriškojo
čionių
jau antroj pusėje 16-to šimtmečio griežtai atsiženkli
. Parašė Jonas Šliupas, M. D.
junąo, ėmė mainytiesi savitarpiniai prietikiai rusiškai byno
svetimas
jiems ir priešingas elementas, kurs paskui laips
zantiškos ir lenkiškai lotyniškos kultūrų. Nors tasai bar
niškai
pragaišino
pačią jo būtybę. Tokiu negailestingu, ar
bariškas jungas visu savo sunkumu užgulė ypatingai ąnt
dančiu
elementu
buvo
Žydai. Atkakliausią masą vakarinė
rytinės Rusijos, o piet-vakarinę slogino palygintinai neil
prijungimą prie Lenkijos Raudonosios Rusijos su dalimi
je
Rusijoje,
žinoma,
perstatė
valsčionys, elementas, kaip ii
Podolijoš, tai, žinoma, toji įtekmė turėjo tuomi labiauą su- gam; bet ir čion jis užgavo vyriausius jos centrus, Galičių,
visur,
konservatyviškiausias
ir
labiausiai nesiduodantis aiiJ
Vladimirą Volynijos ir ypačiai Kyjevą — tą senovišką
drutėti po Liublino unijos, kada Lenkams plačiai atsidarė
svetimžemiečių įtekmės. Iš tarpo šitos luomos palengva ii
durys į susiaurintą d. kunigaikštystę Lietuvos, o beveik vi centrą rusiškos apšvietos. Nežiūrint į savo nupuolimą,
rusiškoji kultūra dar ilgą laiką turėjo patraukiančią spėką, siskyrė Ukrainos arba Dniepro kazokija, kuri tapo druu
sa. pietvakarinė Rusija, kaip kad Galicija, dabar pateko į
rankas lenkiškosios karūnos. Lenkai įgijo tiesą apsigyventi kaip matosi iš surusėji'mo pačių užkariautojų vakarinės Ru atspirtimi rusiškos tautystės.
vakarinėje Rusijoje, užimti čion žemiškus urėdus, įgyti lo sijos ir i.šliuosuotojų jos nuo totoriško viešpatavimo —
lietuviškų kunigaikščių. Tiktai sukatalikėjimas ir susilenbius, paveldėti ir tt. Apsilenkinimas, žinoma, prasidėjo nuo
augštesniojo sluogsnio, beje rusiškos ir lietuviškos aristokra kinimas lietuviškos dinastijos Jagėliunų, o drauge su tuomi
Pirma dokumentališka žinia apie Dniepro kazokus sielaa
galutinis netekimas centro kaip politiško, taip ir kultūriško
tijos, kaipo luomos artimiausios karališko dvaro, kuriam,
1499
m. Tai gromata d. liet, kunigaikščio Aleksandro apie!
noroms-nenoroms, stengėsi prisimeilinti, kadangi nuo jo ėjo nepriklusnumo suteikė persvarą lenkiškajai įtekmei. Bet į
įėmimus
Kyjevos vaivados, kunigaikščio Dimitro Putiatos.J
dovanojimas lobių, starastystų ir augstesniųjų urėdų. 1 arp Įiagelbą tajai atėjo ans judėjimas vakarų Europos civili
Čion
kalbama
ypatingai apie muitus, renkamus jo naudon
šeimynų lenkiškųjų ir rusiškai lietuviškųjų magnatų pra zacijos, kuris žinomas po vardu Atsigimimo mokslų ir dailų.
Kyjevos
mieste
nuo visokių atkeliaujančių pirklių. Tarpi
sidėjo tankus susigiminiavimai, |>er kūrins nemažai rusiš Tas judėjimas iš eilės pasivisokeriopino kitu judėjimu, ži
šitųjų
minimi
yra
ir kazokai, atvežantiejie ant pardožės žu
nomu po vardu Reformacijos. Tas ir ans judėjimas paly
kų ir lietuviškų šeimynų priėmė lenkiškus papročius, kalbą
vį
Dniepru
kaip
iš
viršaus, taip ir iš apačios. Taigi, ŽJM
ir religiją. Veikli lotyniškoji kunigija ypatingai pasinau tėjo Lenkiją, esančią po įtekme lotyniškai vokiškos kultū
jyba
ir
buvo
vyriausiu
užsiėmimu Dniepro kazokų. Cu(tru
dojo tais susigentinimais atvertimui kiltų rusiškų ir lietu ros, ir pagamino čion pažymų žydėjimą apšvietos, Įx*r jiasiypatingai
kareiviškos
kazokijos iš pradžių buvo sl/rytys
viškų šeimynų, ir, kaip žinome, su dideliu pasisekimu, pa platinimą mokyklų, spaudos knygų, |>er nuolatines keliones
miestų Kanevo ir Čerkasų (Kyjevos vaivadystos pietr rytFs
laikant katalikiškam dvarui. O priėmusi katalikystę ir apsišvietimui į vakarinę Europą ir priplaukimą mokyklų,
spaudos knygų, |>er nuolatines keliones apsišvietimui į va nis kampas),; nuo Čerkasų ir pati Dniepro kazokija paskillenkišką kalbą, rusiška ir lietuviška kiltoji šeimyna neužilbo tarp Maskvitėnų po vardu “Čerkesai”. Pirmas doku
gio pastojo lenkiška savo jausmuose ir pažvalgose. lokiu karinę Europą ir priplaukimą svetimžemiečių, ypatingai j>er
mentuose
paminėjimas apie Čerkasų kazokus, padalintus
budu galop 16-to šimtmečio pažymi-dalis lietuviškosios Ru gaivią kovą protestantų su katalikyste ir jųdviejų imtynes
ant
tuntų
arba sotnių, girdisi 1502 m.; tame dokumente*
sijos ir Lietuvos aristokratų ar sulenkėjo arba arti to ant mokyklinės ir literatiškos dirvų. Tokiu budu X\ Ltas
,
vadina
juos
“kunigaikščio Dimitro kazokais“, beje kazokais
šimtmetis, o ypačiai antroji jo pusė, yra gadyne pražydimo
buvo.
*
po
vada
kunigaikščio
Dimitro Putiatos, kurs liepė nuo jų
lenkiško apsišvietimo, rods gan paviršutiniško ir apimančio
Paskui augštesnęją kliasą sekė šlėktiškoji arba |x»nų
atimti
daigius,
pagrobtus
nuo tūlų pirklių — kas ir nuro
luomą, kuri troško susilyginti tiesose ir laisvėse su lenkiš tiktai vieną augštęsnęją luomą, tuomi nemažiaus gan ži
do
ant
grobišavimų
šitų
kazokų.
Arčiausiu jų vyresninku j
kąją šlėkta, ir todėl noringai gentinosi su ana, periminėjo bančio ir ]tfitraukiančio. Tas pražydimas y|>ačiai atsiženbuvo,
žinoma,
Čerkašiškas
atstovas
Kyjevos vaivados, ku-1
jos paproęius ir kalbą. Lotyniškoji kunigija ir čion stro klino dirvoje lenkiškos literatūros, kuri toje gadynėje |>erriuoriii
šiuomsyk
buvo
tūlas
Senka
Polozavyčius
; Įjotam jis
stato pilną eilę prakilnių raštininkų, kurie iš didesnės dalies
piai naudojosi iš maišytų stituokmių. kad is jų pagimusius
vadinamas
esti
starasta
Kanevo
ir
Čerkasų.
mokėjo taip lotynišką kaip lenkišką literatišką kalbą. Ypa
vaikus krikštyti ir auginti katalikiškoje dvasioje.
1 oks
1 ’rie Zygmanto 1 tokiu starasta buvo, jjinnas savo ka- ‘
laipsniškas lenkėjimas rusiškos ir lietuviškos šlėktos, žino tingai užsipelno atydos: poetai Nikalojus Rej’us iš Nagloriškaiš
darbais atsižymėjęs, atamanas Dniepro kazokų Eust.
ma. ėjo sparčiaus ypačiai skrytyse artimiausiose rubežiaus vicų, Jonas Kochanovskis, Symonavyčius ir Fabijonas KlioDaškovyčius.
Jis buvo vienu iš parubežinių lietuviškai ru- !
lenkiškos tautystės, kaip Pagiriai, Cholinų ir Galičiaus Ru navyčius; istorikai ir istoriko - geographąi: Martinas Krosiskų
vaivadų
laike karės lenkiškai lietuviško karaliaus
meris, Mat. Miechovius, Martinas ir Joakimas Bielskiai
sija. Gilumoje gi Baltarusijos, Kyjeviskių ir \ olynijos
Aleksandro
su
Maskvos
Ivanu III; po pralošos pas Viedro-I
(sūnūs ir Tėvas), Dimitras Sulikovskis (Lvovo archivyskumasa žemiškos, kareiviškos luomos dar užlaikė savo rusiš
šą
tasai
kiltas
ir
pravoslaviškas
Rusinąs Įx?rėjo į Maskvos!
ką tautystę: nors ir ten svetima lenkiškai vokiškoji įtekmė pas L Krasinskis, Guagninis, Reinlioldas Heidenšteinas
(raštininkas Jono Zamoiskio) ir Mat. Stryjkovskis. Šita*- tarnystą, bet prie Vosyliaus III. laike naujos karės, Glin-fl
jau drūčiai atsimušė papročiuose, a|xlare, kalbojo, o drauge
sai,
buvęs kareiviu, o po tam kanoniku, lygiai rašęs eilėmis skio sujudintos, Daškovyčius vėl sugrįžo į lietuviškąją Ru-I
su tuomi prasidėjusiame ištvirkime papročių ir palinkime
siją. Gavęs nuo Zygmanto I starastystę Kanevo-ČerkaSra
ir proza, parašė lenkiškoje kalboje plačią lietuviškai rusišką
į liuoną.
Atsimename, kaip iš Maskvos pebėgęsis Kurbskis ne chroniką. kurią pradėjo nuo mythiško prabočiaus lietuviškų jis užėmė svarbią tuomet sargybos vietą ant parubežio- sitį
Maskvos viešpatyste ir Krimiške Orda. Drauge su tuomi, I
švankiai atsiliepė apie lenkiškai rusiškus papročius (O-uose kunigaikščių išeivio iš Romos Palemono ir privedė ją iki
taĮjęs
vadu liniepro kazokų, jis panaudojo savo ženklumąį
Steponui Batoriui. \ yriausiais šaltiniais jo lietuviškai ru
ir 70-tuose metuose X\ 1-to šimtmečio. Truputį vėliaus
ir
Įjrielankunją
Zygmanto I išrūpinti Čerkasų kazokijai tie-]
dėl tos pačios priežasties turime įdomų paliudijimą kito siškai chronikai buvo rusiškos lietopisės, taip senesnėsės,
sas
ant
plačių
žemių,
gulinčių iš pusės Krimiškių, jis pasta
kaip ir tos, kurios atsirado lietuviškoje Rusijoje XV ir
sągadyniečio. Tūlas Volynijos šlėktunas, Ivanas Meleska,
tė
keletą
pylių,
užėmęs
jas kazokais, ir tarp kitų Čigiriną, j
X\ I šimtmečiuose. Podraug jis semia savo pasakojimus
vėliaus Smolensko kaštelionas, pirmu sykiu atkakdamas į
busiančią
sostapylę
kazokiškos
Ukrainos. \ isatinai, veik-j
iš lotyniškai lenkiškų istoriškų veikalų, ir visatinai jo isto
\ aršavos seimą 1589 m., surašė karaliui ir ponams-duniai
luinas
Daikovyčiaus
toje
šalyje,
patekęs iki 1536 m.,
rija surasvla nuo pažvalgos lenkiškai katalikiškoj.
prisidėjo
prie
sudrutinimo
ir
praplatinimo
jis per daug gyrė laikus Zygmanto I. peikdamas ZygmanVakarinė Rusija, atsilikusi apšvietime ir kultūroje, tu kijos Padnieprėje ir patvirtinimo jos kaijjo atskiros
tą H, kuriam nenorėjo atleisti už atidavimą Liachams Vorėję neatbūtinai jmsiduoti daugiur įtekmei šito pražydimo kuri vėliaus užėmė tarpinį'-laiĮJsnį taqje valsčionin ir
lynijos ir Pagirių; o potam truputį grubiomis, bet ne be lenkiškos apšvietos ir paviršutinio trukšmo vakarų Europos
Miesčioniškoji kazokija čion, kaip ir Maskvos
-patystf |e,
pamėklės apibrėžomis, nupiešė visokias atmainas ir naujus civilizacijos, atsimušusios ant lenkiškų papročių. O vienok
turėjo
kareivišką
ženklunią;
ji
gynė
parubežines
Ukraii>jc
užvedimus, įvykstančius jo gimtinėje.
toji įtekmė anoj gadynėje dar nebuvo taip didelė, kaip ro karaliaus pylis po dešinei jnisei Dniepro; kuomet.
įk> jo
Štai tūlos ištraukos iš jo kalbos:
dytis galėtų ant pirmos pažiūros. \ akariniai Rusai, nete kairei pusei, miestuose Sieyeriškės Ukrainos buvo kiti ka
— Prisiėjo man sątarautiesi su jumis, o seiliaus aš to kę savo sostapilės su savais valdymierais, rado drūtą atra
zokai, Maskvos tarnystėję. L ž savo tarnystę jie gaudavo
kiuose suvažiavimuose niekados nebuvojau ir su karaliumi mą išlaiknmii savo tautystės pravoslaviškoje cerkvėje, kuri algą
pinigais ir žemės lopus, it^je to. taikos laike užsiimi
jo mylista nesėdėjau. Prie musų išmirusių kniazių, kurie antsjiaudė savo žymę netik ant jų vidujinių svieto pažvaL
nėjo
visokia pramone. Būdamas vadu Dniepro kazoku,
karaliavo, prastai iš tikros širdies kalbėjo, politikos neži gų, bet ir ant išlaukinės pusės jų būvio. Bet įdėjimas
Dądkovyčius
netik gxnė pietinius ruliežius lenkiškai lietu
nojo, o teisybę į burną, kaip druską į akis barstydavo. cerkvės ten toje gadynėje buvo vargingas, o įvykusioji Brasvidkos
viešpatystės
nuo Krimo Ordos. I>et. liepiant ZygmanPotam karaliai pamėgo vokiečius labiau* kaip mus ir viską čiuose unija sukėlė joje atskalunystę. Bet ir taip rusiško
tui,
vcclžiojo
juos
taip-gi
į pagelbą Krimiškiams prieš Masš
jiems išdalino, ką pirmesniejie surinko. O saldžios at ji kultūra nelengviai pasidavė užgulimui lenkiškai vokiškos
kvą;
žinoma
yra,
kajl
jis
dalyvavo
dideliame užgulime Mahminties Zygtnantas I vokiečių kaip šunų nekentė. Liachų
kultūros, bent ne lx* ilgos kovos ir ne be drūto atveiksnio met-Girėjo ant Maskvos, 1521 m. Bet nelengvu buvo ne
su jų kytrumais teip-gi nemylėjo,-o labai mylėjo Lietuvą ir
iš savo pusės. Iki šiamlaik istoriškoji literatūra gan daug ramią Dniepro kazokiją laikvli paklusnume vietiniems stamusų Rusiją. Ir prie ję gyvėnosi daug geriaus, nors taip kalbėjo apie lenkiškąją įtekmę ant lietuviškosios Rusijos,
rastoms. I aip mirus Daškovyčiui, kazokai pamišo prieš
brangiose svylose nevaikščiojo; kiti l>e naginių, lyg ber o laitai mažai apie rusišką įtekmę ant Lenkų tautystės, nors
Kanevo - Čerkasų starastas. \ osylių 1 iskevvčiu ir Joną
nardinai, vaikštinėjo, marškinius iki - kaulelių, o kepures
toji įtekmė turėjo būti pažymėta, kaip visuomeniškame gy Penką, nenorėdami atlikinėti antdėtas ant ių pagalves ir
(kapišonus) iki pačiai juostai pasisiūdavo. Dabar-gi. kada venime teip ir šeimynos būvyje, kalboje, išlaukiniame ajxla- pareigas.
♦;
aš pats apsi velku savo pirmykštę naminę drapaną, tai pati
re, kariškame dalyke, ukėje ir tt. Augštesniuose sluogslai buvo Dniepro kazokija arba apsisėdusi. valdoma)
mano, ponia Mstislaviškė, negali be juoko į manę žiūrėti..
niuose vakarinės Rusijos tokiu budu iš mišinio abiejų tau karališkų vaivadų ir starastų. Nuo ios anksti atsiskvrė
— Pas mus jau ir lenkiškai moka šnekėti, idant ka tysčių ėmė išsidirbti naujas typas: lenkiškai rusiškas. ‘‘Ru kazokija “žemutinė“, panėši į liuosą Dono kazokiją rvtinės
raliams visokius niekus galėtų pliaukšti. O kada pas tave sija lenkinęsi, o Lenkija rusinosi”, gražiai išsitarė §ainoRusijos. loji šlaistėsi žemiaus pagal Dnieprą, ypatingai
koks ponelis atvažiuos, vaišink jį užtektinai, o ir savo žmo cha. iš sulenkėjusių rusiškų šeimynų ėmė kilti daugelis vi ant jo salų, arčiaus garsių Dniepro slenksčių; bet Maskvit’
ną šalę jo pasodink. Ir tarnai pas mus yra iš Lenkų; duok suomeniškų respublikos veikėjų, pagarsėjusių kaipo valsti nai ir ją vadino “Čerkasais“. Žemaičiai kazokai ta:
jos vyrai, karevedžiai, theologai, oratoriai, raštininkai, poe ke, prasimaitinimui, užsiminėjo taipgi žvejyba; j
jiems brangų drabužį, maitink juos riebiai, bet tarnystos
nuo jų nereikalauk. Toks tarnas, apsirengęs geriaus. ir tai ir lt. Toks priepludis rusiškų spėkų gelltėjo pakylėti
vino žuvį ant saulėd; o ant žiem<»s išsiskirstė ar į i|
ant augštų pakauštų (korkų), meisteris smilinėti apie mer ne didoką lenkišką tautystę ant įžymios polytiškos augštuar į stepų grinteles. Bet laisvoji kazokija nemėgd
ginas ir smagintiesi iš didelės kupkos. Tu už stalo, ir mos ir suteikti jai ant tūlo laiko daug išlaukinio žibėjo.
užsiėmimų, o jieškojo pramogos kariškame grobvjeį
tarnas taip-gi, tu už barščių, o jis už mėsos, tu už plėčkos,
Vaisinga žemė lietuviškosios Rusijos pasidarė dalyku ypatingai ėmė>i užpiddinėti am besivajojančių Totl
o jis už kitos, o jeigu netvirtai laikąi, tai ir tavąją iš rankų
lenkiškų užgrėbimų ię lenkiškos kolonizacijos. Lenkų poe ant jų kaimenių. Tai-gi buvo priešakine kariška kolonl
pastvers. Tu iš namų, o jis prie pačios prisimeilins. Yra tai ėmė apdainuoti tą laimėjimo šalį savuose rašiniuose; vakarinės Rusijos kovoje tosios su Krimo Orda už ai
pas mus arkliai drigantai, kuriems ir žiemą ir vasarą duok pvd. žingeidi yra graži lotyniška poema “Roxolania”, pa tų tuščią ruožtą, gulintį tarpe jų. Laisvoji kazokijd
avižas ir šieną, ir kiekvieną naktį pakratų; laikyk prie jų
rašyta Klionavyčiaus. Jis aprašo Galiciškę Rusiją ir sutei pro, lyginai kaip ir Dkjito, sprendė dalykus durnoji
tarną Liachą ir dar arklininką; tiktai tarnystės nuo jų
kia pilną eilę idylliškų abrozų kaslink jos gamtos, miestų,
viečėje, kur ir išsirinkdavo vyresninkus. atamanus. J
nė jokios nelauk.
kaimų, gyventojų, žemdarbystės, galvijų auginimo, ir tarp
žinomu atamanu žemaičių kazokų buvo tūlas l’ref
— Teko man pirkti laikrodį Kyjevoje pirkliaujančių
kitko aiškiais dažais nupiešia liūdną prasčiokų pageidavimą
Lanckoronskis. sągadynietis Eust. Daškovvčiaus. 1
eilėse; daviau už jį tris kapas grašių; o kaip nusiunčiau į
“vodkos”.
garsėjo nusisekusia kelione 151b m., ant Totorių iri
Vilnių pataisyti, tai vagišius vokietis paėmė nuo manęs iki
pas Juodmarių Bielgorodą ( Akermaną) ir Očakovą,]
Toje gadynėje dar didelė dauguma vakarinės Rusijos
penktai kapai! Daug geresnis už jį musų gaidys, kurs ne ponų užlaikė savo tautystę, pravoslaviją ir rusišką kalbą,
sugrįžo su dideliu grobiu. Bet tie kazokai Dniepn/1^
atbūtinai gieda kiekvieną vidunaktį.
vis dar stovėjo įjo valdžia bendro valdovo. Kanevo-1
kuri, kaip pirma, jiasiliko kalba valdžios ir teismo aktų.
— Ant stalo nebudąv<^)irma tokių gardumynų kaip
Tas viešpatavimas rusiškbs kalbos atsigarsėję ir naujame sų starastos. Žinios yra, kad patys Čerkasu stanf
dabar; būdavo gera žąsiena su grybais, košelė su pipiru- išleidime Lietuviškojo Statuto.
kiti karališki urėdninkai ragino Dniepro kazoku^ X
kais, kepsnys su svogūnais ar česnaku, o dar geresnė fyžių
nėti ant kaimynų, nėsa imdavo dalį grębio. Kazokų j
Po Liublino unijos did. kunigaikštystės Lietuvos su
košė su šafronu. Vengriškoj? vyno negerdavo, o manda
lx?brų gaudytojai ir druskininkai, leisdamiesi žemvnl
Karūna atsirado būtinas reikalas papildyti Liet. Statutą ir
giai gėrė malvaziją, miduką ir degtinę.
pru, kartais tą pramonę sujungdavo su apgrobimu t
— Musų žmonos vaikščioja dabar ^rangiuose rūbuo labiau*-sutaikinti jį su lenkiška įstatymdavyste. Prisiėjo kų ulusų ir čabanų, parsivarydami tųjų arklius, galvi
iš jo daug ką prašalinti, ko pirma reikalavo nepriklausomy avis. Kartais tie kazokai įgrobdavo karavanus tuk
se; padurkai siūbuoja; o dvarponis į kojutę kaip sakalas
prisižiurinėja. Geriaus tegul musų žmonos rengtųsi seno bė didei kųnpgaikštystei; prieg tam Kyjevos, Volynijos ir
ir totoriškų pirklių, keliaujančių į Maskva per Ta\l
BraslaU) žemės, nors ir pateko Lenkijai, bet užlaikė sau
mis kurčiai užsagstytomis kazačinkomis ir nešiotų užšniupervažą ant Dniepro; taip-gi užpuldavo ir ant totl
ruotus užpakalyje prajerkus, ir pliudriukes vokiškai; ne ' teisdarystę pagal Lietuviškąjį Statutą. Jam prižiūrėti tapo vajokų, traukiančių į Maskvos ribas grobti, arba atinl
paskirtos komisijos, kurios įnešė į jį visokius įtaisymus.
taip lengvai priselintų meilės papliauškos.. O dabar nors
nuo jų grobį. Chanui skundžianties, lenkiškai lietuvi
Paskutirię komisiją, kurioj pirmsėdžiavo liet, pakancleris vyriausybė atsakinėjo neprielankiai, nurodydama auti
su raguotine ant sargybos stovėk, neišsergėsi tu kipšo.
Levas Skpieha, paskyrė Batory. Paskutinėj! redakcija tapo valės kazokų, ar kad grobstė ne Kyjevos ir Čerkasų |
Tolygiuose skunduose aiškiai atsimuša skverbimąsi
perstatyta
jau po jo Varšavos vainikavimo seime 1588 m., kai, bet Maskviškiai iš Sieverių Ukrainos. Kartais J
svetimžemiškų papročių į vakarinę Rusiją ir Lietuvą,
ir tapo patvirtinta naujo karaliaus Zygmanto III. Tai bu žindavo teisumą skundų, žadėjo nubausti kaltuosius i|
prieš kurį tai skverbimąsi negalėjo su pasisekimu atstovėti
vo taip vad. Trečiasai Liet. Statutas; nors jis taipgi buvo davo iš turto grobikų atlyginti prafošas apgrobtu turi____
dėlei sąlygų savo visuomeniško padėjimo. Istorijai labai
yra .akyvu tėmyti šitą susidūrimą rusiškos ir lenkiškos kuk perverstas į lenkišką kalbą, bet officiališką jo išleidimą at- toriškų pirklių arba tiesiok atiduoti visus pagrobtus
turos ant dirvų lietuviškosios Rusijos. Pagal savo ugnį ir spauzdino rusiškai Vilniaus spaustuvėje brolių Mamoničių.
pagal savo šaltinius — rusiškoji kultūra visatinai senesnė
Apie tą patį laiką, beje 1581 m., įsteigtas tapo kara
Prie Ivano Gresmiojo, buvęsis I\ a novo-čerkasu
ir veislesnė už lenkišką. Kada Lenkai dap neišėjo ant is liaus Batorio vyriausias teisfhas d. kunigaikštystės Lietuvos
sta, kniazius Dimitras Yišneveckis, perėjo ant uusė?^^^^^
toriškos parodavietės iš savo miškuoto ir pelkėto Privysli- arba taip vad. Vilniaus tribunolas, kurs tūlą dalį metų po kvitėnų ir gelbėjo jų kelionėse prieš Krimiškius, va^^^B
nio kampo, galingoji Rusų gentė šakomis jau užėmusi buvo sėdžius laikė Vilniuje, o kitas dalis Minske ir Novogrodke.
mas Dniepro kazokams.’ Jis pirmas pasiKandė tuos kHM|
plačius ruožtus žemės į rytus ir į vakarus nuo Dniepro pa- Tiesos ir įmoniai šito tribunolo, su parašu liet, kanclerio, apgyvendinti žemiaus slenksčių. Tam jis aprinko d^^H
rubežiuose graiko-romiškojo svieto, iš artimų susinešim^ Valavyčiaus, tapo atspauzdinti rusiškai taip-gi spaustuvėje šią iš Dniepro salų. Chorticą. turinčią apie 25 verst^^H
su kuriuomi sėmė pirmuonius klasiškos kultūros. Ankstybi
Mamoničių. Pietvakarinei Rusijai iš pradžių buvo įsteig linkui ir Mačius augštus krantus. Čion \'išnev^m«
pirklybos susinešimai su tolimomis tautomis rytų ir vakarų tas tribunolas Lucke, bet vėliaus jį suvienijo su tribunolu
tino (l?5/m.) ir iš prad/in laimingai gw.ė>iflBIBBHlll
supažindino Rusiją kaip su lotyno-vokiškaja kultūra, taip ir Lenkijos (1589 m.), kadangi toji Rusija jau skaitėsi dalimi
su turtinga persiškąją bei arabo-muzulmaniškaja kultūra. žemių Lenkijos karūnos
LToliaus bus.)
i
1

