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POLITIŠKOS ŽINIOS.

pirmininkas Asųuit parlamente ap
reiškė, jog pirmiausiai parlaiųentas
turi užtvirtinti mokesčių reformos
programą. Iki šiol, teip kaip ir
Amerikoj, didžiausia mokesčių naš
ta puolė ant sprando neturtingų,
turtuoliai mokėjo nuo daugelio mo
kesčių pasiliuosuoti. Nors Asquito * sumanyto) mokesčių reformoj
tikro teisingump teipgi nėra, bet
j<^ sumanyta nuo didžturčių ir di
delių žemės savininkų, taigi nuo
lordų reikalauti daugiau negu nuo
neturtingų. Dėlto rando sumany
mą ir atmetė lordų rūmas. Tam
randp sumanymui neturi pamato
nepritart airių atstovai, nes puo
lus dabartinei ministerijai valdžia
patektų airių priešams unijonistams. Ministerių pirmininko^ su
manyta klausymą mokesčių paskir
stymo. pervaryti parlamente iki t 24
d. kovo ir jis tiki, kad jo sumany
mu“ pritars- lygiai airių kaip ir
darbininkų astovai. nes jiems, kai
po neturtingiems, teipgi rupi, kad
didesnė, mokesčių našta butų sukrauta ant turtuolių sprando?
Klausymą aprube/iavimd teisių
lordų buto • ministerija • žada pa
duoti parlamentui po Velykų. Mi
nisterijos sumanyta nuo Izirdų
Rūmo atimti tiesą atmetinėti vien
finansiškus parlamento užgirimus.
Tas neužganėdins airių, nes kol
Lordų Ritmui bus leista atmetinėti
pohtško turinio parlamento užgir
ius sumanymus, tol airiai didesnės
laisvės savo krašte nesulauks*; Iki
šiol kokius Airijai paliuosavimus
parlamentas užgyrė, juos vip at
metinėjo Lordų Ruimas. įJordai
nepritars suteikimui tiesūs airiams
patiems savo tėvynėj rėdytiesi, nes
visa veik žemė Airijoj priguli an
gliškiems lordams, airiai katalikai
žemės Airijoj neturi, ją gali siun
dyti vien nuo lordų. Mat už suki
limus Anglijos randas nuo airių
atėmė visą žemę ir ją atidavė an
gliškiems lordams.
~
Klausymams, koki parlamentui
bus paduoti iki velykų, pritars ai
riai. •'todėl ir Asųuito ministerija
iki velykų turi užtikrintą gyvenimą.
Bet posėdžiuose po velykų, kada
bus paduotas aprubežiavimas Lor
dų Rūmo, prasidės sunkios dienos,
Abejotina, kad rando sumanytam
Lordų Rūmo aprubežiavimui pri
tartų airiai, nes aprubežiavimai tie
per menki, iš to sumanymo Airi
ja naudos negali sulaukti. t Bet
be airių pagelbos ministerija negali
laikytiesi: jeigu tik airių atstovai
už ministerijos sumanymą nebal
suos. ji turi pulti. Airiai mano ne
dalyvauti visai rando sumanyto aprubežiavimo Lordų Ruimo teisių
svarstymuose, bet važiuoti namon,
o sugrįžti tik tąsyk, kada tas klau
symas bus'^jlžbaigtas. Bet randas
savo sumanymą galės pervaryti
vien tąsyk, jeigu jam pritars, arba
priešais jį nebalsuos nors dalis unijonistų..
Jeigu randui pasiseks pervaryti
dabartinius savo sųmanymusT~tai
sekančiuose metuose jis mano par
lamentui paduoti platesnį suma
nymą per re formavimo Loi’lų Rū
mo; jeigu, gi dabartiniam’ men
kam aurubežiavimui Lordų Rūmo
teisių pritruks pritarėjų, Asųuito
ministerija turės nuo valdymo pa
sitraukti ij paskirti naujus parla
mento rinkimus.-

' MASKOLIJA.
• Lygiai Maskolija, kaip ir Ja
ponija, drauge susitarusios, atmetė
Amerikos
užsienių . ‘ ministerio
Knoxo sumanymą, kad Mandžurijos gelžkeiis butų Chinams ati• duotas ir kad juonri nei Maskolija,
•ei Japonija negalėtų gabenti kariumenės. Amerikos ministeris ma
nė, kad tdkiu bildu galima praša
linti nesutikimus ir karus ateityj
terp Maskolijos ir Japonijos. Tei
sybė; jeigu Maskolija ir Japonija
negalėtų gabenimui kariumenės
. naudotiesi iš gelžkelio, jos netęstų
nesutikimų iki krui.