Gadyne siektos viešpatavimo

Lietuvoje

H. Ibsen.

apie tavo nesusipratimą su Gunnaru. Bet jeigu bus taip, kaip aš spėju, tat su blo
gais ginklais ateis čia Gunnar.

it

iŠ VISUR.

Kaip žinai, Rosijos ribose yra Męs genijališkai viską atlikdavo
n.
šalis, taip vadinama Finlandija me, tyliai, patįs galai j vandenį
“Visas šturmas kjlo vien da»
arba Suomija.
Mulkis Vitte sulysdavo.... Fain gešeftai se to, kad aš noriu tapti S. L. A.
n
• .
>
SYGURD. Drąsų žingsnį žengi! Saugokis bon|| II d. vasario, grįždamas tš (nors ir grafas, bet mulkis!) kėsi.
prezidentu. Vargiai rastum bent
de!
Portugalijos, uzs/uko f Paryžių sū 1905 m. jai davė plačią autono
KETURIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA.
Ir
kur
Rosija
neis
gerais
ke

vieną S. L. A. sąnarį, kurs ne
KORĖ (karčiai nusišypsojęs). Tai mano dalykas! nūs Vokietijos viecoriaus, kunig. miją ir konstituciją. Dabar paIŠ RUSŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE
liais,
jai
ją
veda
toks
žmogus
norėtų to; ir jei kurs to nenori,
Jeigu nori šiąnakt savo laivą apžiūrėti, tat pašviesi Eitel Fritz. Yra tai pirmas mio
mažėli, pamažėli męs pradedame kaip Stolypin!
tai tas žmogus yra nesveikas;
me tau! — Su manim —maniejie! — Čia kelias!
K. PUIDA.
karės 187101. atsilankymas Pran tai Finlandijai pešioti plunksnas
Tavo
grafas
Kuku.
nes nenori pakilt teip augštai,
(Išeina visi po dešinės per gilumą scenos).
cūzijoj vokiškojo kunigaikščio.
ir, rodos, greitai jos autonomija
kaip
jis gali”.
ERNULF. Gerai, pamėginsiu. O tu, Digna, iDAGNA. Sygurdai, Sygurdai! Turi perspėti tą
ir konstitucija visai paliks b©
Žodžiai
tie išimti iš rašto p.
SUSIVIENYJLMO REIKALAI.
|| Maskvos bajorai iš savo luo plunksnų.
klausyk, kad tą Dainą paskui runomis užrašyti mo nelaimę! (
Bagočiaus
tilpusio, “Lietuvos”
SYGURD (greitai eina prie šėtros durą ir šaukia). tuos išmetė buvusį durnos at
ATSAKIMAI.
kėtum. (Kareiviai artinasi su žiburiais ir sustoja ap
Ir gėda butų Rosijai nenupešNo.
6-tam
1908
m.
I.
linkui Ernulfo; tas valandėlę tyli, mušto ir pradeda): Kelkis, Ernulfai, nuo vakarienės! Keršink bondui stovą, profesorių Maskvos uni ti Finlandijos — nekurie gali
Daug
yra
pašauktų,
bet mažai •
Korei!
Ant tilpusio laiško p. "F, J. Ba«
versiteto Kokoškiną.
pradėti manyti, kad musų val
išrinktų,
o
jeigu
niekas
nešaukia,
ERNULF (išeina su kitais). Bondur Korei? Kur
Kad vėlę gailestis suspaus,
džia taip nupuolė, kad .nebegali gočiaus, No. 6 “Lietuvos” prieš
tai
pačiam
reikia
nors
su di
jis?
mane, nežadu gilintis į ilgas po
| 12 d. vasario, ne'toli Jano- ir plunksnos išpešti.
Dainius linksmybės nedainuos;
džiausiu vargu įsigauti į eiles pa
SYGURD. Skubinas užpulti ant Gunnaro pilies, vo, Lublino gubernijoj (Lenki
Kad rupesnis širdį užgaus,
Ne, finus męs sutraiškysime, lemikas, nes aš ne dėl to atsi šauktųjų ir užimti pirmą vietą.
ketina
deginti
ir
užmušinėti
!
joj )’, ginkluoti teroristai užpuolė tas mums nieko nereiškia, sutrai liepiau per “Lietuvą” apie “Ne
Jo daina iš skausmo dejuos.
ERNULF. Ha — ha! — Nekliudyk jam! Tat ant pačto vežimo ir atėmė vi
gražią Politiką”, kad polemizuo Tame pačiame raštelyje po ke
škysime kaip muses.
lis kartus p. B. pasigiria ėsas
vienu
žygiu
stengsiu
atkersimi
Yiunnarui
ir
Jiordisai!
Dainos slėpiningi aidai
sus piniginius siuntinius, iš viso
Ir dabar su Finlandija męs jau ti, tik kaipo sąnarys Susi*. L. A. socijalistu. P. Bągočius ■ labai
Paskui
nubausiu
Korę.
5000 rublių.
Suteikti man jėgą Dievų —
ceremonijų nebedarome: ir kra išreiškiau savo i nuomonę apie gerai daro’ duodamas savę svie
SYGURD. Tuščias darbas. Jeigu nori nubausti
y patą, kuri pati savę slaptu bu
Vargais, iš kankynės grudų,
tas ten darome ir areštuojame, ir
tui pažinti, kaip jis prijaučia gar
Korę,
j
ieškok
jo
šiąnakt.
Piktadarystę
padaręs,
pasi

• Skambėkite, mano skundai!
Į Maskvoj, 13 d. vasario li visokias sąjungas uždengiame; du geidžia įsisiūlyti minėtai oibingam socijalizmui. Iš paties
slėps kalnuose. Gunnarą aš pašaukiau ant kardų; kosi atidarytas Maskolijos bajo
(.Atsikelia).
po visą Finlandiją išsiutinėjome ganizacijai už viršininku. Kad p. Bagočiaus žodžių galima bu
jis neištrūks iš tavęs, kad ir aš.... Bet šią naktį rų kongresas. Susirinkę bajorai
savo šnipus, žandarus; pastaruo mano išreiškimas galėjo nepatik tų manyti, kad jis ištikro yra
reikia
ginti
jį
nuo
jo
priešininkų.
Butų
blogai,
kad
Nomų pavydus geiduliai
nutarė kreiptiesi prie caro su ju laiku pradėjome ten siųsti ti p. Bagočiui, tai neabejoju, socijalistu, o jo priešai buržutoksai
niekšas
Korė
atimtų
iš
manęs
mano
keršto
au