Bet papra
stai teip būva, kad geidžiantis karo
nepaiso terptautiškų sutarimų, lau
žo j uos? jeigu tik iš to mato sau
nąudą. Nieks ne gali uždrausti
veliantiems karą naudotiesi iš gelž_kęlių, jeigu juos sykį apvaldė. Su
tarimai su kitais ne visada karuose
buva_ pildomi, priversti gi pildyti
be karo negalima. Taigi ir įvikdinimas
Amerikos,
ministerio
Knoxo sumanymo ne tik ateityj
karų neprašalintų, bet, suteiktų dar
naują nesutikimams priežastį.
Amerikos užmbežinių reikalų
. ministeris suteikė kitoms viešpa
tystėms sumanymą, kad, už neutrališkų tautų pi'ngus butų- Chinuose
padirbtas gelžkeiis nuo Aiguno į
Ciučan> Tą sumnaymą Amerikos
niinsterio Maskolija teipgi atme
tė, nes iš jo įvikdinimo Maskolija
nedaug turėtų .naudos. Maskolijos
užsieniu ministeris dabar kitoms
į viešpatystėms suteikė savo suma1 n\ m;i. kad vietoj Amerikos ministerio sumanyto gelžkelio butų
padirbtas kitas, per Mongoliją ir
kad jis butų sujungtas prie ežero
p-’t-alo su maskolišku Siberijos
gelžkeliu; su- tuom gelžkėliu kad
- - btuų teipgi sujungtas gelžkeiis ei
nantis nuo Chinų sostapilio Pekino,
Šita linija bėgtų terp Kalgano,
Urga. per .Kiačhtą. Maskolių su
manyta linija eitų,, daug toliau į
vakarus negu amerikoniška. Iš
jos Amerikai menka butų nauda,
— bet užtai Maskolijai ji -butų labai
naudinga lygiai sandaros, kaip ir
karo laike, nes tuom gelžkcliu mas
koliai galėtų siųsti savo kariumenę į Chinų sostapilį Pekiną ir ga
lėtų tą Chinų miestą apvaldyti pir
ma. negu koks'kraštas suspėtų Chi
nams pagelba suteikti; sandaros
laike ji patarnautų Maskolijos vaiz
bai.
Maskoliškuose randui tarnau
jančiuose
laikraščiuose
telpa
^straipsniai su rugojimais, kad Chi\ jjiai organizuoja savo kariškas pajiegas daugiau negu tas reikalinga
dabar. Nėra abejonės, kad tas
maskoliams ne patinka, nes dabar
jie Chinuose negali teip šeiminin
kauti kaip seniau, kada trįs kazo
kai išvaikydavo čielus regimentus
prastai apginkluotų chiniškų ka
reivių. Ypač maskoliams • nepa
tinka, kad chinišką kariumenę or
ganizuoja japoniškiejie oficierai.
Kol organizatoriais chiniškos ka
riumenės buvo Europos oficierai,
_ tol juokeliai galėjo sau į kumščią
juoktiesi, nes tiems nerūpėjo teip
sudrutinti chinišką kariumenę, kad
ji galėtų būti pavojinga europie
čiams. Su Japoniečiais yra visai
kas kita: Japonijai reikalinga tvir
ta Chinų kariumenė, nes europie
CHINAI.
čiai pavojingi lygiai Chinams kaip
Chinų randas, matyt, užsimanė
Tr Japonijai.
aprubežiuoti teises po Chinų pro
tekcija esančio Tibeto, kurį valdė
su kunigijos pagelba lamaistų ti
ANGLIJA.
kėjimo
perdėtinis Dalai Lama. Su
Po« rinkimų Anglijoj dar parla
valdymui
kunigijos atsiųsta kamentas ne susitvarkė. Ministerių
rlumenė.
Dalai Lama, išgirdęs
pirmininkas su partijonjs dar.ta
apie
ljesiartinimą
chiniškos kariiirybų ne užbaigė ir nežinia, ar da
menes,
apleido
sostapilį
Lhassą ir
bartinė ministerija galės užsilaiky
su
savo
šalininkais
pabėgo
į an
ti ar ne. Rando partijos atstovai
gliškas
valdybas.
Chiniški
karei

ne tveria daugumos parlamente,
viai
norėję
jį
paimti,
vijo
iki
nU
ministeriją be airių paramos negali
laikytiesi, o airių atstovai savo bežiui, Dalai Lamos šalininkams
balsų dykai už randą neduos, uni- atsiėjo smarkiai susiremti su kajonistai ne pritars išplatinimui ai riumene, bet jis pats laimingai per
trių
•ių teisių. Todėl tli ministerių bėgo į Indijas.
Anglijos pasiuntinys Chinuose
Urmininkas ilgai slėpė rando ponurodė,
jog užėmimui Tibeto neant galo tu-

das apreiškė, jog ne mano per
keisti Tibete valdymo būdą.
Tibetas yra vienas iš mažiausiai
ištirtų musų žemės kraštų. Jis,
kaip paprastai kunigijos valdomi
kraštai, buvo uždarytas kitokio ti
kėjimo žmonėms. Bet keli metai
atgal anglijonai išsiuntė kamnnenę, kuri užėmė šventą lainaistų mie
stą Lhassą. Ir tąsyk nuo anglijo
nų buvo iš savo sostapilio pabė
gęs Dalai I-ania. Maskoliai manė
jam prieglaudą Siberijoj duoti, kad
su jo pagelba išplatinti savo įtek?
mę terp, Azijos lainaistų, bet Dalai
Lama sugrįžo Tibetan ir Lhassoj
ramiai iki dabar gyveno. Anglijo
nai, išderėję sau palengvinimus
prekyboj, teipgi iš Tibeto prasišali
no. nes pasirodė, kad jame aukso
nėra. Ar Dalai Lama dar sugrįž
į savo kraštą, negalima žinoti.

Kaip tik sulaukėm lietuvio kunigo,
tuojau viskas persimainė. Išgirdo
žmonės lietuviškus pamokslus, pa
matė, kad lietuviškai kalbėti nėra
gėdos, kaip ligi tolei jiems buvę
kalama, patįs vėl lietuviškai pra
kalbėjo ir pragydo. Kunigas kle
bonas ėmė platinti apšvietimą, ra
ginti žmones šviesties teip^ kad
su tokiais žmonėmis Lietuva nega
li pražūti. Dieve laimink jam ir
toliau drabuotis.
J. įCasiikis...
(“šaltinis”).

Iš ŽAGARĖS, ŠIAULIŲ PAV.
Prekybos mokykloje, nors buvo
garsinta laikraščiuose, kad bus iš
guldoma lietuvių kalba, bet iki šiol
mokyklos savininkas Būda apie tai
ir nemano. Lietuvių esjį kelios dešimtįs. Tėvai turėtų areikalauti,
kad Biela pildytų, ką tmvo žadejęs. Jei ir su kitais 1 dykais teip
daro, kaip su lietuviu kalba, tai
AMERIKA.
yra.
prižada mokyti, o nemoko, tai
28 d. vasario pas prezidentą
turbut,
tokia ir mokykla.
Taftą atsilankė delegatai sanjunLietuvis.
gos ne angliškoj kalboj leidžia
mų laikraščių ir padavė jam pro
testą prieš kongreso sumanytus
I§ JŪŽINTŲ, EŽERENŲ PAV.
apsunkinimus ateivystės. Preziden
Sausio 8 d. rinkikų sueiga nu
tas prilankiai priėmė delegatus ir
tarė, kad visokie nutarimai, teiužtikrino, jog ir jis nepritaria
pogi ir “jyaviestkos”, butų rašoma
sumanytam apsunkinimui -ateivy
lietuvių kalbą (tas jau ir pernai bu
stės. ypač gi nepraktišku laiko su
vo nutarta}. Ir už įrašymą lie
manymą egzaminavimo
atkan
tuvių kalba nutarimų, teipogi už
kančių ateivių. Prezidentas apreiš
rašymą lietuviškai paviestkų, suei
kė. jog reikalavimas augštesnio ap
ga paskyrė raštininkui 75 rublius
švietimo nuo ateivių ne apsaugos
su sąlyga: jeigu raštininkas neiš
Ameriką nuo negeistinų ypat^
pildytų to nutarimo, tai 75 rub. ne
Anarchistai, paveikslan, esą gan;'
gaus. ‘ šiam nutarimui kaikurie
apšviesti, bet jų negali pageidauti
rinkikai priešinosi, d 5 net išbėgo
Amerika, terp nemokančių skaityti
iš raštinės. Už tat kiti jiems
esą daug labiau pageidaujami. Pre
patarė pereiti į kitą vierą, jei ne
zidentas užtikrino delegatus, jog
myli savo kalbos.
jis nepasirašys po kongreso užgy— Per tą pat su rift Uždėjo ir
rimais, kol neišklausys nuomonės
mokytojui algos 5(57116. dėl to, kad
minėtos sanjungos narių. Klau
^nokytų vaikus lietuviškai katekiz
symas tik, ar jis išpildys savo pri
mo.