Ant kelio pastatė kliūtis,
prašymu sugrąžinti senąjį valdy daug kariumenės, neva daryli bet nereiktu perdaug nė pykti,
Juk-gf negali*
ką.
Ir dingo laimės spinduliai —
mo būdą. Nieko tame teip įsta manevrus.... padarysime finams jeigu politikieriui kas išnetyčių ma tikėti, kad
pats
būdamas
ERNULF. Teisingai, šią naktį noriu ginti ToEmulfą apsiaučia naktis.
baus nėra: juk senoji valdžia rū tokius manevrus, kad jie ilgai, il užpila vandenio už apikaklės.
buržuų
kitus
tuom
vardu
vadinrolfo užmušėją, bet rytoj turi jis žūti.
P. F. J. B. reikalauja nuo
pinosi vien bajorijos gerove kaš gai mus minės.
t.
O
iš
tiesų
teip
yra!
Juk
tai
SYGURD. Jis arba aš — to gali tikėtis.
Septynis sūnų man davė
tais kitų gyventojų luomų.
Antra, ministerių ir jenerolų manęs darodymo išreikštų silp nesocijalisto principu tapti užkiERNULF (į savuosius). Tat į darbą, keršinti
nų pusių. Tai čia reikia laišką
Maloningi dangaus Dievai;
sveikata reikalauja, kad Finlanditą augštesniu. Socijalistai rei
Ernulfo
kartą. (Išeina su savaisiais po dešinės per
Jie žuvo; žuvo ir Talė —
| Sniego darganos Galicijoj joje nebūtų jokių autonomijų ir perskaityti, potam patįs skaity kalauja, kad visi pasaulėje gyve
scenos^ gilumą).
Ir klaidus Ernulfo takai?
užnešė kelius teip, kad ant 16 konstitucijų. Kartais koks ge tojai gali skirti grudus iš pelų.
nanti žmonės butų lygus. SociSYGURD. Eik su jais, Dagna.... Aš turiu likti
Čia paduodu laiško kopiją žo
gelžkelių trukių bėgiojimas pasi nerolas ir ministeris naktyj pa
jalizmas
kariauja prieš visokią
čia; nes žinia apie mudviejų susitikimą jau pasiekė
Sūnų mano stiprus kardai
liovė. Miestų gyventojams pri šoka iš miego ir nesavu balsu dis į žodį:
valdžią,
nepaisant
keno rankose
žmones, o man negalima sutikti Gunnarą ligi paskirto
Lfhksmino senatvės dienas;
truko jau maisto, kadangi, dėl ima šaukti:
“
Pittsburg.
Pa.
ji
butų
(Klysta
rašėjas. Ne
laiko. Bet tu — patark ir vesk savo tėvą. Daug
Rupesniais pražilę plaukai ~
gilaus sniego nieko atvežti nega
—
Finlandija,
Finlandija!
Dec.
-24
i9O7m.
socijalistai,
bet
anarchistai
nepnmoteriškių yra Gunnaro pilyje. Negalima prileisti
Į kietas rėmėsi rankas.
lima.
Duokite
man
ją!
Aš
vienas
ja
Malonus
Drauge:
—
pažysta valdžios.
Red.) Soclkad mikentėtų Jiordis.... ar kitos.
prarysiu! Aš tol negalėsiu mie
Dovanokit man, jog aš jalizmas trokšta visiems lygios
DAGNA. Skubinuos. Tu rūpiniesi Jiordisa. Ačiū
Kape ilsis tie narsiejie?
| Mieste Bombay, Indijose, goti, kol nė vieno fino neliks!
kreipiuos pas Jus, kaipo užmokesties. lygios garbės, ly
už prielankumą.
Raudu savo apgynėjų!
užgimė kruvinos muštynės terp Jei aš negausiu finų mėsos, aš
pas daugiausiai W.. .. vei- gaus apšvietimo, o p. Bagočius,
SYGURD. Eik jau.
Iš kapo neatsikels jie —
dviejų mahometonų sektų. Į galiu apetito nustoti....
kiantį
tautietį su prašymu rekliamuodamas savę socijalistu,
DAGNA. Einu. Bet dėlei Jiordisos gali būti
Aš netekau užtarėjų!
muštynes įsikišo policija, užmu
Kaip
sau
nori,
reikia
gelbėti
paremt manę ant prezidento išvadina tuos nesveikais, kurie
ramus; turi ji savo kambaryje aukso šarvus ir tikrai
šė mažiausiai 5 ypatas, o pašovė tų ponų apetitus! «
S. L. A. Žinot, drauge, jog atsisako aiuo urėdiškų vietų, sa
pati apsigins.
Torolte, mano mielasai.
Dabar dar vienas darodymas. f
40.
darbuojuos lietuvių darbi vę besisiulvdamas ant prezidento
SYGURD. Taip ir aš manau. Tečiaus eik, val
Paskutinis mano sūnų!
Neperseniai viešpats Nikalo
ninkų labui kaip išgalėda S. L. A., prašo draugų paremti.
dyk tėvo norus, budėk ant visų ir — ant Gunnaro
Į| Netoli
Talcahttario,
Chili jus išleido reskriptą, kuriame
Kad tu butum. mano galvai
mas, nors nuo visuomenės Argi socijalistai toki nesusipra
žmonos.
Žilai dar užtektų jėgų!
respublikoj, surado prieštvaninio širdingai dekuoja Stolypinui už
jokios paselpos
negaunu. tėliai, kad nepažintų vilko avies
DAGNA. Pasitikėk manim. Ligi laimingo pasi
žalčio kaulus. Žalčio to turėta jo gerus darbus ir už tą. kad
Pavasary
pabaigsiu
Acade- kaliu apsiriautusio socijalrsto, iš
matymo. (Išeina paskui kitus).
Gražus, kaip vasaros žiedai,
45 pėdas ilgio.
veda
Rosiją
geru
keliu.
miją
ir
noriu
pastot
į Uni kurio, norom s nenoroms, išsiver
SYGURD.
Štai pirmą kartą atsitinka, ginklo
Linksminai man širdį kietą;
gert
Jei
Nikalojus
mano,
kad
žia buržuaziškos širdies jausmai.
versitetą.
o
kad
tam
pinigai
drauge, Gunnar — kad aš nepagelbiu, kuomet tau
' Į Austrijos sostapilę Vindo- keliai, tai vadinas, ir turi būti
Likimo paskirtas buvai
yra
reikalingi,
tai
tie
$100.00,
Teip negražu išnaudoti socijalipaojus grūmoja. (KlausosiI. šauksmai ir kardų
Tarp karžygių rasti vietą.
bonna,
14
d.
vasario,
atėjo
.žinia,
geri,
nors
visas
pasaulis
susiriezkuriuos
gauna
prezidentas,
zmo vardą. Savo materijališžvangėjimas? Jau pasiekė pilį -j- (Eina j dešinę pu
buk Persijos šachas likosi už damas šauktų, kad blogi. Juk
kiems
reikalams tą šimtą dolialabai
susygadytų.
Aš
tikiu,
sę. sustoja ir traukiasi nustebęs). Jiordis! Ji eina
Skausmas auga, širdį spaudžia.
muštas. Patvirtinimo žinios vie carą pasodino ant sosto pats Dielių
gali
gauti nuo «draugų sočijog
Jus.
drauge,
paremsitt
čionai! (Jiordis pasipuošus purpuriniais rūbais, auk
Trūksta jau jėgų kentėti!
nok
dar
nėra,
nėra
nė
jos
užgy

manę
už
ką
busiu
labai
dėkinjalistų
jeigu
teip trumpa. Kas
so šarvais, pilnai apsiginklavus. Palaidi plaukai švy
Lyg kad vabalas ją graužia
nimo.
buržuaziškų
jausmų
apimtas lai
Reikia
pripažinti,
kad
Stoly

gu.
turiuoja vėjo judinami, už pečių vilyčių ryšulys, prie
Ir dvasia ima sopėfi.
pin
tikrai
moka
vesti
Rosiją
ge

kitus
tuom
vardu
nustoja
pra
šono nedidelis dangtis. Rankoje laiko saidoką su
Toliau aš patariu Jūsų
Mieste Guayaųuil, respubli rais keliais, šit pavizdis: — su
vardžiavęs.
su
tuom
sau
daugiau
lankryšiu iš plaukų).
prieš
kuopai
protestuoti
Norna pavydi. kerštinga
JIORDJS (greitai įeina, dairydamasi, lyg kad ry- koj Ecuador, apsireiškė azijatiš gauna kokį pavaldinį ir atveda
Centr. Kom. pasielgimą. Jie draugų nepadarysi. Aš nuo pre
Baudžia mane smūgiais baisiais.
*
, pas Stolypiną. Jis pasiima juodą
ties bijotųsi: prieina arti prie Sygurdo, ima jį už ran kasis maras.
mat nori tik trįs kandidatui zidento vietos viešai atsisakau,
Nelaimių ragą gausingą
daiktą ir atvestojo klausia:
kos ir pašnabždomis taria). Sygurdai, Sygurdai, ma
palikt, išmetant kitus. Lyg nors nesijaučiu ligotu.
Pila ant manęs sopuliais.
|| Žydų gelbėjimo
komitetas,
— Kokią spalvą turi tas (laik
A. B. Strimaitis.
tai jį?
mes bututne mažais vaikais,
susitveręs
Vokietijoj,
užtikrina,
us.
SYGURD. Ką tokį? Kur?
ir negalėtume pasiskirt pa
Nelaimėj netekau jėgų:
Atvestasis pažiūri, pažiūri ir
Laikraščiai neužsiima mokini
JIORDIS. Tą vilką ten, netoli! Nekruta, įsmei jog nė vienas dalyvavęs žydų
tįs. todėl reikalaukit:
Kardų jau negreit ištrauksiu.
skerdynėse Odesoj
juodašimtis drožia:
mu
atskirų ypatų. Todėl, norint
gė į manė raudonas, liepsnojančias akis! — Tai mano
1) Idant visi kandidatai,
Kad galę turėčiau Dievų.
ne tapo nubaustu. Nors teismai
—
Juodas!
ko
nors
kokią nors ypatą pamo
mirties pranašas, Sygurdai! Tris kartus jis man pa
gavę nors 3 kuopų parėmi
Kerštu aš liepsnočiau baisiu.
ne
vieną
nuteisė,
bet
caras
Mika

—
Juodas!
A,
tu
maištinin

sirodė : tas reiškia, kad .dar šią naktį mirsiu.
mą. butų paduoti kandida- kyti, geriausiai, be laikraščių
lojus nuteistuosius nuo bausmės ke, kaip tu išdrįsti sakuti, kad
tarpininkystės, prie tos ypatos
SYGURD. Jiordis! Jįprdis!
> tais ant balsavimo.
Kaip čia kerštą pagaminti
kreiptiesi, tiesiok jai pamokini
JIORDIS. Ką tik dabar kiaurai žemę dingo. paliuosuoja. taus mat yra ap jis juodas? Greičiau jį ant kar
2) C. Kom. nori, kad męs
Dieną-naktį vis manyčiau —
gynėju juodašimčių.
tuvių, greičiau! Jis papildė diTaip, taip,'— perspėjo mane!
nerinktume
kasos globėjų. mus pasiųsti. Skaitytojams tie
Nomai kerštą sutaisyti! —
džiausį
prasikaltimą:
pasakė,
SYGURD. Tu nesveika? Eik į butą.
• mat, turbut. bijos, kad męs pamokinimai gali būt visai nerei
•Paskui sūnūs aplankyčiau.
kalingi. Męs norėtume, kad ne už
|
Pietinėj
Afrikoj,
Glencoe
kad
juodas
daiktas
yra
juodas.
JIORDIS. Ne — čia noriu laukti. Trumpos ma
neišrinktume jų priešą, o tie
anglių kasyklose, netoli PitermaIr maištininką karia.
no būtybės valandos.
galėtji kokius negražius da»- gimtų laikraščio skiltyse toki
Norna, Ernulfe, galinga,
ritzburgo, Natoliuj, atsitiko baiIštikimas pavaldinys visuomet
tušti ginčai, koki tilpo prieš sei
belius į aikštę išvest.
SYGURD. Kas su tavim atsitiko?
Begailė jos keršto ranka.
mą, būvant “Lietuvai" S. L. A.
darsi
dujų
cxpliozija,
kurios
47
turi
sakyti
atbulai
:
juoda
spalva
JIORDIS. Kas su manim atsitiko? Nežinau!
Todėl nežiūrėki m, ar Cen
Bet galybė stebuklinga
pavaldinio akyse turi išrodyt!
Bet kuomet tu šiandien sakiai, kad Gunnaras ir Dag bininkai likosi užmušti.
tro Kom. nori ar ne, XXII organu.
Liko tau -j- dainos dovana!
Red.
balta, o balta — juoda.
na skiria mudu — teisybę sakiai. Turiva pabėgti ša
seimas davė tiesą, ir todėl
(Augančiu įkvėpimu).
|
Berlyne
prasidėjo
byla
mas

Stolypin
žada
greitai
visą
Ro

ly n nuo jų ir šaly n nuo būtybės — tik tuomet gali va
męs rinkim juos nors C. K.
koliškojo studento Mirskio, kurio si ją. 130 milijonų pavaldinių, iš
būti drauge.
ir nedavė vietos blankose.
Užmigo sūnus amžinai;
namuose rado skrynią su dvigu mokyti taip manyti.
SYGURD. Mudu? Tu nori pasakyti?....
Męs Pittsburge statom drg
Bet mano gėdulių daina
1
bu
dugnu, o terp dugno dalių
Ir nestebėtina, kad tokį gudro
JIORIDIS (prakilnumo pilna). Benamė ir fiasauŽivatkauską iš Serą n tono 11
Telekie, kaip paukščio sparnai —
liui svetima buvau nuo laiko, kuomet kitą paėmiai sau buvo elektriški aparatai ir explio- čių Nikalojus glosto.
Raulinaitį iš Bostono.
Ji skųsis sopulių našta!
— Vyras, vyras, tu esi, — sa
— Pereitos subatos dieną priuž žmoną. V iską gali atiduoti žmogus draugui, iš- duojančios medegos, teipgi pliaJokubynas nori likt prezi
nai
išmesti
į
padanges
gelžkelių
ko
jam
viešpats.
saikintiejie
teismo, po 30 valan
! skyrus mylimą moteriškę! Jeigu tą padarys, drasko
dentu. idant būdamas prez.
Dainos slėpiningi aidai
traukinius
ir
stacijas.
Mirskyj
tei

—
Vyras
ir
ministerių
pirmi

ir redaktorių, galėtų visą dų besirodaviino, rado kalta Maslėpiningą Nornos verpalą ir žudo dvi gjvasti. Kok
Suteikti man valia Dievų —
U ninkas.
sai — tai nemeluojąs balsas kalba manyje, kad gi sinasi, jog nežino, kokiu budu
Sus. savo kišeniuj ir rankose rion Grey, kuri daugelyj vietų
Tad ^kry skite mano skundai
— Gelbėk, gelbėk Rosiją, už
miau tokia stipria dvasia, kad kelti ir raminti tave skrynia pateko į jo gyvenimą.
laikyt.
Ar męs, kuopos, turėjo apsivedimo biurus ir daug
Nuo ankstybo kapo sūnų!
sitarnausi šventojo vardą.
snausim ? Ar duosim visą merginų* ir vaikinų, norinčių ap
tavo sunkiose valandose; tu gimiai tam, kad viename
16 d. vasario, popiežiaus ir
— Stengiuos, stengiuos! Ne
žmoguje aš bučiau radusi viską, ką didžiu ir prakil
ta organizaciją keletui pone sivesti, prigavo. Užtai atsieis
Garbė jums! Sk ryški t prie Dievų
klerikalų
priešai
iškilmingai
ap

jai tūlą laiką kalėjime metavoti.
praeina
nė viena diena, kad ke
niu skaitau! Aš žinau, Sygurdai, — kad butuva
lių išnaudot? Draugai, proj us lydi garbinga daina!
liems
maištininkams
galva
nenu

vaikščiojo
Ryme
sukaktuves
su

abudu ėję per gyvenimą — tu butum garsiausias, o
testuokit prieš šiuos punk
Nejaučiu sopulių, vargų —
deginimo
mokyto
zokoninko, lenktų. Man rodos, kad greitai
— Gyvenanti pn. 209 S. Halsaš laimingiausia moteriškė pasaulėje.
tus, ir protestus nusiųskit
Juos gydo Dievų dovana!
ted
st. Fredie Hazle\vood, vargšė
SYGURD. Pervėlybas nuskendimas. Ar manai, Giodano Bruno. Ir kituose Ita mųsų pavaldiniai nurims, nustos
organan ir Cent. Kom. tuomi
moteriškė,
užsimanė
padaryti
lijos
miestuose
liberalai
kėlė
neprispardytis ir męs be baimės galė
kad tas gyvenimas, \uris manę?/ laukia, yra links
parodysim, jog męs nebesa
\kiai alsuoja, atmeta plaukus nuo kaktos
mas? Diena iš dienos gyventi" šalę Dagnos, ir meluo lankkis klerikalams demonstra- sime vėl užsisėsti ant jų ir jodi
me mažais vaikais, kuriuos galą savo vargams, kadangi mat,
kalba). Taip! Ernulf vėl blaivas, vėl stiti meilę, kuri man širdį spaudžia?.... O juk taip tijas. Popiežiaus rūmą saugoja nėti, kaip žokėjai.
gali ir Centr. Kom. vadžiot jai apsirgus, ir jos vyras apie ją
(l savo žmones). Eikite su mumis, draugai,
nesirūpino. Ji paėmė gana dide
kariumenė, kadangi J>ijojo minių
— Cha, cha, cha.... linksma
turi būti, niekas pakeisti nesiduos!
ir musų tiesas mindžiot.
Įienės valgyti; sunkus buvo šios dienos darbas.
J^jRDIS (augančiu gošlutnu). Reikia pakeisti! užpuolimo. Viduryj miesto bu man tokią naujieną girdėti, —
Aš tikiu, jog Jus, drauge, lę porciją morfinos, bet tą patėI su saviškiais į šėtrą).
mijo kiti namų gyventojai, pa
vo
susirėmimai
minių
su
policija,
nusidžiaugė
Nikalojus.
—
O,
Mudviem abiem nėra vietos tarp gyvųjų! Ar matai
kaip visada buvot apginėju
iGNA. Garbė didžioms dangaus dvasioms, ku- tą lankryšį? Iššovus iš to lanko tikrai pataikysiu, nes tūlas skaitlius žmonių tapo su kaip aš noriu pajodinėti ant savo
šaukė policiją, kuri nenorinčią
teisybės ir tikru socijalistu,
suteikė man tokią gerą mintį. ([ Sygurdą). stebėtinai užbariau! (Išima ir ištempia saidoką). žeistų.
gyfrenti moteriškę nugabeno į pa
Irt
pavaldinių 1 Koks tai puikus
teip ir dabar busite ir pritar
įeini?
•
. Klausyk, klausyk kaip ten aukštai ūžia! Tai mirusievieto ligonbutį, kurio daktarai
sportas! Įsikandi sau cigarą,
site ir paremsite musų rei
[GURD. Ne, ne; nenoriu! Ar viskas rytojui jie grįžta. Pašaukiau juos užbūrimais — paskui juos
greitai
ją atgaivino.
rankoje nagaika ir joji sau. Su
kalavimus. Podraug aš tirgti?
tikęs
pavaldinius,
rapninku
čiakšfi,
n;
lėk si va!
' kiu, jog Jus suprantat, kiek
IGNĄ. Viskas. Mirtingiejie marškiniai guli
— Kunduktorius Northwestern
čiakšt per šonus ir vėl leki.. J
SYGURD (traukdamasis). Jiordis! Jiordis —
neturtingi moksląciviai turi
uolo, šilku juos apsiuvau. Bet aš persitikrinusi mane gązdina tavo kalba!
augštutinio
geležinkelio, Joseph
Puiku.... Greičiau valdyk pavargo panešt, todėl parem
Prašaliečio laįškai iš Rosijos.
Sheridan, netoli Diversey Boulekad tu įveiksi Gunnarą. Dėlto siūdama nevervaldyk pavaldinius, jau beveik
JIORDIS (neatkreipdama į jį atidžios). Jokia pa
site mane savo įtekme, ir
yard likosi apatinio karo pagrieb
dveji metai, kaip, aš ant jų ne
saulio jėga neperkeis mudviejų likimą! O, taip!....
paprašysite savo draugus,
'GURD. Nebus niekuomet to, kad tu iš mano Ir. tas geriau, negu butum mane vedęs, šičia, šiame Brangiausia F^|icija!
tas
ir smarkiai į šalį numestai.
bejojau.
paremt mano kandidatūrą.
Sako,
kad
Rosija
blogais
ke

isties turėtum verkti. (Atsistoja ir dairosi).
Jis
likosi
sunkiai į galvą sužeis
pasaulio gyvenime, sėdėti tavo namuose ir gimdyti
— Pasijodinėsi, pasijodinėsi,
Aš lieku Jūsų su Socijal.
liais
eina,
kad
ji
kas
dieną
arti

lGNA. Ko klausaisi?
tas.
Nugabeno
jį į Al|ksijonų
■
tau vaikus.... tu!
Meile Jūsų F. J. Bagočius”.
mano viešpatie.
nas
prie
prapulties,
į
kurią
gal