Svetis. •
žadėjimą,
(“L. U.").
VIDURINE AMERIKA.
IŠ KRIUKŲ, KAUNO GUB.
Iš Nicaraguos vis prieštaraujan
Pastaruoju laiku žemiečių ban
čios ateina žinios: revoliucijonieriai kas Kriukų apielinkėje labai daug
vis muša rando jenerolus, tie gi
superka žemės ir atiduoda ją atei
vėl giriasi, jog sumuša į dulkes viams arba vietiniams rusams, o
revoliucijonierius, bet kaip pasiro vietiniams valstiečiams lietuviams
do, abidvi pusės laikosi kaip ir
visai neparduoda. Daugiausia ban
seniau : nei prezidentas Madriz nei
kas superka dvarų žemę, kurios
suvaldo revoiiuvijonierių, tie gi ^teduoda lietuviams fiei už grynus
teipgi ne paima valdžios į savo pinigus, nei ant išmokėjimo. Prie
rankas. Neperseniai garsino, buk to prisideda dar vietiniai lenkairevoliucijonierių sugabiausias je- dvarninkai, kurie beveik lyginasi
nerolas Chainorro pasitraukė nuo latvių baronams. Tūlą laiką len
Estrados ir bandė tartiesi su pre kų laikraščiai agitavo, kad neitų
zidentu Madriz. Žinia ta vienok lenkai į Ameriką, bet kolionizuopasirodė neteisinga, priešingai, jis tus geriau čia pat Lietuvoje. Kad
gana pasekmingai kovoja su rando tai teip yra, tai parodo šis faktas,
jenerolais.
jog lenkai-dvariniukai parduoda
Pereitą sanvaitę rando jenerolas savo žemę vien tik lenkams kolioTaledo pagarsino, jog revoliucijo nistams. Kriukų apielinkės lietu
nierių jenerolas Chamorro likosi vių padėjimas visai bėdinas. Iš
galutinai prezidento jenerolo Ri- kultūriško atžvilgio čia teipgi vieš
vas sumuštas aplinkinėse' Tismo ir patauja dar tamsybe* Visame vals
buk jo kariumenė galutinai tapo čiuje, kuriame gyvena suviršum
išvaikyta, buk jis nužudė beveik 7000 žmonių. C ra tik viena moky
pusę savo kareivių. Bet paskui pa kla ir vienas mokytojas. Mokini
sirodė; kad su juom teip blogai mo laikas tęsėsi tik 5 mėnesius:
nebuvo.
Dabar į New Ųrleans nuo lapkričio pabaigds ligi praatėjo žinia nuo revoliucijonierių Ižios balandžio mėnesio, kuomet
vadovo Estrada, buk jo jenerolas nradeda gyti galvijus į laukus. ViChamorro traukia sostapilio Ma-i sas mokslas išguldomas trasų kalnagua link, buk aplinkinėse EI Mo- »je; viena tik tikyba išguldoma
rito buvo smarkus mušis, kuriame ietuvių kalba. Draugijos nei vie
prezidento kariumenė tapo sumuš tos nėra, ir jei norima išgauti ki
ta, 200 kareivių pateko nelaisvėn, limas surengimui kokio nors va
o daug jų krito mūšyje. Rėvoliu- ram, priseina labai daug lakstyti
cijonieriams pateko daug ginklų įuo “Ainošiaus prie Kaifošiaus".
amunicijos ir valgio produktų ) jei ir išgauna leidimą, tai ir tuoTeisingumas, ar neteisingumas tv net nelaimė: žmorit^ čia labai tani
telegramų tik vėliaus išsiaiškįs.
us, nežino kas tai yra teatras ir
telanko jo.
("R. Naujienos").

15 LIETUVOS.

IŠ VEDENISKIŲ, VILNIAUS
GUBERNIJOS.
Nors laikraščiai pasklido po pla
čią Lietuvą, ragindami miegančius
bet videniškiečių kurčios ausį* ne
išgirdo to balso. Ir nėra ko ste
bėtis I
Mes ilgiausia išbuvome
baudžiavoje.