JGURD. Negirdi? — Ten. (Rodo į kairę).
ligonbutį.
SYGURD. Nutilk! Savo burtais nelaimę užkvie‘— Tu gausi grafo titulą....
lGNA. Lyg kad nepaprasta audra kiltų nuo jutei ant savo galvos,
visą tavo vėlę apėmė mirtina vatrūkčiais nulėks.
Privesti faktiškai visas silpny
Ir Stolypin stengiasi suvaldy
— šventos Elzbietos ligonbu*
Plepalai!
liga. (Persigandęs). Ha! žiūrėk! žiūrėk! Gun
bes
p. F. J. B., butų „ gaišini
Priešingai, Rosija kaip tik da ti pavaldinius.
tyj, pereitos nedėlios dieną pasi*
kGURD (eidamas į gilumą). Hm.... ta audra naro pilis dega!
Už tą jį vieni keikia, kiti giria. mas laiko, ir perdaug užimtų mirė lenkas Mikola Silbovski. Jj
ką su savim atneš. (Saukia). Kas ten?
JIORDIS. Tegul dega! Tegul dega! Debesių bar gerais keliais pradėjo eiti.
Neseniai sutikau vieną turtingą vietos laikraštyje. Rodosi, pakaks
šit prirodymai.
DRE (iš kairės pusės
ištolo). Pažįstami žmo- kambarys, ten aukštai,^puikesnis, negu Gunnaro sie
tilpusio
laiško,
rašyto mat, pereitos subatos dieną, jo
žydę iš Kauno, o, kaip ji Stolypi- čia
locnuose namuose, su juom susi
1907 m. per paskutinius du
, Vikinge Sygurdai.- ((eina Kere su buriu gink- nojų kambarys! •
į kuopas, beto daug yra pasaky baręs, su kūjų sumušė jo tautie
ną gyrė I
mėnesiu
valdžia
apdovanojo
428
. žmonių).
L
SYGURD. Bet Egilis, tavo sūnūs — užmuš jį!
— Ui, mano Stolypin, — sako ta doros ir liogikos kaipo Tiesų tis ir boardingieris Tamošius
JIORDIS. Tegul sau jį užmuša — mano gėda žus maištininkus Stolypino galsturGURD. Kur traukiate?
kais. Gausios dovanos. ' Beveik jį — kokius męs puikius gešef- Studento, Nr. 6 “Lietuvos" — Gienzelev.’ski.
drauge
su
juo!
tai ir pakanka, daugiaus ant p.
ORE. Ant Gunnaro pilies.
per visą revoliucijos laiką tiek tus darydavome, kuomet jis buvo
SYGURD. Jie užmuš ir Gunnarą, tavo vyrą!
— Gyvenantis pn. 714 S. San*
Bagočiaus doros neatsiliepsiu,
■GURD. Kaipo priešininkai?...'.
<
Kaune
bajorų
vadu
.
.^.
,
Puikus
dovanų nebuvo dalinama.
gamon
str., Harry Harkowitz,
paliksiu XXIII seimui perkrati
fcPE. ^Taip spėju! Neseniai sutrukdei mane;
Tai geras ženklas, kad Rosija buvo gešeftai, o nė kuomet ne-,
sugrįžęs
namon nuo kokio ten
būdavo tokio triukšmo, kaip dėl nėti tą reikalą.
*’uo kartu nieko neturėki prieš tą.
stojasi ant kojų./
pakibo, pamatė savo gj vcniiut
(Pabaiga bus).
•
M.
J.
Damijonaitis.
Durnovo avižų ir Jurko rugių....
Toliau. ,
)
V ’iali
l

ŠIAURĖS KARŽYGIAI

VIETINĖS ŽINIOS.

Mažas Feljetonas.

'ff— --------------

Pajieškau savo draugo Juozapo
Pijicškau savo brolio Dominiko
Pasniiikai Lietuvoje. Aprašy- 471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
tavoje”. (Pirmiau buvo garsin
Bernoto,
Kauftb gdb., Šiaulių pav.,
rneliai apie lietuvių žmonių pas karių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų
ta. kad šitą prelekciją skaitys Dr. Tamošaičio, Kauno gub., Raseinių
iš Krakių mietelio, 1905 m. atėjo
Liko kelt šimtai paikių kalen ninkus, yra ištraukos kelių rašytų nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
K. Rutkauckas, bet Dr. R. pave pav., Skaudvilės parap., Marginės
kiškai parašė Promyk. Pirmą sykJ !*•
sod., 15 metų kaip Amerikoje, gy iš Lietuvos stj mano broliu Vin dorių sieninių ir kišeninių nuo straipsnių Lietuvos laikraščiuose, verst* { lietuvišką. Labai naudinga
dė ją Baltūsiui).
Įženga 10c.
veno apie Mahanoy City, Pa., o centu Lukošiumi j tblevv Yorką, iš skaitytojų “Lietuvos”, kuriuos su ir pagal tuos sutaisė , K. Stkls. knygelė tiems, kurie nori sužinoti ii
ten išvažiavo j MjĄianoy City, o manėme išdalinti kitiems lietu pusi. 16. prekė.............................. 5c ko darosi žaibai, griausmai, lietu* Ir
paskui
išvažiavo į Pittsburgą.
SUSIRINKIMAS SU PRAKAL
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko ji*
pats ar kas kitas teiksis cfuoti ži- paskui į Chicago; turiu pas jį la viams. Todėl kiekvienas, Ičurs
BOMIS.
laikosi ir tL Cbicago, III. 1894, pu
Revoliucijos žmonės, parašė A.
bai svarbų sakalą. Jis pats ! ar prisius mums savo pilną adresą,
nią adresu!
Chicago.
Tėvynės
Mylėtojų
Drslapių 79 .............................................. 30o
— Pereitos nedėlios dieną su
kas kitas teikeis dnoti žinių adre- gaus šiuos abudu kalendorių dy Nlemojewski, vertė K. Puida. Tel
U
Annie Savage,
degė arklininkai Jackson 1 rans- stės 19-ta kuopa turės susirinkimą
su:
kai.
Reikalaudami
kalendorių pa čia devynios gražios apysakaitės 472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Bok 278.
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at Meteorologija. Pagal profesorių VojeL
fer Co., pn. 140 — »44 Torųuer su prakalbomis netlėlioje. 23 d. šio
Petras Lukošius,
adresuokite pas:
Roslyn, Wash.
mėnesio
J.
Ruigio
Salėje,
3301
S.
. 1
sitikimų Varšuvoje laikuose rusų ka kov’ą sutaisė Šernas. Aprašo Iš ko
<
str. Sudegė teipgi 35 vežimai jt
i’H381 Division str.,
A.
OLSZEWSKI,
rės su japonais ir {vykusios po jai susitveria ore žaibai Ir griaustiniai,
Morgan
st..
kertė
33-čios
gatvės;
vienas arklys, 69 arklius laimin
df •»’
Kenosha, VVis.
Pajieškau savo švogerio Pran
3252 S Halseted St., Chicago, III. pairtu vės rusų viešpatystėje. Kny nuo ko atsiranda ant dangaus {vairios
prasidės
1
ų$o
valandą
po
pietų
:
į
1
gai- iš degančios triobos išvedė.
gelė Jdomi kiekvienam. Pusi. 76 20c šviesos Ir šešėliai, ir daugybė visokių
ėjimas dykai. Užkviečiama yra ciškaus Stigos. girdėjau, kad dirbo
kitų {vairiausių ore apsireiškimų. PUk
Pajieškau
apsivedimui
merginos
anglių
kasyklose.
Jis
pats
ar
kas
__ Pereitą sanvaitę Chicagoj susirinkti netik sąnariai kuopos,
čiai
ir labai suprantamai paaiškint*
Rankų
šašeliai
ir
Parinktieji
žais

ar našlės nuo
iki 30 meti] am
kitas teiksis duoti žinią adresu:
D A ICT A CM GARSINGOJI LA- lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui kaip galima sužinoti oro permainas ir
išviso pasimirė
ypatos. 39^ bet ir jiašaJiniai lietuviai, kuriems
žiaus; esiu 28 metų amžiaus. Tu „KAIMAj BAI ^GEIDAUJoną* Rimkus,
vakarais Huoao laiko; šitoje knyge daug kitų {domių dalykų, Klek vienas
vyriškiai ir 307 moterys: vaikų rupi Ubas musų l evynės. Susi
ri turėti apie $400 vertės mažiau824
Bank
str.,
Įėję
telpa paveikslėliai, kokius su aprašymas, dėl aiškesnio supratimo
rinkimai
atsibūva
sykis
į
sykį
pas

JAU lAfcJO 1S PO NPAI DOM LIETU
iki 5 metų amžiaus pasimirė 244.
parodomas ant paveikslo, Norintiems
šiai,
Aš
apie
save
pranešiu
ypatiš•
\Vaterbury,
Conn.
kutiniame nedėldienyj žėdno mė
VIŠKOJ KALBOJE. Ji parašyta vien* rankų šašeliu galima parodyti ir tam
senelių virš 60 metų 147. Dau
arčiau susipažinti su oro ypatybėm*.
kai.
Mano
adresas:
W.
M.
Smith,
tinkami
apskaitymai.
Pusi.
32
12c
Pajieškau
savo
dukters
Virgini

iš geriansią raštininką Amrrikeje p. Upverta perskaityti. Cbicago, IU. 1907,
giausiai mirčių buvo nuo plau- nesio.
jos Usevičaitės,
vyra Gurskie- Box 181, Kokomis, UI.
Ratelių spėjimai. Tra linksmiausi* pusi. 238 ................................
ten Nisclslr. „RAISTAN” teip lingei75c
- čių uždegimo, nc^i44- nuo džio
di ir visoj pasaulėje rtikalspjanuų kad Į žaislas (zabgva) šeimyniškuose susi Apdaryta .... .... .... . ............ 91-00
Į
PIRMAS DIDELIS TEATRAS nės, gimusios Kauno mieste.
Parašė D. Spėjikaa.
vos 63.
Pajieškau savo tėvo Juozapo 18-ką visokią kalbą išversta. Hsms rinkimuose.
Ameriką ji išvažiavo 1901 m.
IR BALIUS.
tuom akyveraė, kaip Amerikonas aprašo Puslapių 16, prekė ...................... 10c
473 Apie žemę Ir kitus svietus, lų
Pratašiau*,
Kauno
gub.,
Raseinių
Kensington. III. Dr-stė šv. \ in- Paskutinį laišką gavau nuo jos iš
Lietuvis*, nuo išlipimo iŠ laivo—visą gy
buvĮ Ir pabaigų. Pagal Heilpernų, Rai
l>av.,
Nemakščių
parap.,
Pužų
kai

cento a Paulo parengė teatrą ir Chicagos. kuriame rašo, kad ji už
venimą Amerikoje, vieną vargas, kitą
Sparnai, drama 3-juose veiksmuose, bų ir kitus, sutaisė šernas. A prato
balių nedėlioję 23 d. šio mėnesio siima kriaučysta ir jai gerai besi mo, 15 metų kaip Amerikoje, pir lėbavimus kaip aerkole perstata. Per parašė W. diaulėniškis. Pusi. 44 30c kas yra žemė, iž ko ji susideda, ant
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
Turner salėje 2503 Kensington vedą, tik savo adreso neišduoda, miau gyveno Chicagoje; norėčiau skaitęs „B.“ geriaas pažinsi Amerikos
Tikri
ar |>amiršdama įrašyti, ar slėpda su juo pasimatyti. Jis pats ar
netikri tventiejie. Paveik- saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko/
av.
:
bus
duota
iš
gy
veninio
šv.
visų suktjbii} paslaptis, kaip padaro diAR REIKIA MUMS GERTI
mėtos Ir kitos retai matomos žvalgu*
mosi. Bučiau tad labai dėkinga kas kitas teiksis duoti žinių adre- dėlios pinigus, Jog nieks Tavęs negalės sieliai ii gyvenimo kankintlnių Ir dės.
Patito
kankinio;
niekuomet
dar
Su 30 astronomiškų paveiks)^
VANDUO.
kankintojų. Išleista Susiv. Lietuvių
su
:
tam, kas žinodamas jūs adresą,
prigaaL • KNYGA ai Akiai parode kaip Laisvamanių.
nebuvo
lošiamas
Amerikoje.
Du

Yra
tai
vienatinė knyga iš kurios žiįo
Pusi.
61,
prekė..
15c
i \'aistininkystės žinovai, išranda,
Kazimiera Pratašaitė,
piniguočiai barbariškai Išnaudoja ir ap
paduoti jį “Lietuvos" redakcijai,
gus tikrai gali apsišviesti. Chica(<o_
rys
salės
bus
atdaros
4
valandą
po
kad daugelis sunkių ligų gali būti
gaudinėja darbininkas, kaip išgėdina Ją
614 Market str.,
III. 1896, pusi. 225.
pietų, teatrai prasidės 6:30 vai. kuri teiksis man perduoti. Meldžiu
Tautiško*
Politikos
knygynėlis.
susekama iki gėrimo netyro van
moteris,
suardo šeimynų gyvenimų, ir
Ta pftl apdaryta
Kenosha,
Wis.
>140
Chicagos
lietuvių
tą
man
padaryti.
Telpa
čia
Rusijos
policijos
viešpata

pastūmė i paleistuvystę, teippat kaip ant
dens ir kad daugelis epidemijų pa vakare. Įėjimas 35c. ir 25 c. y pa
!
vimas,
persekiojimas
y
pa
tos
laisvės,
Su
guodone.
tai. Visi lietuviai ir lietuvaitės šir
mėsos Bkrrdinyėios primaišo visokių
480 Biologija arba mokalae apie' By.
eina nuo to. Męs esame tauta
draugijų
ir
susirinkimų,
laisvės
žo

Pajieškau savo brolio Kazimie bisuryblų ir nuodijant indo žmones.
Juzė Usevičienč.
vus daigtua. Pagal prof. Nusbai|m^
kraštutinybių” ir neįstabu. jei kas dingai kviečiama atsilankyti.
ro
Pralgauskio, Kauno gub., Ra „RAISTAN“ pilna akyvame, kiekvie- džio tr sąžinės, ir kame išganymas? sutaisė Šernas. Mokslas kokiu
Komitetas.
Pusi.
47.
Prekė
............................
10c
pataria liautis vartoti vandenį gė
radosi gyvi sutvėrimai ant musų
Pa j ieškau savo švogerio Jono seinių pav., Kaltinėnų vol.. Gir nam JI labai naudinga perskaityt - ypa
tingai kalbėtojams. Ta knyga sujudiao
rimui. Bet jis nepasakė, ką var
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo m\.
diškės
(>arap.
;
turiu
pas
jj
labai
pirmiau
gyvenusio
švietkausko,
Vaišės Jėzaus Kristaus pa* Pople- žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,*
BALIUS! ,
t mesiją, sudrebėjo parlamentai Ir Ame
toti vietoje jo. Atsargus žmonės
Chicago. Dr-stė Lietuvos My Pittsburge. Jis pats ar kas kitas svarbų reikalą. Jis {>ats ar kas rikos prezidentas. „RAISTAN“ yra žiu Pijų IX. Parašė Victor Hugo, žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
atvirina gėrimui vandenį, bet dau
Prekė ................. 10c slėliai*. Chicago, 111. 1901, pusla
kitas teiksis duoti žinią adresu:
UI storu, didelė KNYGA, jos prekė kaip antra laida.
lėtojų parengė balių 23 d. vasario teiksis duoti žinią adresu:
gelyje atsitikimų šitas darbas yra
J.
Pralgauskis,
tr
angliškas
originalas;
kuris
atsiųs
pių 147............................................ »...40o
Nikodemas Jakucevičia,
šių metų. Freiheit Turner salėje
žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų
visai negalimu. Reikia kiekvienam
1 doL 50c. aptarė* tų svarbų veikalų.
37
East
32
Str.,
52 W I4th PL,
3417 So. Halsted gat. Įėjimas
kalbos ėermukšnė. Aprašo apie du
Hiunėiant pialgus reikia adresuot:
507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert,
prisitaikyti prie funkcijų savo kū
Bayonne, N. J.
New York.
broliu Grakcbu, 130 metų prieš Chri- vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su
4 valandą
25c.
porai.
'Prasidės
J. Naujokas,
no, kol jos yra natųrališkos. tol
staus gimimų, iš Rymo laikų ir kaip daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo
Šitas yra musų, grantPajieškau apsivedimui tnerginos, ■adisoaK
boslBt, MEW YORK, M. Y. trom laiku žmonės buvo pavergti Ir
jis yra sveikas. Jei jis pastebėtų, po pietų,
nių, medžių Ir akmenų paveikslėlių į
Pajieškau savo švogerio Jono 25 metų senumo ar ir senesnės, ar
uorkiečių pirmas balius daromas
visaip kankinami. Puel. 32, prekė 10c trumpai aiškiai ir suprantamai Išalškiišsigėręs vandens, kokius ^nesma
męs pasirūpinsime Novogro<l>kio, Kauno gub., Šiau doros našlės. Turiu labai gerą
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki
gumus, kaip ve nenorą valgyti, iš Chicagoje. ir
savo tautiečams Cikagiečiams kuo- lių pav., Žagarės vol., Dilbėnų kai darbą ir VVashingtono valstijoje
didžiausių
fr tobuliausių. Cbicago, I1L
pūtimą. skausmus viduriuose, tai
Naujos Knygos gaunamos
1961. pusi. 129..................................... 860
puikiausiai patarnauti. \ isi yra mo, kirk žinau, gyvena New Bri- 160 akrų žemės, arti miesto Cusick,
jis tuojaus turi imti 1 rinerio A525 Kaip gyvena augmenys? Pagal
taine, Conn. Jis pats ar kas kitas Wash., labai smagi vieta ir derlin “Lietuvos“ Redakcijoje.
širdingai kviečiama, atsilankyti.
merikonišką Eliksyrą karčiojo \ vLunkcvyčių ir kitus sutaisė šernas.
teiksis duoti žinių adresu:
Komitetas.
Alium* Ir kitos posakoo, Guy de
ga žemė. Artesnėms žinioms no
no. šitas vaistas greitai prašalina
Su paveikslėliai*. Yra tai aprašymas
67 Llett vlškos Pasakos Yvalrlo*.
Dom. Jokūbaitis,
ši
Maupassant’o, vertė J. Laukis,
rinti
malbnės
kreiptis.
apie yvairius musų žemės augalus, jų
visokias kliūtis sveikam gromulioSurinko
Dr.
J.
Basanavičius.
Dalis
toj knygelėje telpa šios pasakos:
84 — I4th PI.,
SEPTINTAS ROŽINIS BA
sudėjimą ir atmainas, gyvj ir plėtojL
Box 259,
jimui ir sutaiso visus organus kū
Alium*. Netikri brangiejle akmenys. L čia telpa 141 labai gražių, juokiu- na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus,
Chicago,
III.
LIUS.
Grand
Forks,
B.
C.
kingų.
Išmintingų
Ir
žingeidžių
paša
no į sanlydų veiklumą. Jis padaBaimė, Dų maži kareiviai, Dienynas
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai
• Chicago. Dr-stė Šv. Antano is
padūkėlio.
Mėnesienoje,
Vaidulys, kų. Cbicago, BĮ. 1903, puel. 280 91.25 nesupranta. Chicago, I1L 1903, pu
ris supanašinimą maisto tobulu,
Pajieškati savo draugų Stanislo
Paduos parengė balių nedėlioj 1
Alderson, Okla. Sausio 30 <1. 1,'žšalusloj padangėj, Atsikirtimas, Drūtai apdaryt*............................ 91-50 slapių 238 .............
50c
kraują grynu. kūną stipram.
...25c
d. kovo šių metų. Freiheit Turner vo Jurgaičio, Jono Kulšės ir My šių metų, 8:30 valandą vakare pa Vienatvė, Tėvas ir sudus Ir Rože, pusi. 95. ................
Ant
šito
vaisto
gali
atsi
Pra kolo Antanaičio, visi Kauno gub., simirė Juozapas ViČiulis. Jis dir viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 68 Lietuviškos Pasakos Y va irios. 508 Gamtos pajlegos ir kaip ii jų
dėti visokiame atsitikime nužudy salėje 3417 S. Halsted gat.
ėjimas 25c. Panevėžio |>av., Kliovainių mieste bo kaipo šaudytojo kasyklose ir Maupassant yra vienas iš geriausių Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė šer
sidės
3
vai.
po
pietų,
mo valgumo ir stiprumo. (Jauna
kiekvienam, lio. Jie i>atys ar kas kitas teiksis jpm bešaujant kažin-kaip vėjašu- raštininkų pasakų rašyme Iš žmonių II. čia telpa 205 labri gražių Ir juo nas. Svarbios moksliškos vertėc kny
mas aptiekose. Juozapas 1 rineris, porai. Rožė dykai
gyvenimo, pusi. 136 .................. 35c kingų pasakų, bovyJaučių kiekvienų ga, su daugybė paveikslų y
Kviečiama susirinkti kiioskaitiin- duoti žinių adresu
tfs atsitiko, ktfn< paskui pagimdė,
616 - 622 So. Halsted Str., Chica
skaitytoj] ir klausytoj) Ir labai naudin šinerijų ir kitokių prietaisų ant IŠnaų-’
Aritmetikos uždavinynaa.
Vadovė
Mat. šukšta,
giausiai.
teip
vadinamą
kasyklose
drėką.
gos.
Cbicago, 111. 1903, pusi. 330 81-25 dojimo gamtos pajiegų. Cbicago, III.
go, UIlis aritmetikos pradžiai; antroji da
..vaM
............. 50o
Box 264,
Komitetas. >
Drūtai
apdaryta.....................
81-60 1904, pusi.
kurio jis likosi pagautas ir užtroš- lia.
Coal Gate, Okla.
kintas mirtinai. Jj atrado jo švoBita knygutė — antroji Ir paskuti
M Lietuviškos Pasakos Yvairioa.
516 Ii kur atsirado musų naminiai
geris ir bendradarbis klupščią, no nė dalis uždavinyno, paskirto arit Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis gyvuliai ir auginami augmenyst Pagal
KAIP PERSITIKRINO.
Pajieškau Petro Valančausko, rinti pasitaisyti lempą. Pasisten metikos kursui; čionai, kaip papra III. čia telpa 202 dar gražesnės ir Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa
Pirmu kartu Chicagoj bus persiatyta operetė
Netik ką išgydyti žmonės nuo
stai yra daroma, surinkta uždavinių juokingeanės pasako*. Cbicago, Ilk veikslėliais. Cbicago, 111. 1901, pusla
kuris išėjo iš mus išsineš<lamas $75 gimai jį atgaivinti buvo velti.
su skaičiais visokio didumo. Para 1904, pusi. 333 .........
yvairių ligų dėkavoja laikraščiuos
91-25
ir laikrodėlį $50 vertės; ant laikro
Šermenys atsibuvo 1 d. šio mė šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c Drūtai apdaryta.............................. 91-50 pių 73 ................................................ ..20c
Dr. Collins New Yorko Med. In
dėlio jra raidės A. D. Jisai yra nesio su iškilme ir mišiomis katali
526 Kada Ir kokiu budu svietas su
stitutui, kad nė joks daktaras ne
23 d. VASARIO, 8 vai. vakare penkių pėdų 8 colių, apskritaus vei kų bažnyčioje Krebs’e, Okla. Ve Astronomljs, parašyta pagal • K 70 Lietuviškos Pasakos Yvsirios. sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W.i Meyer.
galėjo teip gerai padaryti sergan
West Side Auditorium do, ant smakro pučkas iš tiesėsės lionis buvo apie 44 metų amžiaus, Hamarijono ir Lockyero, A. A ga Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgauda*.
tiems, bet apart dėkavojimų čion
pusės, biskį užsigėręs akis primer-*^išgv veno apie 25 Rietus Amerikoje, ras.
Telpa:
Dangaus
apžvalga, IV. Cbicago, III. 1905, pusi. 299. šio Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
Taylor si. ir Center avė.
ištraukėme keletą žodžių iš laiško,
žvaigždynai,
žvaigždžių
kelionė
per je knygoje telp kaip ir pirmesnėse da ški kūnai Ir kaip musų žemė susitvė
kib,
28
metų
amžiaus.
Kam
teks
Choras iš 80 ypatų!
dirbdamas prie visokių anglių ka
»i
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos
visata.
Saulė,
Planėtoa,
Komėlos,
ką žmonės ir kaimynai terp savęs
jį matyti malonės dfioti žinią adre syklose, bet kaipo šaudytojas išdir
pasėkų, telps keli šimtai užimanččlų gyvybė. Su paveikslais. Cbicago. BL
Lietuviai,
nepraleiskite
šitos
progos,
krintančio*
žvaigždės,
žėmės
padėji

kalba apie tą Institutą.
su :
bo apie 13 metų. Jis paliko dide mas pagaulėje, Mėnulis, Pasaulės ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi 1906, pusi. 140 ................................ 35o
nes tai vienatinė proga pamatyti ir išgir
štai ištrauka:
Chas Rais,
sti šilą operetę. Yra tai vienatinė proga
liame nubudime pačią, Magdę ir {statymai. Su daugeliu paveikslė pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, 11, III
“Nuo aprašytos ligos vaistus at- išgirsti negirdėtas dainas dainifiojant to
Bo.x 112,
627 Kada Ir kokiu budu gali svlotae
40c ar IV dali, turės per visų savo am
vienatinį sūnų Vladislovą ir dau lių. " Pusi. 62 .........
žių neišsemiamų pasakų turtų .. 91.25 pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wilhsiėmiau, nors užtrukau su. atsiėmi- kiam dideliam chorui.' Todėl atšilau,
Tower Hill, 111.
gybę giminių bei draugų ypatingai
91.50 Me>er. iš voalečių kalbos vertė J. DIšsivystymas vaisiaus gyvūnų. lek Drūtai apdaryta.....................
mu, kad buvau Kensington e III., kykile patys ir Atsiveskite kuodaugiauPennsylvanijoje. Jo didžiausia ru- cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
gaudas.
Knygelėje aprašyta svieto
nes mano brolis tenai tapo su siai draugų ir pažystamų.
Pajieškau
Juozapo
Kristino, pestimi buvo išleisti savo sūnų j lių Iš embryologijos. Pus). 12. Pre 76 Maxlm Gorki]. Pasakojimai. Iš pabaiga. Kas nori dasižinoti kada Ir
žeistas, tai turėjau net dvi savaites
Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės mokslus, kuris dabar yra 20. metų kė............................................................ 10c rusų kalbos vertė A. L-is. Turinys: kokiu budu gr.l svietas pasibaigti, te
.išbūti. Žinau, kad esate geri dak
Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, Ma gul perskaito šitų knygelę. Cbicago.
parap., Jodeikių sod., 6 mėnesiai amžiaus ir mokinasi ant kunigo
Koks privalo būti vaikų augini karas čadra, Rudenyj, Dvidešimts šeši I1L 1906, pusi. 135 ............................ 95c
tarai ir labai šlovingi, nes su vie
kaip iš tėvynės. Jis išdūmė vidury miesčiukyje Sacred Heart, Okla.
mas ir auklčjimas? Rankius raš ir viena. Cbicago, III. 1906, puslapių
na moteriške kalbėjau, kuri ženota
25c
545 Nematomi prieisi Ir draugai
Pajieškau savo brolio Aleksan nakties iš išsinešė mano $450 15 Benediktinų Brolijoje.
tų, parašytų Dr. J. Šliupo. Kož- 103 ................................................
ir dvvliką metų sirgo ir neturėjo
d. šio mėnesio. Jis yra mergos
Pagal Bltnerj sutaisė šerna^
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 90 OHtipa. Graži apysaka Iš laikų žmonių.
vaikų per sirgimus, nuolatos gy dro Piliponies, gyvenusio Chica
Aprašymas smulkiausių bakterijų gfifl
vaikas, 23 metų senumo, kalba tik
ypatingai Tėvams auginantiems savitarpinės karės šiaurinės Amerikos danflų visokias ligas pas žmonis,
dėsi, bet niekas nepagelbėjo, o ga goje, 111., pusbrolio Aleksandro Pelietuviškai ir latviškai; yra 5 pėdų
trulaičio
ir
dėties
Petralaičio,
gy

vaikus, susipažinti su šia kny Indi jonų. Vertė A. Olšewskls. Antra susekimas, vystymusi ir tt. Su
liausiai jau Chicagos daktarai at
aukščio, siaurų tamsiai mėlynų įdu
venusių
apie
New
Yorką.
Jie
pa

gele.
Pusi. $1. .k.................... .25c patairvta laida. Cbicago, BĮ. 1906, veikalėliais. Cineago, III. 1905, pusi
sakė suvisai ją gydyti, vienok kaip
busių akių, pilkai tamsių plaukų.
plų 113.............................................
Parsiduoda
labai
prieinamai
valtys
ar
kas
kitas
teiksis
duoti
žinią
tik kreipėsi prie Jus ir vartojo vai
100 Pasaka apie kantrių Alenų, DukKas jį sugaus ir praneš man gaus gonų daiktų sankrova ir mėsos dė
Kaip žmoni* su ponais kovojo?
terj turkų clecorlaus Antoniaus, kuri
stus, ką jus atsiuntėt, tai ne tik adresu:
$50 atlyginimo. Adresas mano:
lei išvažiavimo į kitą miestą; par Sodiečių sukilimai Išpanijoj, XIV per 22 metu vaikščiodama po svietų, 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šilui
Vincas Piliponis,
pasiliko sveika, bet į trumpą laiką.
amžiuje. Parašė A. J-ti*. Pual. 34.
Justinas Kolos,
siduoda drauge su arkliu, vežimu, Prekė .......... .......... ......................10c daugybę bėdų ir vargų Iškentėja An Lekcijos Profesoriaus Blochmano. 1
904 N. Walnut St.,
Ir dabar jau turi vaikus. Ji sa
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olševr- tuvišifcn kalbon vertė J. Šernas. (
Box
277,
ir visais vaizbos rakandais. Vieta
Kewinee, Illinois.
ko, j-ųs esate geriausi. Vėl du
skis. Cbicago, III. 1902, pusi. 66 . .20c cago, 1’1. 1907, pusi. 138 ....................
Indiana Harbor, Ind.
gerai išdirbta tr verta . $2000.00.
vaikinai net per keturis metus sir
Kliklalial. Apysaka vaikams. Pa
Turime už garbę pranešti Tau
Artesnėms žinioms reikia kreiptis gal Kukliau, parašė A. A garas. 114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė L. 553 Paėjimas organiško svieto. Į
go čionais gydėsi, bet niekas jiems
tiečiams,
kad
atidarėme
pirmos
adresu:
M. N. 135 W. i8th Str., Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), Tolstojaus Iš gyvenimo maskolių kai gal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga |
Pajieškau savo puseserės Mari
nepagelbėjo, o kaip kreipėsi prie
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš miečių. Žingeidi, norintiems susipa dėlės moksliškos vertės. Ji apiJ
garbingo Collinso Instituto, tuo- kliasos saliuną 8 d. vasario šių jonos Strockytės, gyvenusios, apie Chicago, III.
kiai gyvena ir kaip su jkls vaikai žinti su buvlu ir sanlygoms maskolių tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų ga
tos sutvertų daiktų; pai »do. pagal 1
jaus atsiųstas liekarstas bevarto metų ant 25 Avenue arti plieno Bostoną, 10 metų kaip Amerikoje,
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
Pigiai
ant
pardavimo
geras
ga

jant likosi išgydyti ir labai jums dirbtuvių ir N. \V. geležinkelio ir sūnaus Antano Marcinkaus, me liūnas prie pat Aušrys Vartų Baž
LietuviaiI ar gerais keliais žengia toją drauge juosti su vargo prislėgtais niausius ir giliausius žemės sluogsnh
Užlaikome pui tai atgal gyveno Grand Rapids ir
me prlskyn?
Nuoširdus atsiliepi žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusla daug milijonų metų atgal gyvenusi,
dėkinti. Pertai ir aš kreipiausi Bellvvoode, III.
nyčios, Savini)4<as *|pri kitą biznį mas { lietuviškąją visuomenę D-ro pių 60 ................................................... 15c ant žemės augmenis, vabalus, žvėrį
kiausią
degtinę,
kvepiančius
ciga

išvažiavo į Chicagą. Abu yra
prie Collinso, nes žinau, kad tikrai
paukščius ir tt Su paveikslais. C1
ir todėl šitą nori parduoti, Atsi Jono filiupo. Arba sutrauka kalbų,
busiu išgydytas, visi apie jus gerai rus ir užkandį. pilė tos progos Kauno gub., Šiaulių pav., Žagarės šaukite pas: 1
120 Po prišilinga Šventlnybės. Isto cago. III. 1905, pusi. 137.................. 3
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
tlr
daroinc, įkurtuves subatoje, 22 d. parap., Budraičių sod., ir savo
kalba.
džio 1906, Union City, Conn., 26 riška apysaka Iš Rymo laikų. Parašė
Ant. C?.ofRatf6mskį,
566 Senų gadynių išnykę gyvi sutvl
pusbrolio Bladislovo Skriko, tos
gruodžio 1906, Edwardsville, Pa., 31 E. Posterl. Vertė K. J. Odesoje, 1905,
F Mikalauskas
• šio mėnesio.
114 W 23rd
Oakley av., gruodžio 1906 Ir Scranton, Pa. vasa pnsl. 100........................ ;....................25c rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė šJ
F. Rajūnas ir J. Strapeika,
pačios gub. ir pav., Jonkškės pan,
4600 S. Paulina str.,'
a [laCliicago, 111. ryje 2307 m. Pusi. 47, prekė.... 15c
nas. Su paveikslėliais.
Aprašo J
Tel. N. Belkvood 9434. Slaustiekių soti., pirmiau gyveno
Chicago, III.
124 Roblnionss Krupiu b. Graži mo niausiu gadynių yvairius sutvėrimą
Chicagoje. Jie patys ar kas kitas . Pranešu savey gilutėms ir pažy
Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa rališka pasaka. Antra pertaisyta lai gyvenusius ant žemės dar prieš at<l
Pajieškau savo dėdės Jurgio teiksis duoti žinių adresu:
stamiems, kad ({ėibatą>je, 29 d. šio rašė K. Stiklelis, telpa 14 gražių tė da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25c radimą -žmogaus. Šiandien tų sutvėrl
Milčiuno ir brolio Andriaus Skrornų kunus žmonės kasdami gilius šul|
Kaz. Mieškauckas,
mėnesio bus iškilmingas atidary vyniškų dainelių. Puslapių 10 pre
134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydė nius, kanalus, arba imdami iš žeinėi
bluko, Suvalkų gub., Vilkaviškio
kė
.........................................................
10c
mas
mano
saliwn<>
(jrant
VVorks,
54 — 7th Str.,
Iš Nazareto. Apysaka iš laikų {canki- anglis, randa giliai palaidotus žemėje
pav., Paažerių gni., Obšrutų kai
Grand Rapids, Mich. III. 1346 — tftjįįd ‘Avė. Ant ry Laikrodininko atminimai. Pasak nimo Kristaus. Eugenlus Sue. Vertė Tūlų sutvėrimų atrado čielus, neauga
mo, Andrius Milčiunas iš Stimištojaus, pirmą d^iąijspvo pripuola Erkman-šatrianą, sutaisė S. M. Pa J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169. dintus kunus, užklotus keliolikos siek
Viršininkai Centro Komiteto
kių
kaimo,
apie
30
metų
kaip
A“Aušros” Dr-stės.
Pajięškau apsivedimui merginos; mano varduvės. Taigi ant šių veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų (Šitų knygelę Vilniaus vyskupas už snlų storio žemės eile. Jie yra šian
kariavimų. Pusi. 44.
Prekė....15c draudė lietuviams skaityti)............. 50c dien Išstatyti (vairiuose muzėjuose, 1<
merikoje,
pirmiau
gyveno
New
turi turėti šiek tiek turto, Artes- dviejų dienų esiu pasirengęs priim
JPirmsėdis — Dr. M. Želvienė,
Yorke.
Jie
patys
ar
kas
kitas
teik

185 Žmogus neplluškla. Vertė iš kurių žmonės mokinasi patinti kai]
nėms žinioms reikia kreiptis adre- ti ir pavaišinti visus mano svečius,
1 Čhurch Str., Plymouth, Pa.
Menininkas arba Maglkas.
Pa Vediško Nėris. Labai graži apysakė sena yra musų žemė, kiek tai millje
sis
duoti
žinią
adresu:
draugus, gimines ir pažystamus. gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
su:
Sekr. susinės. — J. šernas, 3252
lė, kaip turtingo prekėjo budus apsi nų metų reikėjo pakol ant mirusi!
V. Matulaitis,
Meldžiu pribūti, o busite visi už- pa visokį magiški paveikšlėllal Ir vedė su varginga mergina Ir laimin ivėrio kuuo užaugo eilė žemės ke’.'olj
S. Halsted Str., Chicago, III.
Antanas Lukšis,
•1303 E. 55th Str.,
ganėdinti. Su guodone.
kaip padaryti visokias štukas. Pus giau gyveno už kitus, apsivedusius su kos sieksnių storio. Mokslinčiai,
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
Box 532,
Cleveland, Oh.
15c turtingoms.
lapių 32
Chas.
Jurkus,
šita apysakėlė užima gal storumą Ir senumą žemės shiofl
Justine str., Chicago, III.
Byesville, Ohio.
kiekvienų
jaunų
vaikinų ar merginų ir sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus raq
(28 - II)
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
Kasierius — Dr. J. šliupas, 1419
Ja, gali be apsirikimo spręsti, kaip M
Pajieš|cau darbo barzdaskutykloe
Lekcijos prof. Blochman’o, sutaisė mokina žmogiškos doros.' Cbicago, Ilk na yra musų žemė Ir kalpvseiilul žim
N. Main Avė.. Scranton, Pa.
se; žinau gerai tą darbą, esiu vi
Pajieškau savo draugi] Basio ir Tel. Main 1769. (Room 8.
1899, pusi. 23 .................................... 10c

DYKAI!

tne žiburį. Jam įėjus į vidų, iš
gyvenimo per užpakalines duris
išdūmė du čia gaspadoravę plėšikai, Jie išnešė auksinį laikrčdėlį ir tokią jau su . žemčiūgais
špilką.