Musų kraštas ii
dviejų pusių buvo lenkinamas: iš
ponų-dvarininkų pusės ir lenkųkunigų. Rašyti ir skaityti nieks
■ritaria, nes tas pagimdyti nesuti- nemokėjo. Tarytum turėjo visi

iŠ ADUTIŠKIO, ŠVENČIONIŲ
pAM<p
Adutiškio apielinkėje žemės vallymo būdas senoviškas — trilau
kis.
Po mirčiai t>yo-ukininko.
>enki šeši jo sūnus lyjiai pasidali
jo tėvo brangų palikimą — 10 —
15’ dešimt, žemės, iy ūkininkauja
cas sau.'' Iš tos fraržasties čia
(kaip ir kitur Lietuvoje) dideliuo
se kaimuose ūkininkų šestadalinių.
net ir aštuntadalklių, labai daug.
Štai šeštinkink), didelio kaimo, ūki-.

ką su juo veikti? Kaip jis page
rinti ?.... Neišrišami klausimai L...
— Išdirbinu) įrankiai — medinės
akėčios ir medinė geležiniais nora
gais žagrė, rečiau geležinės akė
čios, o plūgas tai didelė retenybė.
O ką apie kitokius žemės dirbimo
įrankius ir mašinas, tai daugumas
čionykščių ūkininkų, pamatę juos,
greičiau manys, kad tai įtaisyta
ar šokiams (polkoms) griežti, ar
oru lakioti, tik jau ne žemei rau
sti ! Dauguma ūkininkų jokiu bo
du sutikti nenori, nors jiems kuo
lą ant galvos tašytum, kad žemės
dirbimui reikia kokio ten mokslo,
kokių ten mašinų; pas juos vienas
atsisakymas: “Musų tėvai nei
mokslų, nei mašinų nepažinę amžį
sugyveno, sugyvensim ir mes”l
Sėklų irgi nedidelis pasirinki
mas: rugiai, miežiai, avižos, žirniąj, pupos, bulvės ir linai.
Gyvulių veislės gal blogiausios
visoje Lietuvoje. Vidutinis ūki
ninkas, turintis 4—5 laidomas kar
ves žiemos laiku prastuoja, o va
sarą ką tik batvinius prasižilina.
o parduoti pieniškų produktų ir
nemanyk «— kam tas minėti, kas
puodan nedėti.
Štai kaip čia ūkininkai gyvena!
Visi visur šaukia: “Ūkininkas
tamsus, už tai ir vargsta"! Tas
tiesa, bet, kas per stebuklas, kad
jis tamsus, nežino ko veikti, iš ku
rio galo pradėti ? Ūkio mokyklų
nėra, rateliai; draugijos įsteigti
sunku, dvarų, kur ūkis butų pa
vyzdingai vedamas nėra (čia jokių
dvarų nėra), ihteligentų, kurie
nors ką patartų, nėra.... vienu
žodžiu, dairykis į visas puses, nie
kur jokio pavyzdžio, neišvysi, jo
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mų — ir ne be- priežasties. Senas pigiai girios parduodama. Žydaiviršaitis Perevičius pardavė savo gi šįmet pas mus visai nepirko gi
valaką žemės, atidengėme mieste rių.
J. Bendoraitis.
lyje aludę ir ten tik sėdėjo.. —
Galima apie jį pasakyti, jog bu
IŠ UPYTES,’ PANEVĖŽIO
vo tai ne valsčiaus viršaitis, bet
aludės.
Per dvejus
paskuti
* PAVIETO.
nius metus, jis aludėje sėdėjo ir
Dvarininkas Juozapas Karpi*
magaryčias gėrė su kiekvienu atė tei£ nusigyveno, jog visus savo
jusiu su reikalais. Tokiam viršai dvarus pardavė žydams ir gene
čiui besant, musų valsčiuje pasida rolui Sobolevui, o likusius mo
rė didelė netvarka. Jis, kaipo alu kesčius 15^ ir visas užsilikusias
dės viršaitis, turėjo viltį į vėl būti nuomas “nedoimkas” pardavė p.
išrinktu.
Trokštančių ; viršaičio Tauginui, gyvenančiam ties Upyte,
garbės buvo gan daug musų vals Memencuvkos dvare.^"Dabargi J.
čiuje r kai kurie, kaip K. P. ir J. Karpis, neturėdama* kuo gyventi,
B„ žadėjo duoti rinkikams po 100 apgaudinėja sodiečius. Jisk par- ;
rublių, kad tik juos rinktų; kiti duodamas dvarus, nieko nesakė
žadėjo gerų magaryčių, o kiti jau apie tai sodiečiams, o dabar važi
prieš rinkimus gerokai pavaišino nėja ir renka iš jų tuos 15% ir
užsilikusią nuomą, ką jis jati parrinkikus.