APGARSINIMAI.

Knygų Kataliogas

Kaminakretis ir
Malūnininkas

Pajieškojimai

Ant Pardavimo

Draugysčių reikalai

KETVIRTA “AUŠROS” PRELEKCIJA.
Atsibus nedėlioj, 23 d. vasario,
gptunj, jpųpjj hpid od ubą f
(mažojoj) svetainėj, (mi. 34’7 So*
Halsted Str. Prdckciją skaitys p.
A. *IicHušią, tema—-“Apšvieta Lie-

dutinio amžiaus, kalbu keturioms
kalboms, anglišką mažai temoku.
Reikalaujantis darbininko malonės
kreiptis adresu:
J. Meškauskas,
8836 Houston Ąve.,
So. Chicago, III. ’

Stanislovo Balčauskų, abu Kauno
gub., Raseinių pav., Vainutas parap., Girininkų sod. Jie patys ar
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:
Kasparas Raudonius,
Box 11,
‘
Pc Eli, Wash.

45 La Šalie str.,
CHAS. Z. URNICH,
Parduodu namus, lotus ir tar
mas i.šmokestimis po $10.00 kas
mėnesis. Pirk puikią. 10 akrų farmą, kuri atifeš tau $3000 per metus. Dirbk pats $m, o ne kitam.

Aerpas. Su daug paveikslėlių. Pusi.
188.
Prekė ................................. 40c

gus ant jos atsirado. Chicago, III. 19M
pusi. 370 ........................................... >1 d

200 Akla už ak|, dantis už dant|.
Ta pati apdaryta.......... . ............. 91-r
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chica<o, III. 1907, pucl 29.. 10c ■ 559 Svieto pabaiga. Iš rusiško v
210 Didi atvažiavo. Komedija vie Pr. Siūlelis. Kas nori dasitįpo^
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. da bus svieto pabaiga,
knygelę
Cbicago,
B-* ir M. P-ls. Chicago, 111. 1902, pu

Pilėnų kunigaikštis.
Tragedi
ja V - uose veikmėse, sutaisyta
pagal Kraševskio apysaką “Kuni
gas”. Parašė. M. šiaulėniškis,
pusi. 91. prekė ........................... 35c slapių 62

20c šlapio 31

gal Schmehl J
subudavojimą kūno visokių žvėrių,
paukščių, sanarkojų, žarnapllvių ir
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę jis
tveria. Su paveikslais. Chicago, Iii
1906, pusi. 313................................. $1.0C
Apdaryta ...........................
$1.25

Stomskopal arta TUaskapal
tautas,

nurodymai kaip lenkiška kal

ba sunaikino ir sudemorallzavo Lietu
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg
šiai dienai. Chicago, Ilk 1903, pusla

pių 41.................................. ».............

•

MRMA IV.

Susideda Ii 100 &te«4oske9ėkų paveik

elėllų bakeelyje.— Prftl $2XX) *_•
bakwl|.
. lb
Stoję serijoje yra ,4 sytyus tiek pa
vefklėllų kg pfrtntrtinMee serijose. I
Štai ką juose galite pamatyti;
101 Besiartinanti audra ant ežero Brle
102 New York. Tavąrų krovimas | dl
del| oceaninį foJyą-:
103 New York. Pilies daržas (Casttle
Garden).
”
<K'
104 Boston. Ežeras vtašatne darže.
105 Atlantic City, Nsnr Jeraey. Panų.

946 Priedelis pris lietuvlšks klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės
reikalus po valdžia Rusijos ir po (tėk
8C0 Ethnologlja arba mokslas apie mė lenkystės. Chicago, I1L pusla
žemės '.autas. Pagal D-rą M. Habąr pių 38 .................................................... 15c
landtą parašė šernas. Su paveiksle
1102 Auginimas ir maitinimas mažų
lieta, Yra tai svarbiausia moksliška kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chi
knyga apie visus musų pasaulės žm<^ cago, III. 1907, pusi. 28.................. 10c
Niagara. Patkavlnla vandenskrttys nuo ožinės salos.
(Horas
ntų veisles. JI parodo visų viešpaty
Shoe Falls from Gost !■ landi.
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau
1135 Hygisna arba mokslas apie už
StereouKopas arba Teleskopas yra tai 107 Chicago. Auditorium viešbutis Ir
šių salelių žmonės ir jų paveikslus laikymą sveikatos. Pagal Bernesą, ______
______
prietaisą_____
arba________
žiūronas___
su padidinauMichlgan Avenue.
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa Drą Noil ir kitus, sutaisė Šernas. Yra Į
lalB stiklata." pir kuriuM ka7 žiūrai
108 Kaskados Ir pokyllnė svetainė. L
pročius, užsiėmimą ir abelnal 1 viską.
tai nauja daktariška knyga. Kas ją su ant abrozėllo, abrosėUs parimta | naP. Parodos 1904m.
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti turallšką paveikslą, kuriame matai čle- 109 Moki indljonas namleje.
ją. tegul perskaito šią knygą. Chica
nuo visokių ligų, užlaikyti. Clelybėje !a8 trupa8 imonlUt trlobW(
mle.
110 Moki indijonų gyvenimas.
go. III. 1903, pusi. 667 .................. $2XX
savo sveikatą, pailginti savo amžių ir stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 111 Slouz indijonų vadas, He-No-Frald.
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi
užauginti sveikus ir tvirtus savo vai telp toliau, telp kaip kad pats toj* vie 113 Vartininkai (The Senti neis) 8,043
mo apdaruose...............
.... $2.5C
kus. Chicago, III. 1897, pusi. 132..35c toje būtumei ir viską savo akimi mapėdų augščio, Yoaemite, Cal.
.
tytunaei. Teleskopas paverčia | natų 113 Motina girių, 63 pėdas apėmlo. Yo641 Geografija arba žemės aprašy
1176 Pamatas Vlsoklsl Reformai, rališką ėsybę, padidina jį atsklrsto
semite Klonyj, Cal.
ma*. Pagal Geikie, Nalkovskį ir ki Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei, žmogų nuo žmogaus ir Išrodo jau ne
114 Magdelenos Kolegija, Oxford, Ang
tus sutaisė šernas. Su ■ paveikslais Populiariškas raštas apie klausimą paveikslu, bet tikru atsitikimu,
Hjoj.
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų valgybos. Parašė Otto Cardue. Su | Męs turime dabar ant pardavimo gra115 Airija. Killarney, pilis Ross.
žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą, raštininko leidimu vertė J. Laukis, tinusius stereoekopiškus paveikslui.
116 (ėjimas Į Muckross Klioštorių, Al
jos kalnus, jų vardiy. augštį, vulka Knygutė nurodo kad mėsa h* kai-kurle kaip matote žemiau earašytub
-ijoj.
nūs metančius 18 savęs ugnį; iš kokių kiti telp pavadinti dilginanti valgiai.1
117 šiaurinis miestas, Glbmltar.
aluogsnių susideda žemė, kur ir kiek yra netinkančiais žmonėms maistais.'
SERIJA I.
111 Berlynas. Bondler lovį* Ir Kate■jtrjte yra anglių, geležies, aukso, dro Chicago. III. 1907, pusi. 113.......... 30c Susideda iš 12 Stereoskopllkų paveik
akos ne. kitų gėrybių; kiek marių, eže
slėlių pundelyje. Prekė 50c. ui į 119 VokieJla. Griuvėsiai vlduramtialU
rų, upių,| jų vardai, plotis, gylis; kokie
pundelį.
pilies.
1210 Aritmetika. Sutaisė S. škačkuriuose \Vf.ndenys: sūrus, prėski, kar
>0 Vokietija. Laivas apleldžiantls Kokauskas. Lesgvas būdas Išmokti skai
Štai
ką
Juose
galt
pamatyti:
tus; kokie jvlose gyvena gyvūnai ir lt
blenc’ą, ant Rhetao upės.
tliuoti (rokuoti), Knyga padalyta J 1 Stebėtini griovai Yeliow-8tone Par
Žemė aprašyta dalimis:
išskaitytos
121 Švedija. Stockholmas nuo vandens
penkis skyrius, Skyrius I — apie
ko.
visos viešpatystės, karalystės, kuni
pusės.
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky 2 Kvletkinė paroda, mieste Saratogaikštystės, respublikos ir tt. Kiek
122
Stockholmas.
Karališkas paločiau
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
kurioje žemėje yra gyvėntojų; kokie
123 Švedija Ant kelio | Odde.
rius IV — Prilyginimai ir proporcijos. 3 Bowery gatvė New Yorke.
jų tikėjimhi, kalbos, papročiai, užsiė
124 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
Skyrius V — Proporcijų prtevadlnės.
Didysis vandens puolimas; Yellow- 125
mimai, pramonės, .išdarbiai ir tiesos,
Šveicarija, Mount Blanc žiūrint
Chicago. TU. 1897, pusi. 104 .......... 25c
stone Parke.
kokie miesšu. su kiek gyventojų, fa
nuo Chamoniz.
brikų, prajkunių; kur kokie orai: šal
1300 Rankvedis angliško* kalbos. Pa 5 Typiška tabako ferma, Kuboje.
138 Thun, Šveicarijoj.
6
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa 127 Žluvlals kiemas, Alhambra, Grana
člal ar karščiai, lytus ar giedros; kur gal OllendorTą, Harvey, Maxwell ir ki
los Hawail .
,
AvrA-jr A’grt dienos ir nakties; kur visa tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
da, Išpanljoj.
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė škiausia knyga išsimokinimui angli 7 Žuvų rinka, mieste Manllės, ant Fi 128 Katedra Notre Dame, tas kada. Pa
lipinų salų
per keletą nedėlių nenusileidžia arba škos kalbos pačiam per save be pagelryžiuj, Francuzijoj.
neužteka ir LL Knyga didelė 6x9 colių. bos mokytojo. Chicago, III. 1906, pu 8 Stn Jose gatvė, mieste San Juan. 129 Tulierinų daržas, Paryžiuje, Fran
Porto Rico.
Adt gv.os, suvadžios popieros spaudin slapių 307 ........................................$1.25
cijoj.
is. Chicago, III. 1199,
469. $2.00 Apdaryta.................................... ...$1.50 9 Puikiausia pilis mieste Rhelnsteln, 130 Palocial tautų ant upės Seina’os,
Prosuose.
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
Paryžiaus Paroda, 190ėm.
10 Puikiausias Žurandelis Salone de 131
dr.zucre, auksinėmis 11 ta romi a atspau
Venų* de Milo Louvre, Paryžiuje,
1326 Žodynas lietuviškai • angliškos
Jenets, mieste Vienoje.
stl parašai ant nugaros Ir šono.. $2.50 kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lalis. čia
Francijoj
11 Švento Mykolo palociu* Peterbur 132 dės Champs Klysees. Paryžiuje,
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
ge, Rosijoje.
Francijoj.
655 Istorija abelna.. Dalis pirma tus angliškai. Kožnas žodis paženklin 13 Švento Petro bažnyčia ir pilsčius
133 Didžiosios operos palooius, Pa
Nuo seniausiųjų laikų Chlnljos — tas kuršy loma litaroms prie kokio
Ryme.
,
ryžiuje, Francijoj.
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini- gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
134 Tvlrtynė šv. Jono Ir Katedra,Marmųį_jjnp^rijus Aleksandro Makadoni- gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly8ERIJA II.
aeillea. Francijoj.
t-liojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A. sojein sęuĮjqep|8 ’iaiepde ouiipnv ou
135 Laivų užplauks ir ežeras, VlllefranBaceviče.
Su paveikslais, parodau ant nugaros. Chicago, UI. 1902, pu Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik,
che, Francijoj..
•lėlių bakselyjs. Prekė 75c. ui
čiais tų laikų plramidųs, sienas pylių, slapių 383 ............ s.......................... $2.00
138 Carniche kelias ir ežerėlis Vlilebaksslį.
tvirtynių; typus ku- gų Ir kareivių.
franche, Francijoj.
štai ką juose gali pamatyti:
1327 Žodynas lietuviškai • angližkos
Hieroglifus Akkadų i iš to ir tL Chi
Gražiausias vandens puolimas, Ha- 137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte
cago, III. 1904, pusi. 498 ...............$1.00 kalbos. Dalis ii. Sutaisė A. Lalis.
Cerio.
_ _
vsna Gira, N. Y.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul138
Draudžiu
sodas,
Floridoj*.
657 Istorija Suvienytų Valstijų Šiau- dytus lietuviškai. Prie kiekvieno angtedra. Ry ne, Italijoj.
rinės Amerikon Nuo atradimo ir dar Hško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 3 Didžiausias pačio budink**,
139
Rymas
žiūrint nuo bokšto šv. Pa
Yorke.
•
dėjo plaukti į Ameriką, kokios karės kaip žodžius angliškai tarti, teipgi
tro katedra*. r’
Stebėtinas
vandens
puolimas,
N
tabuvo, už ką kariavo ir kokiuose me- kiekvienas žodis paženklintas kuršy140 Didžioji galerija Cokuž paiociuje.
gara Kalis, New York.
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir voras litaroms prie kokio gramatikos
Ryme. ItatiJOJ. *
t
Puikiausia
svetainė
United
Statėsi
5
skyriaus
jis
priguli.
Knygos
formatas
Amerikos iki 1896 m.
141
Skliautas
SetUnta
Severo,
Kjrms,
Motelyje, mieste Baratogos, N. Y.
|Hfašo kaip Kolumbas atrado Ameri- 6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais,
Italijoj.
Kupčiška
gatvė,
Obispo,
mieste
Ha

nugara
ir
kampai
drūtos,
gražios
morokokie čia tada žmonės gyveno, ko
142 Koloseamas, Ryme. Italijoj.
vanos. Kuboje.
kie žmonės plepiausiai iš Europos pra- ko skaros, šonai audimo, ant nugaros
143 Neseniai atkastas pslocius. Pam
kiek kuris gero dėl šios šalies padarė. parašas aukso litaroms, lapų kraštai 7 Ūkininko namai, Kuboje.
pėjo, Italijoj.
(plukdymas
galvijų
mieste
Manilės,
Prie galo knygos telpa Suvienytų marmuruoti.......................................$4.00
144
Senatas
ir Kanalo* Milane, Itali
ant Filipinų salų.
Valstijų Konstitucija, kuri yra reikar Ta pati knyga popieros apdaruose $3.00
joj.
Geležinkelis
ant
salos
Havąlt.
lingiausia žinoti kiekvienam žmog-ii
145 Kelias rtv. J uos* po, Venecijoj, Ita
10 Gatvė miestu Manilės, ant salos Fi
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, III.
1328 Žodynas Hetuviškai-angliėkos Ir ,
lijoj.
lipinų.
1896, puaL 364 ................................. $1.00 angiiškai-lietuviškos kalbų. (Abi dalys '
146 šėrimai karvelių ant piečiau* San
11
Kapelija
“
Sousa
”
ant
Paryžiau*
pa

Ta pat> apdaryta audimu, kietuose ap — I Ir n, t. y. No. 1326 ir No. 1327) i
Marco, Venecijoj.
rodos. Francuzijoj*.
daruose, aukso litaros ant nugaros Ir i -ienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
147 Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj,
13
Paimu
daržas
mieste
Frankfort,
šono ................................
$1J$ sia knyga norintiems gerai pažinti an
Italijoj.
Prosuose.
glišką kalbą. Formatas ir apdarai to 13 Merginos parduoda kvietimą
148 Mahom*tonų bažnyčia Omare.
658 Isto lja Chlcagos Lietuvių, Jų pa kie pat kaip No. 1337 .................. $6.00
149 Oceanlni* pakraštį*, parodantis ke
•t* Kopenhagen. Danijoj.
rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su
lio užuolanką. Alglere.
14 Puikiausias kvietkų darželis. mis*
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
150
Gėrymo
fontanas Ir gatvė Sename
1420 Tikyba ar mokslaar Tlkėjlmlsts Monte Cerio.
džio mėnesyje 1899 m. - Čia telpa ap žki, moksliški ir draugiškai • politiški 15
Kaire, Egipte.
Rustoenvai vandens puolimas. Norrašymas: kiek yra lietuvių Chicagoje. tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo.
151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
vsgijoj.
kiek lietuviškų draugysčių, su kokiais Antras pataisytas ir padidintas spaudi 16
hometonų bažnyčių* Oamoa EI
Opera a venos gatvė, Paryžiuj^
vardais ir siekiais; chronologiška per mas. Chicago, ni. 1901, pusi. 211 50c
Francuzijoj.
153 Mahometonų bažnyčia Šaitano Ka
žvalga Chlcagos lietuvių darbų nuo
17 Moterų duelės su kardais.
sau, žiurinL nuo Ciadelio sieną
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900
1498 Lietuviška* Sapnininkas. Su 18 Moterys prie arbatos.
Kairo, Egipte.
mfttų; istorija jų parapijų ir prova ku
rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų 19
153 Pyramldos Ir Arabų Vilija, žiūrint
Motina kūdikį prausia.
nigo Kraučuno su “Lietuva”. Chicago,
ir sutaisytas pagal tikrą persiškai-egipnuo Ghizeh kelio, Kaire, Egipte.
$0 Kai; labai diūell tie mažlukaL
III. 1901, pusi. 580 .......................... $1.00
tišką sapnininką, su 310 abroselių, su
154 Arabija.
Daržas Išdžiūvusiame
Apdaryta..................................
$1.50
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias 21 Vakaro diskusijos.
Ir
keturi
kitokį
pa
veika
ĮS
U
ai
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
155 (ėjimas | paiocių, Staąapore, Indi
678 Lietu/ių Protėviai Mažoje Azlateities. Geriausiai išguldo visokius
joj.
■^Nuo senrvės iki jie pateko ps
sapnus, kokie tik žmogui prisisapnuot
156 Turgaus diena Singapūre, Indijoj.
P'^rsę. Farssė Lietuvos Myiė157 Tautiškasis greitasis trukia, Singa
^“išras ,J. Šliupas). Knyga turi gali. Chicago. 111. 1895, pusi. 205..50c(
SERIJA III.
pūre, Indijoj.
Tas pats drūtai apdarytas.............. 65c
■ptvn ir 4 didelius mapas, paSusideda iš 2o utereoskopiškų paveik- 158 Policijos stacija Hoąg Konge, ChlK vietas kur senovėje gyveno
nljoj.
•lėlių iš Kristaus gyvenimo. Pre
1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
taiutėvirJ. Aprašo lietuvių pakė $1.00 už bskMiį su 22 pavatk- 159 Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
las
arba
knyga
burtų,
monų
ir
visokių
r ar 800 metų prieš Kristaus
SlėllM. '
160 Chinlečlų vlenbuorlniai laivai |
I Chicago, III. 1899... 50c paslapčių ir praktiška C. C. SL Ger
plaukoj Hoag Konge. Chinijoj.
štai ką juose gali pamatyti:
i
ina i n Delnažinystė, su paveikslėliais.
Gražusis
kelias Shanghal, Chinijoj.
Krista*
užgimimas
Betlejaus
Štai181
Surinko
ir
išguldė
iš
svetimų
kalbų
J.
ori ja. Pagal A. B.
nėlėje.
‘ .
162 Žvilgis ant viešos turgavietės,
sė šernas. Aprašo ko Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
Shanghal, Chinijoj.
Trys Karaliai atlanko gimusį Kri
)s rašyti išmoko, kaip škiausia monų knyga, burtų ir delną
Tautiškas priešpiečių namas ant
stų ir dovanas jam kloja.
tą kiekviena žmonių žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius,
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
o raštai cenovėje daug ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
kina daktarus Jerozoliaus bažny- 384 Tokyo, Japonijoj, Iriso gražybė*
Chicago. III
stų, kada žmonės rie slas burtininko ruimo.
laukai
čloje.
1904,
pusi.
412
.................................
t
3
00
jo mazgelius ant šnlu............ $3.50
Kristus ant svodbos, Kainoj Gali- 165 Yokohama, Japonijoj. Prūdas egipi ant medžio, iškapoji- Unituose apdaruose
tiškų lotus kvietkų pilname žy
lejaus. Permaino vandenį J vyną.
s, piešė paveikslus, ir
1521 Paslaptys Msgljo* bei Spiritiz
dėjime.
ijo Iki šiandieninio al- mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus 5 Kristus ant kalno kalba priešais
htarų), su kuriuom dabar ga šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai 6 Judošius savo pabučiavimu išduoda 168 limitų tinyčia Honmoku, Yokdhama, Japonijoj.
gi kiekvieną žodį ir viską ap- Išaiškinimas monų darymo, šioje kny
Kristų žydams.
efp gerai, kaip ir gyvu žodžiu, goje atrasite ^isas monų ir burtų pa 7 tLmonas pagelbsti Kristui kryžių 167 Yokohama, Japonijoj, šiaudus dir
bantis lytines kurpes.
knyga, kuri ištikro žmogų in- slaptis ir jas suprasite, yies aiškiai ap
uešti.
168 Yokohama. Japonijoj. Kriauklintų
ų parodydama kaip tobulinosi rašytos ir paveikslais parodytos visos
S šventa Veronika apšluosto veidą
žuvlų pardavlnėtojaus stotis.
ištas. Chicago, III. 1905, puslaptybės ir budai jų darymo. Chica
Lrlstul.
169 Paroda ugnageslnlų atletų, Yoko
............................................... 11.00
hama, Japonijoj.
t
..... :.....$ij» go, Hl. 1903, pusi. 262 ..................... 50c 9 ,H vus ramina moteris, kad jo ne
verkių.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar- 182
152S Rankvedis gromatų rašymui. 10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry^umpa senobės Istorija. Pagal
žlavojimo vietos.
71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne 183
I Vipper vertė iš rusų kalbos Knygelė pamokinanti kaip rašyti grošamas jaunų gerbėjų Matsuri
I paveikslais senoviškų liekanų matas j firmas, pažįstamus, giminės, 11 Žalnieriai Ir šv. Petras prie kalno
Golgotos.
procesijoj.
spalvuotais žemlapials (mapo- prietelius, mylimus ir milimas prieš
Yra tai tikriausia svieto istori- apsivedimą, į ponus, kunigus, vysku 12 Kristus paveda savo motiną Jonui. 172 Jsponlžkl vaikai, nešanti pokyllnį 84
Matsuri altorių, yokq|iamoj.
I sraiausių laikų, daug metų pus ir kitas augštos luomos ypatas. 13 Skaito Kristui myrio dekretą aat
173 Matsuri pokylis, muzikos pastolsa
kaino Golgotos.
Kristaus gimimą iki nupuolimo Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje
ir šokėjai, Yokbhama. Japonijoj. 185
hešpatystės. Chicago, BĮ. 1904. varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki 14 Žydai ruošiasi kalti Kristų pris kry
186
Joj.
k ........................................ |14X> muose. Chicago, III. 1895, psl. 115 40c
tians.
[ ......................................... >1.25
174 Yokohama, Japonijoj.
Daržovių
Kristaus
kūną
ima
nuo
kryžiaus.
1632 Gyvenimas šv. Tėvo, Popie 16
pardavinėtojas, rodantis sa-.-s 187
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta- 17 Kristus keliasi Iš grabo.
turtą.
Jpie turtų išdlrblmą.
Parašė
175 Jsponlškl kūdikis! ledinės Smeto 188
| Vertė S. M. Veikalas gv ii- lišką sostą Ryme nuo 1033 iki 1044 18 Kristus žangia į dangų.
metų ...........
25c 19 Regykla šiąd leninio Be tiej aus.
nos šėtroj, Yokohama.
ii politišką ekonomiją. Kokiais
20 Kaip Eiądląn išrodo Stalnelė, ku- 176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
užsidirba turtai, kaip jie suslkurioje Kristus gimė.
kohama.
1635 Lietuviškas Lementorius dėl
I ir kaip atsiliepia ant gyvenimu
189
Bažnyčia apreiškimo Šv. P. Marijos. 177 Japonlečlų būdas eiti pailsta.
□s. Chicago, Iii. 1900, pusla- mažų vaikelių. Su poteriais, katekiz 21
190
I..................................................35c mais ir minstranturu. Vilniuje 1863, 22 Bažnyčia budavota ant grabo dv. 178 Trepai | Klgomlzų žinyčią, Kyo
to, Japonijoj.
P. Marijos.
pusi. 52................................................. 15c
179 Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų žiny- 191
uko« karės Dievui. Parašė JoKaip šiądien išrodo Kristaus
§1 knygelė aprašo kokios
Užsiprašydami virš minėtų knyge
karės, kas buvo jų prieža- lių. adresuokite:
24 Kaip šląden išrodo Kalvarija, kur 180 Auksinis pavilionas ant ežero Kln- 192
kakuji, arti Kyoto. Japonijoj.
blėdės padarė ir daro žmoKristus mirė.
I
stumia. Chicago, III.
25 Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai Žmo- 181 Senoviška žinyčla Fujlyama, ML 193
194
..... 1. 0c 3252 S. Halsted St, Chicago, III.
Fuji, Japonijoj
.4 ‘kUAtUaf
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A. Olszevvski

f Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
r

i Banka.

i

. -~ :i

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

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

Sifkortės.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šifkorčių 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 parduoda*^73 vietas ir jų prekes šioje
bankoje.

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St
Teatro gatvė, ilgio vieną mlllą,
Osaka, Japonijoj.
Itara, Japonijoj. Tukstantln žibin
čių prie Ka-suga-No-Myla žlny• člos.
Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergiantis Nlkko žinyčių
nuo Piktojo.
Hawališkl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa
upės, Honolulu, Hawai.
Daktilinių paimu kelia*, Honolulu,
Havral.
Hawaiiška moteris, gaudanti Peeheal, mažiukę krlaukllną žiuvaltą.
Chlnlečiai renkanti ryžius, Hawal.
Gyvenimas Pretorljoj, Pietinėj Af
rikoj.
Įplauka Ir plaukianti laivų taisymo
dirbuvė Vslparalso, Chile.
Jamalcos Brookllne gatvė, Port
.‘JBtOBiO.
San Franclsco gatvė, Mexlco City.
Didysis pilsčius, Mexlco City.

Chicago, III

joje galima tiek daug pamatyti kaip
195 "Jojimas šėnlmis”.
ir serijoje L
196 Mano apginėjas.
SERIJA VI.
197 Kalėdų rytas.
198 "Tėve musų, kuris esi danguose". 12 teio oat maišyto patunka paveiksi*.
199 Pagalvėlių kerė.
Jių pundelyje. Prekė 75c. už pun
200 Šėrimas kačiukų.
delį.
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
šitoje serijoje gražiausi paveiksią.
veikslėlių kaštuoja ........................ 33.00 Ilal. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
100 tų pačių paveikslų bakselyje
sių artistų, brangaus darbo. ( juos
be teleskopo ........................ I 32.00 ^turint matai viską teip aiškiai kaip
25 paveikslai Iš Jėzaus gyveni- • kad prieš
_______
akis nebūtų jokio paveiksią330 ................................... ,....$1-00
1^4 tikrai gyva regykla.
■’ats vienas teleskopas be paveikslų I Atminkite, krd virš parodytos pro
kaštuoja $L00.
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1.
SERIJA V.
Susidedanti Iš 12 maišyto gstunko pa Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir
veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
Teleskopas užtenka jiems visiems.
už pundelį.
Vienas teleskopas užtenka visokiems
Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai paveikslam. Kada turi teleskopą, tai
yra maišyti iš visokių gatunkų. Juose gali iisti paveikslus kokius tik nori ii
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir visi tlkf | tą pat| teleskopą.
Siųsdami pinigus ant teleskopų ar
kitų bagotų triobesių paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija ant kitokių reikalų visada adresuokite:
A. OL8ZEW8KI,
yra gera tiems, kurie nori pinigus užChicago, IR.
čėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 35 c, o 3252 So. Halsted St.,

LIETUVIAMS AMERIKO91DYKAI.

IŠGYDAU IN 5 DIENAS ~

Jei sergi, nesijauti visai sveiku ir reikalauji daktarines pagalbos, raiyk pas mus, kolai nepareikalavai dar pagalbos kitųdaktarų- Męs pasiusi- •
me visai dykai didelę lietuvišką knygą, užvardlntą‘Tb»dpa41nklme”, kuri

Išgydau kiekvieną »erg*ntį V*ricocele, Sttlktura, užaikHtuslu* kraujo užnuodyčiau,
■U»ilpe.ė>m* nervų. Hydrocelg *rb* vyrtį ytlžka* lig**. Toki** g»r*ta* ofert** telktame vi
siems t i« m» kurie buvo gydomi nuo krlioiiko* vl*okl»i daktaru be p**«*kmt* Ir i»d*v« **vo pini
gu* dykai, kad parodyti, Jog *1 turiu vienintelį budint kurio pagelb* ant vtaado* Jua llgydysia.

yra labai gražiai paveiksluota.
Visi serganti, pareikalavę, atsižino nuomonę trijų garsių daktarų, pa
darančių, teip vadinamą, Kollegium Daktsrų ir tikrai gali laukti išgydymo.
. T*s Daktarų Kollegium visai ISgydo ir tuos, karte gyvena toli, jei sa

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymų.

vo laiškuose aiškiai aprašo savo kentėjimus.
Reikalauk Tamista tuojau didėsės knygos “PasJpaiinMme”. Adresas

Mrt*tk| Ir tkasrtjiei

Skaudėjimą* rtilvio, kepenų ir inkstų, nor* labai užsi*enėjt*»iu», iigydau galutinai-

PLAUČIAI.

Išgydau galutinai

Patinimu* gimdo*, skaudėjimu*
pečių, baltiigų. pagal mano meto
do* »uUl»jjtu» vaistu* ilgydau pa
sekmių g lauš lai.

Sergamieji* dusuliu, bronchitu
arba džiova U-ydoml galutinai
naujausia mano metodą per įtrau-

Dr. Knight,

Dr. Roof,

Or. Splillnger,

*pecl*li*t«* vidurinių ilgų.

»pecl*ii»t** liepiamų ligų,

tpectalikta* vi«ų ligų

ir odos Ilga*, payeiidan: llbėri.
mus, skaudulius, plaukų nusilakimus ir tt.

Al ilgydau kiekvienų greitai ant
Viaado* Ir didžiausioj paslapty].

Kollegium Gydymo: % America Europe Co.
(Or#sl), 2128 Broadway, New York* N. Y.

Daktariszkos

Specialistas ma
tarų ir vyrų ligų.

a* Išgydau ant viaadoa.

Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street,^'CHICAGO, ILL
Priėmimo valandos: aa* a vai. n*» iki

a ml rsksrs.

N*d*Uomia: im

a »sl. tyfs

Iki

4 ral.

h vistų-

A. J. Zimontas (lietuvys) Notary Public
3252 So. Halsted sL, Olszewskio name.

Ar moki
rent’a?

tai, po 4 ruimus.
$56 į mėnesį.

Rentas

(Lietuviškas Notaras)

Traukt* dantis be skausmo, ligtdo Skorbuta,
Išdirba visokias legalHkas popieras,
Neuralgija, sudeda uaujus vieton [įpuolusių, pri
pildo iškirmijusius auksu, sidabru amalgamų. kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus,
Valando*: Šiokioms dienoms nuo 8 ryt* iki 18,
nuo 1 Iki 9 v* k. Nedėiiom*: nuo tt riki 6 v ak. BillofSale, Testamentus, Affidavits ir
kitoniškus. Inkerporuoja draugystes.

TEISINGAI IR NAUDINGAI!
Drukuojamamašina “Odoll Typowrit*r” No.4,
kuri yra geriau*!* it pigesnių mašinų, odrukugja
kaip ir pirkt* uillOU. Ji yra padarytai! gryno
plieno, su robo voleliu, kitokio* nrndcgo* priėjo*
nėri otod^l ir gesti užrakau. Jo* prekč pirmiau*ial buvo ta*, o daliu r pa* man* pigiausia, ne* tik
S4.7S *u prisiuntimu. Teipgi paiduoflu viso
kia* k uygat: mokllika*, Istoriška*, sapnininku*,
pasakų ir molių kuyga*, maldaknyge*, anglišku*
kalbamoksliu* ir kitokia*, Ir įvairiausia* popieras
laiškam* rašyti. Galima užrašyti laikraščiu*:
“Lietuvų", “ Vienybe Ltatuvnlhų". “Kata
likų”, “Keleivį” ir“K*v*". Prie pirmutinių
trijų užsirašant vien lėtu* metams, duodu priedų
knygutę dvidešimt* penkių centų vertž*.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 So. Hilrtri,

Didžio 208
puslapiu

KNYGOS

T.rg. 471.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

VADOVAS
IN
SVEIKATA

LIETUVIS

Kraujo užnuodyjlmus

Privatiškas vyrų
ligas.
Visokios patar
mės dovanai!

Moteriškas ligas.

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA

Cor. 33rd St

Chicago, III.

WALLACE ST., arti 29
gatvės. Mūrinis namas ant
INauji Taiatiszki
4 lubų. Labai puikus $8.000
Lotas 25 per 130 pėdų.
Jeigu teip, tai apskaityk kiek
Rentas $75 į mėnesį,
JOHN ŽKMANTAUaKAa
turi išmokėti per vienus metus,
39 W. Barter St.,
Mfaterbury, Cenn.
o pamatysi, kad už tuos pačius WALLACE ST., arti 28
Dabar tik iibjo ii po spaudos labai
gražus tauliiki paveikslai (abrozdal).
pinigus gali išmokėti namus, ku
gatvės. Mūrinis namas^ant
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vyriuose galėsi senatvėje ramiai
3 lubų .................... $5 300
tautas.
Lietuvių Gydytoju ir Chirurgas.
gyyenti. Jeigu dabar užpirksi
Lotas 25 per 130 pėdų.
2. Didis Lietuvos Kunigaikšti* Kels3255 So. Halsted St.,
Chkago, III.
namus, tai per dešimtį ar penRentas $56 į mėnesį.
Gydo visokias ligas moterų, vaikų tuUs.
kioliką metų rentas sugrąžįs tau
ir vyrų. Teipgi turi didelę praktiką ir
3. Didis Lietuvos Kunigai M tls Alpinigus užmokėtus už namus ir WALLACE ST,. kertė 32
gydo pasekmingai visokiu limpančias girdas.
gatvės.
Mūrinis
namas
ant
turėsi- savo savastį ant viso amužsisenėjusias Ir paslaptingas vyrų li
4. Didis Lietuves Kunlgalkitls Oe2 lubų. Kaina ...... $16.000
žiaus.
gas. Daro operacijas pasekmingai.
deminas.
Lotas 48 per 120 pėdų.
Paveikslų miera 22X23 colių.
Tėmykite kaip pigiai galite
9 flatai ir 2 štorai. Rentas
Preke 38c. kožnas.
MOKINKIMES
PATYS
nupirkti pas mane namus su lo$155 į mėnesį.
Gramatika «ngli*ko» kalbu* mokinti* be mo
tais. Turiu šimtus namų ant
Nusipirk po vienų šių paveikslų, <
kintojo t apdarytai SI.98.
Vaikų Draugas arba kaip mokinti* skaityti galėsi gražiai papnodti savo ruimų.
pardavimo; čionai paduodu ke ŠO. HALSTED ST. Mū
ir ražyU be mokintojo 1*«.
Prisiųsdamaa pinigus adresuok:
lias prekes, parodymui, kad kožNaujas Budaa mok iatl* r> lyti ba mokinto,
rinis bizniui namas ant 2
erąli sau pigiai namus nusi
A. OLSZEWSKI
lubų ir halė apačioje. .$6.500 jo 10*.
Pinigu* siųskit* per Money Ortlerliuo adn-au;
pirkti :
S252S. HatotodM., Cblrago.IH
Lotas 25 per 125 pėdų.
Rentas į mėnesį $80, (ar
Ant ILLINOIS COURT
ti 31 gatvės).
galite gauti- namus’ už
$1200, $1400, $1500, $1600,
Dr. O. C. MEINE Iki 500 rublių, rublis po..................... 52)4
$1800 iki ................... $450°; 31ST PLACE, tarpe Mor
Dfc’NTISTAS
gan ir Mospratt. MuriNuo 500 iki 1400 rnblių, rublis po..U
OFISAS
—
pdi
31 ir So. Halitati pi
Ant AUBURN AVĖ. namai
uis namas ant 2 lubų $3.000
Virš 1000 rublių, rablis po............51M
(Sjrmuui HrtagMkM.) X CliCASO, MI
SU lotu UŽ ............... $2000
Prie kiekvieno afcintlnio reikia pri
Lotas 25 per 125 pėdų,
dėti 25c. ant pačio kaštų.
Rentas $24 į mėnesi (4
1
Jeigu norite, kad pinigai greitai ir
Ant LOWE AVĖ. namai su
šeimynoms).
gerai suvalkbėiotų Ir niekur nežūtų,
lotu už ..... ...... $1400
tai siųskite per "Liet u vos” redakcijų,
Ant 35 & LOWE AVĖ. na
31ST .PLACE, tarpe Moradresuodami teip:
mai su lotu už...........$7000
gan ir Auburn Avė. Mur
A. OLSZEYVSKi
Atsakanti Akušerka
riiu* namae. Kaina . $2.200 3252 S. Halsted St.
Chicago,
Iii.
3262
N.
HalKtM «t, ChkAgoJII
Ant EMERALD AVĖ. ga
T*l«ph*n«* Y*rd* 2948
Lotas 25 4>er 107 pėdas,
Duoda
visokia
rodų
ir
geriausia
vageiba
motalite pasiskirti už $2500;
Ii— jų ligose- 1‘aseKmingai atlieka darbų tiri*
Rentas • $16 j mėnesį. •
gimdymo irdaiiun atsakančiai pogtmd>mo offl.
$2720; $3000 iki ...... $3800
Kozminsky & Yondorf,

PAVEIKSLAI.