Bet nei girtuokliai, nei žadėju-^davė p. Tauginui. Daugelis sodie
šieji pinigų nepapuolė. Kandida čių tokiu budu liko apgauti, nes
tais liko išrinkti Šakorvis ir N(y- užmokėję Karpiui, turės dar mo
kolas Šūkis Juozo sūnūs (yra mie kėti antrą sykį p. TauginuL
P. Tauginas ir jo įgaliotinis, nie
stelyje kitas šūkis teip pat My
kolas, bet Kazio sūnūs), šakor- ko nežinodami apie tokius Jz Kar
.vis gavo daugiau baisų negu Šū pio darbus, nuvažiavo pernai ir
kis, ' todėl žemiečių viršininkas ir pranešė valstiečiams, kad užmo
paiskyrė jį viršaičiu.
Valstiečiai kėtų Tauginui mokesnius. Bet, kad
turi viltį, jog naujas viršaitis 1110. žmonės tuo laiku pinigų neturėjo,
kės branginti savo vietą ir užves nes, blogam pavasariui esant, rei
valsčiuje visiems ]>ageidaujamą ge kėjo ir $au duona ir gyvuližims pa
šaras pirkti, tai mokesnių mokėji
resnę tvarką. »
Genys.
mą atidėjo ligi rudens ir žmonių
(“Šaltinis”).
teisman nėdavč.
Taigi pranešu užmterestiotiems
IŠ ŠLAVIKŲ, NAUMIESČIO
PAVIETO.
tame dalvke žmonėms, kad nemoSausio 17 dieną buvo čion vals ketų mokesnių J. Karpiui, [nes jis
čiaus sueiga. Terp ko kito buvo neturi teisės šitų mokesnių rinkti;
tada praneštas valdžios reikalavi šituos mokesnius turi teisę rinkti
mas, kad vieškelis per 2 Sieksniu tik d. Tauginas. • Tikrai tinęs. r.
pločio ir J2 colių storio butų iš-'
("V-tis").
pilta žvyni. Valstiečiai .nesutiko
Iš LIEPOJAUS. 'j į
to reikalavimo išpildyti, bet kasLiepojąus lietuvįai kaskartas vis
žiu. ar nebus tik verste pri versti.
dį, tai tik valsČidje,1 kur jam nuo O didelei butų tuo' apsunkinti; la labiąu pradeda skaityti laikraš
lat kalama: “Mokėkit padotkus"!.... biausia, kad žvyro nėra kur imti. čius. štai, kad ir gelžkelio dirbIr vėlgi žmogų* vis gi žmogus, Stebėtinas dalykas! Valdžia kas tuvėn, praeitais metais lietuviškų
daržinėje atsiklaupęs poterių ne met tiek išrenka iš valstiečių kelpi- laikraščių pareikalavo tiktai 5
kalbėsi, reikia ir bažnyčią pasista nigių ir dar nor ant jų vienų už egzempliorius, o po naujų metų
tyti, — čia vėl nors iš piršto iš- dėt tokią sunkią naštą kelių taisy pareina jau 8 egz. “Rygos Garso"
Antras dalykas.
Nežinia ir “Vilties" pereitais metaitį pareilaužk po 4 rublįus nuo dešimtinės. mo!
kam mes mokame Varšavos ligon- kaląvo tiktai po vieną egzemplio
\ isur vargai ir vargai,!
rių. šįmet gi “Rygos Garso" pa
Žinot ką, broiiai-ukininkai, kaip bučiui mokesčius.
Vertėtų keliems valsčiam susita reina 5 egz. “Lietuvos Ūkininko"^
adutiškiečiai teip ir kiti lietuviai!
Teip gy vendami meš ožio ; ragan rus pasistengti tuos dalykus panai “Šaltinio" ir “Vienybės", kaip pra- .
susigjvensim. Ne tik oru skrai kinti. Valstiečiai butų labai dė eitais metais, teip ir šįmet pareina
do, bet ir žemę rausia svietas ma kingi, kad koksai žinąs gerai daly po vieną egz. Betgi labai pažy
šinomis ir tiktai tada žemė gausius ką advokatas suteiktų jiems šiame mėtina tas, kad laikraščius parsi
traukia tie lietuviai, kurie mažai
vaisius duoda. Ištiesų mums lieka dalyke patarimą.
arba vidutiniškai teuždirba; kurie
tiktai šviestis, jei pražūti nenori
daug uždirba ,tie anaiptol nepar
me. Tiktai tada pažinsime vargų
priežastis ir galėsime jas prašalin IŠ NAUMIESČIO, SUVAKŲ sitraukia, nes dugumą jų pasken
dę naujalenkystės bangose : iir sta
GUBERNIJOS. •
ti, kąip apsišviesiml Taigi, negai
Atvežė kalėj iman Liepalotų Sti tosi dideliais ponais — lenkais....