Dr. J. KULIS

Pinigu* Preke.

Nes pirmesnės po 50 tūkstančių laldaspkalp bitės lietuviai išnešioja — po visą pasaulį knygas.

NAUJA paskatinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų irj
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
T.^ KNYG^ yra naudinga vyrams ir moterim*, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir d ak t ari-k am mok
sle apsišvie*. o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. ,, Vad. in Sveikatą’ ’ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa-i
veikslais parodo, su būdavo] i mo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyv
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laiminau.
, ,

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską,
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centu
markėms prisiuntimo kaštus.
JRI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai 0OLLIN»
N. Y. MEDICAI/INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias l'gas išgydo, net jame*
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su-,
teikia sveikatai pagelbą,.atsišaukus arabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.
Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunas nuo visokių lirų.
KAD TAS INSTITUTAS pattekmlngal visokias ligas, paprastas, užsendjta* ir paslaptas užsikrečiamas išgydo;

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletą.

Ugydyta nuo ulaendinto*
ligos
skausmingo*
mėneainea,
baltųjų,
ir dieglių,
viduruoae ir airėnoaę ki
ti daktarai nepten; ga iigydyt.
Agnieška Dalkene
1 Naw Rockford,
N. Dakota.

k u*,

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingu esu ui vaistus, ku
rie mane išgydo nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmata apreikšt vi
ltą buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slaptinguose at
likimuose apturėt tykrą išgydimą
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams
pinigų be naudo* nemetytų. Da
bar aš esu sveiku ir drūtas ant
visų dalių kimo - jus vardą visiem
garsinsiu laikydamas pagvdouę.
S A. Kardu lis
719 O’Failon st.
St. Ix>uis, Mo,

Ilgai sirgtas inkstų
vidurių liga, skaudė
jlmo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau
učiu nesveikumųkosėjimu su skrepliavimu.
Išgyditas dėkingas
ir prisiuntė pa veikJuozas Nikelis
251 Cypres avė.
Johnstovm Pa.

tiydaelė* viiada tampa pritaikytas kiekvienam sergaaėiam apeciališkai — alėjų* arabiškai -ar laišku a taisau
ttyduelės įšąlančiame*, po vIn| Ameriką ir kitas dalis pasaaiės. Slaptybė užlaikoma.
Rataat adri>uot:

The Collins New York Medical Institute

140. WEST 14 STR.

O YORK N. Y.I

(arti Broadway)

Dėlei atsilankančių arabiškai Ofiso adant* ksMlirn naa 10 U ryta Iki 5 pa piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
Dt. B MIBLKK, rupinio;**** gydimai* loUtute.

Mare Laukiene

Ant WALLACE ST. galite
nusipirkti už $2800; $3200;
$3600 ir brangiau.

Ant SO. HALSTED daug
visokių namų biznio ve
dimui,* galite pasiskirti už
$3100 iki ............... $40.000
Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00
ant mėnesio už ...... $4500

31 ST PLACE, tarpe Morgan. ir Auburn Avė. Murinis namas. Kaina .. $4.500
“LIETUVOS” AGENTAI.
Lotas 25 per 107. Rentas
Juozas šlikas,
$35 į mėnesį (4 šeimy
“Lietuvos” keliaujantis agentas.
noms).
Baltlmore, Md.
Jonas Želvi*.
711 W. Lotnbard St
521 Columbia Ąv.
J. Diemedis.
Wm. J. Mošūd,
8. E. cor. Sharp and Camden Str.

31ST STREET, tarpe Ernerakl ir Union Avės. Mū
rinis namas ant 3 lubų $io.iooo
Lotas 72 per 100 pėdų.
J. Luls.
L. Gavvlis,
Rentas $<)6 į mėnesį.

Ant LYMAN & FARRELL
mūrinis namas —Storas 2
lubų už ................... $4600

fjU

35 PLACE, tarpe Halsted
ir Gate. Mūrinis namas
2 lubų ir basementas $4.200
Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
Lotas 25 per 165 pėdų.
Rentas $46 į mėnesį. Tur
rinis — 2 lubų, Storas $7000
būt greitai parduotas, 6
GRAND WORK, ILL. na
šeimynos gyvena, Labai
mai su lotu arti 49 iv. už $2000
pigus už tą kainą.
EAST CHICAGO, ILL. Ge
ri bizniui namai už .. $2940 GRAND WORKS, ILL.
Puikus - medinis namas.
Kreipkitės pas
Saliu nas ir 3 rentai .. $5.200
NAMAI IR LOTAI ANT PAR Lotas 25 per 125 pėdų.
Rentas $55 į mėnesį. Nau
DAVIMO PIGIAI.
jas namas.
ILLINOIS COURT, arti 32
gatvės, mūrinis namas. (4
HARVEY, ILL. Turlingtruimai) su lqju ..... $1.200
on St., tarpe 154 ir 155
$350 iš kalno, o rešta ant
gatvės. 2 lubų namas $3.300
. išmokėjimo po’ $12 ant mė
Lotas 25 per 175 pėdas.
nesio. Renta atneša $10
Rentas $36 į mėnesį. Pui
į mėnesį. Tur būt tuo-,
kus namas.
jaus parduotas.
EAST CHICAGO, IND.
ILLINOIS COURT, arti 32
Puikus biznio namas. Sagatvės. Geras mūrinis na
liunas ir 4 ruimai .... $2.940
mas su lotu ......... $1.500
Lotas 25 per 150. Ren
AUBURN AVENUE, arti
tas $35 į mėnesį.
33 gatvės, (arti lietuviš
kos bažnyčios). Geras muAVONDALE, CHICAGO,
• rinis namas, ir lotas 50
ILL. Medinis: namas ant
per 135 .................... $4.000
2 lubų. Naujas ......... $3.500
Christiania Avė., arti MilEMERALD AVENUE, arti
waukee Avė. Tailor Shop,
36 gatvės, medinis namas
ant 2 lubų ............. $i.6o<? ► ir 4 ruimai, ant 2 lubų.
Lotas 25 per 125 pėdas.
Lotas 25 per 125 pėdų.
Rentas
$26 į mėnesį. Ant
Rentas $19 ant menesio.
lengvo išmokėjimo...
EMERALD AVĖ., 4 me- ’
diniai namai ant 3 lubų.
Teipgi turime daugybę viso
Kaina po ................ $3.300
kių kitoniškų namų ir lotų ant
Lotai 25 per 125. Renta
pardavimo visose pusėse miesto
nuo 33 iki 46 dol. į mėnesį.
Chicagos.

VVALLACE ST., arti 31
.gatvės. Mūrinis namas ant
3 lubų. • Puikus namas $5.500
Lotas 25 per 130. 6 Fla-

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

26 So.

1834 X.

Green St
Castlc

Brooklyn. N. Y.
7> G ra n d SL
E. Froomea,
A. Diriulaitis,
155 Metrapalitan At.
73 Graod St.
Stan. Rinkevičius,
Cleveland, Ohio.
Povilą* Sukis
3707 E. 43rd St.

Mokina: stenografijos, *|taudinamos ma
šinėlės spattdinitno, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, ra*j mo, spelinimo,
istorijos, reognifijo* irtt.
73 Dea*born Stieet.
Spectjshškot instrukciįos angliškos kalbos
Bankieriai.
tiem*, kurie prsded* mokyti* tą kalbą
My» skolIjMM Ptpigua ant turie-iybių Ir Jei ir kurie nori joje išsilavinti.
t* rvugtesi turU-n^j pirkti, my* su dslaugsmu
Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti
prigeibėsime, pa.kihndami tau d*l| pirkinio pr
gera* vieta*. Kliasos atdaros dienomis
ir vakaraisUI anmufcain i dt«*tai.
Alsitauk ar rašyk klausdsmas plate
snių informacijų. Katahoga* dykai.

Kožna liga išgydoma
Dr. Kazimieras Butkeviczia

prieinama* ano g valam nopi*tų Iki kva) vakar™
Spectaiutn* moterų Ir vaikų Ilsų: abejoUnuove at•itlklaiooee iMauMam* S*»titutų |.roje*oeii.» ant

Red Cross Pharmacy
N

4552 S. Ashland Avė.,

dyt vi*a* raryns

RODĄ DYKAI •

DR. JOS. LiSTER C.

Kampa* 2S-to* gatve*.

Tclcphona* Canal 2330

,’At. Carmol, Pa.

136 S. Locust St.

Jonas Banio,

B >

New Bfitain, Conn.
M. J. Chepcnis.
21 Pleasant St

Jonas J. Gudinąs

Užtaiko pirmo* kliaso* aaliuną ir restauraciją,
kur galim* gauti geriausiu* gėry m u*, cigaru* Ir
New York, N. Y.
| valgiu*, teipgi turi puikiątvetalnf Miiirinltimama
A. Legnlevvskis,
144 E. Houston St. baliuiu^Jr veatuvėm*. Tėmykite adresų:
i 223 Wabanala Aso.,
Chicago, III.
Newark< N. J.
V. Ambrazevičia,
178 Ferry St

A. Staniulis,
Jąckson
st». Nctvark, N.
82
Phlladelphla, Pa.
1028 80. 2-nd St
M. A. Ignotas,
Plttsburg, Pa.
Jonaa Ignotas, 13 Diamond Squarc S.8.

,

Dr. Marija Bowiatt-sass

224 Athens st.

. _

_

723

W.

18tl St»

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

Tik trumpalaiką gali
ma bus gauti
gerą drukuojamą Odeli maiinMų Ns. 4 ui
labai . numa
žintą kainą.

138 S. Main St
Mass.

Box 617

Watorbury, Conn.
Jonaa Žemantauckas, 39 W. Porter SL

nes tik už >5.25.

Męs spauzdiname teipgi puikias popieras grom a tų rašymui su visokiais ap
skaitymais, dainelėmis ir paveikslais,
svietiškais ir dvasiškais. Turime teipgi
•prlngfleld, III.
J. KJembauakas,
7 Mlllrov daugybę visokiu kitų prekių. •
Ką tik reikalausi, viską pas mus gausi
Worcsster, Mass.
M. G. VALASKAS,
Ahtanaa Bernotą^
12 Harlem BL 2418 Ksssington Ava.,
Kenglngtan, III.

Weetvllle, III.

Ir* N. Morris, vice-prezidentas,
C N. Stanton, kuieruat p*gelb.

DIREKTORIAI
BANKOS VALANDOS
Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų
Panedėlyj nuo 9 ryto iki 8 vnfcarvį
SubatoJ nuo 9 ryto iki 11 pietų
Subatoj nuo 5 po pietų iki8 vak*'-

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literaturo, ant “JCoeih Side" Chicagoj.
čion aallma gauti moksliAkų. STietlS^n ir dvasi*kų knygą. rėžančių. tkapiterlų. abrozllių, suo
kiu lalkraMių, Amerikos Ir Europos ir poplerų
Ctomatotns. Teipgi užlaikau visokio tavom: juo
dy lo, paltelių, pluakanų.drukuojaraų mokinukių,
britvų. stemoakopų ir daugelio kitų daiktų. Noužmirikite atsilankyki, 9 busite užganėdintL
Petras M. Kaltis
291 ffabąnaia Ava. ,
Chicago, Iii.
įšale Lietui Ūko* Bainyčlo*).

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siurųj
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto u,J
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemi&kuj
pinigus. Atdara subatos ir panedčlio vakarais. Taupin .i
mą(čedijimą) gali pradėti su vienu* doleriu. Už sudėti'J
pinigus mokame 3%.

___ Naujas Išradimas

Lietuviška Aparatų Dirbtuvę

Saatiprioiniui Ir užlaikymui plaukų.
Tūkstančiai plikų žmonių atgavo puikiu* plauku*, sulaiko slinkimų nluukų
gal v o* labai trumpame laike. Vietoje
»enų atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia in
formacija dykai. Artesnėm* žiniom* reiki* ra
šyti įdedant k rasos ženklelį.

Godotinoms tautiškoms ir bažnytinėrj
Draugystėms išdirba: Karūnas, Amerikondl
kas Vėliavas, Šarpas, Juostas, Kukarda^
Ženklelius, Kepures, ir Maršalkams par

<*US*
visus bažnytinius aprėdaluz
Norėdamos godotinos Dr-stės arba godotie

kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiai*?

J

TEMY1KITE1

CHICAGO

Nelson Morris
J. A. Spoor
Ir* N. Morris
L. H.
B. Heynuui
Arthur G. Leorutrd
S. R. Flynn
Charles F. Hoerr

CHICAGO, ...
ILL

Telefonnoti gnlhna ifrkiekvieno* aptiekoa
Gydo pasekmingai viaokifl* ligas be skirtumo. •

Shenandoah, Pa.

Turner Falls,
K. P. šimkonis,

CHICAGO, ILL., U. S. A.

12 U IR HALSTED GATVĖS - VIRŠININKAI

FA O F. J. M. BRUNOZA
. MOAJVAT t R ITI O,
K88UYR -8EW TOU.

Scranton, Pa.
Joa. Patrikla,
1514 Ro«s Ava.
80. Boston, Mass.

L*. 8

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK

..Ko r ars k a*

Jos. J. Kovarskas

Juoias Ramanauskas.

Vrfidiškos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12.

40 Dearborn Street.

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimiualiikas, visuose teismuose (suduoee).
Gyv. >1121. Halstad St, arti Simo* gstvte

,
> ra»f. „Koks K orą r*k o sallnso
adr»»a»?” Nagi. »**l jo korčiukė:

Mlnersvillo, Pa.

B. Kreivėnas,

F. P. Bradchulis

Box 4.

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

V.

Prl nei p*H*t.
Shlllor Bldg., 109 Randolph Street,
CHICAGO, ILL.

Chicago

„JONAI, KO VERKIT”

Gllberton, Pa.

Andrius Mačis,

JSSĮ^S®

CHICAGO. ILL.

M*fc*M »i>i ir |**ubi** SauMuaka

E. 8L Louis, III.

N. Gendrolius,

PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Chsstbor et Cemstsrce BMg., Room 709

įuoz- Rainis. 537 Collinsvill. Ar.

Fr. Bauboniš,

50,000”?DYKAI®

W. H. Marmon Ir W. I. Tlnva,

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW

Elizaboth. N. J.
Wm. Bočkus,
tll First SL

J. Ambrazevičius.

CENTRAL BUSINESS COLLEGEI

• LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos
darbo žmonėms. Išeina kas sąvaitę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.
Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs,
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentems tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas
numeris ant pamatymo 5 centai.
Amerikoje vyriausiu agentu yra:
: M. J. Damijonaitis,
3230 S. Halsted St., Chicago, III.

Paveskite Ji tikrai lietuvaitei.

HžSSn
*

v

T. Andruszevicz & Co.
115 W. D i vi a io n St

*

Chicago, Ui"

Dabarjaikas naodokites.visit
Geriausi* vieta dėl pirkimo su gražiai* buliai* Arngijd
Sknpku koncertiniu, Kliarniatu, Triubu ir daugybe u
muKikah&ku instrumentu. Geru Uz.iegoriliu auksiniuiu,' '
Z‘edu. L^nciugėhu, geru Britvu. Albumu dėl fotografijų,
’eriu> Strielbu, Elektrikinin Liampukiu, Kobiniu Litanijoj
1 SUn P*^WiU1 Pluksnu auksiniu [fountain pen],
rV» eSSl- d^“u' 1*lorliku ir Maldų knygų, visokiu gražiu Popicru
• tymo gromatu se visokiais apskaitymais ir dainomis luzii?
Uc. 5 tuzinai ui 11.01 Odeli drukuojama maiinuKi gsn?l
tiai Ir greitai drukuoja, Ii taros Ir visa mašinukė padaryta 11 geriausio plieno. Prakė tik H-C
Užlaikau kitokiu iidarbiu maiinuklu keliu gatunku ir daugybe nauj
dingu visokiu daiktu. Kas nor apturėt katalogo tegul prisiunčia uita,
J
markę ir teisinga adrisa, o apturės 8* puslapiu dideli Uo meto NAUJA.
KATULOGA DYKAI: Kuriame y ra šimtais visokiu daiktu, »u viri du
(imtai aiškiu paveikslu ir iš kurio matysit jog mano tavoms pirmo*
kliasos, prekes pigesnes kaip kitur. Stornykam, Agentam ir Perlonam
parduodu visokiu* tavoms labai pigiai, duodu dideli rabatu tulrvsuokita

jf,

WILKEWICH

.

112 GRAND ST.t BROOKLTN,

J