šinkime brangaus laiko, kol kas,
klių su duktere Ona. Per kratą O vienas iš tokių ponų, pamatęs
nor per laikraštį svieskimės!
rasta pašiūrėje draudžiamų spau kartą ant lango lietuvišką laikraštį,
,
F. B—ita.
dinių pųpdelis, kaip spėja, kokio pradėjo keikti, dėlko vadinasi laik
(“Žemė").
p
į
provokatoriaus pakištų. — Misi da raščių, o ne “gazieta”.
Uždarbiai gelžkelio dirbtuvėje
Iš PAŠVINTINIO, ŠIAULIŲ' bar esame šnipų-provokatorių ran
labai
nevienodi: amatininkai gauna >
kose. Pakiš ką, danes, kur ne
PAV.
|
nuo
70
kapeikų iki dviejų rublių
■ Yra čia valdžios pradedamoji teik, ir tupėk kalėjime, nors ir ne
suviršum
dienai. Prie to dar gau
mokykla, kurioje vyresniuoju mo kalčiausias butum.
na nuošimčių nuo padarytų daiktų,
kytoju yra rusas. Savo prigimtos
kurie irgi nevienodi. Vieai gau
kalbos vaikai čia nieko nepramoks.
na nuošimčio rublį rubliui,
kiti
Lapkričio mėn. pradžioje kun. Ži- Į Iš KROSNOS, SUVALKŲ GUB.
mažiau arba dąugiau, kaip larvatkaucko* rupesniu tapo čia įsteig
Čia labai išsiplatinę vaikų ligos bas. Apskritai sakant, amatinin
ta “Saulės" skyriaus mokykla. Mo — tymai, skarlatina, rauplės ir kt.
kai uždirba neblogai, nuo 40 iki 100
kytoja lietuvė; mokyklą telanko tik Serga ir miršta ne tik vaikai, bet
suviršum rublių mėnesiui. Bet to i
apie 30 vaikų. Apskritai tėvai vai ir suaugę žmonės. Ligos platinasi
kių ir nekiek, kurie uždirba po
kus nenoriai leidžia mokyklon.
daugiausiai per neatsargumą: mo šimtą suviršum. Prastieji. darbi
Besparnis.. tinos, eidamos į šermenis ar ligonio
ninkai ir dirbtuvės sargai mažai
("šaltini*").
atlankyti, vedasi su savimi ir vai teuždirba. Darbininkai, kurie yra
kus,' ten landžioja prie ligonio, ir įstoję, dar prieš streikus, tie gauna
IŠ UTENOS; UKMERGĖS
tt. — Dar labiau serga šitomis li po 1 rublį dienai; o kuriuos nau
PAV.
gomis Raudaminos parapijoj; ten jai priima, tiktai 70 kap.; Betgi
Šį rudenį atidengta Čia’ miesto beveik kasdien laidoja po 3—7 nu
ir tie, kurie tuo po streikų priimti,
keturių kliasų mokykla, kurią jau mirėlius.
,
V—s.
ligi rublio neprivaro, tiktai iki 80
lanko apie 40 mokinių. Šį moky
kap. dienai. Tikrieji sargai gauna tU
kla labai yra patogi aplinkiniams
po 24 rub. į mėnesį, ir viskfcą- savo
ūkininkams, nes pirmon kliason
— butas, šviesa ir kuras; Aašinų ||aS|
priimami net iki 20 metų. Taigi Iš VILKAVISKIO, SUVALKŲ
tepėjai — po 25 riib. į mėnesį ant i
GUBERNIJOS.
mokykla gali pasinaudoti jaunikai
viso savo. Darbininkų, tepėjų ir
B Vilkaviškio apielinkėje kas metai
čiai ir didesniųjų metų.
sargų vargingas padėjimas.
n
Ūkininkai turėtų žinoti, kad jei parsiduoda iš licitadjos 48 mar
Gelžkelietis.
W
gu dabar jau be mokslo sunkiau gai teip Vadinamos “Vilkaviškio
Pastaruoju laiku, Liepojoje aps
gyventi, tai, kaip užaugs jų vaikai, majorato girios”. Tie 48 margai
be mokslo dar bus sunkiau gyventi. kertasi j 4 skyrius ir būna išdalyta čiai mergaičių-katalikių išteka už .
Taigi šia- mokykla reikia pasinau į 109 dalenkas. Bet nors buvo jau stačiatikių. Daugiausia išteka to-| -m j
3 liaitacijos ir per trečiąją 20% kių, kurios gyvena prie tikrų tė
doti,
Svetys.
(“šaltinis").
nuošimčių buto nuleista, bet visgi vų. Malonu, mat, išleisti duktė
dar daug dalęnkų neišparduota. už pono, Betgi vargšai kartais
I§ DOBEIKIŲ, UKMERGĖS Kitais gi metais žmonės su žydais apsirinka: vietoje svajotos pony
PAV.
besivaržydami dvigubai taksos už stės atsiranda tiktai ašaros. Vie
Sausio 8 d. buvo gan svarbi mu mokėdavo. Priežastis atpigimo tat na* kitam prikaišioja: "tu te
sų valsčiaus 'gyvenime. Reikėjo giria bloga, o antra — netoli vy tu tokia”. Pat* esmi matęs,
riausybės girios, kur, iš prieža- atbėgo tėvai gelbėti savo du
.-e)
nuo vyro-ruso, kurs tuo pT

ES
....
rnatnu ir motinai užbraukė. Motina -vis daugiau ir daugiau žinių įgyti paduodu pavyzdėlį, vienos tokios
kurios ne be naudos buvai Tūli
ii,
skaito
juos
jeigu
ne
milijonais,
paskui kaltino tėvą, kam dukterį ir veikti savo ir kitų labui. Ir mokyklėlės. — Mokymas pradėta mėi. Tai^i mat Amerikos politikliubo draugai nori paimti į savo
tai šimtais tūkstančių doliarių.
matrosui atidavęs. Gi žentas šau tokių mokyklų reikia daug, kad nuo pusės lapkričio. — N aikų iš kieri^ kupų rankose valdžia, ne
rankas visą kliubą i^ valdyti teip,
IŠ EAST CHICAGO, IND.
kė, kad už lietuvius nebesą bloges visa priaugančioji karta galėtų jos karto susirinko apie 10, ligi Ka si gail? tauios žemės ypač gelžkelių
kaip Rusijos caras savo valdiniui;
UŽDARE BANKĄ. .
Darbai eina čia vidutiniškai.
nių žmonių pasaulyje. Šitokie at na- sutilpti, kad kiekvienas šalies lėdų prisidėjo iki 15, o po Kalėdų koiiijianijoms.
bet mūsiškiams jau sunku atsiekti
Boston, Mas. Priemiestyj Camr ju
Lietuvių gyvena čia vidutinis bū
sitikimai būva dažniausia terp tų gyventojas mokėtų rašyti ir skaityti. buvo apie 2a Iš tų 6 mokėjo
tikslą, kadangi ‘daugumas ntbesibridge likosi uždarytas National relis, skaito jų apie porą šimtų.
musų brolių, kurie nemyli savo Tokias mokyklas musų žmonės šiaip teip iš maldaknygės paskaity LAtINArPAGRIEBE 6 YPAduoda
jodinėti sau ant sprando,
City Bank. Mat kasoj pasirodė Apšvietimas jų stovi ant žemo
TAS.
lietuviškos kalbos ir negerbia tė- pamėgtų ir mielai leistų josna sa ti. O likę visi veik pradėjo nuo . h’
jau
jaučia,
kad praįėjo tie bar
nepriteklius $144000.
Paskirtas laipsniu
Knygas ir laikraščius
tu. tikėjimo.
Tokie daugiausiai vo vaikus. Bet klausimas: kaip pirmus raidės. Iš tų 6—2 kiele' Mdnlia, Mont. Bitter Road kalbariški
laikai.
1
atsitraukė uuosėj nusiritus lavina nuo viršau* rando urėdninkas peržiūrėti ban mažai kas skaito. Paprastas dau
išleidžią savo dukteris už svetimti- mes tokias mokyklas galime įgyti. pasimokinusių rašyti
V
ietinė
L.
S.
S.
A. 42 kuopa, 19
ko knygas.
gumo cianykščių lietuvių užsiėmi
tarnystėn, o likę 4 pramoko aiškiai pagriebė Msis rudos jieškotojus
£. M.
kių. Tokie tėvai akloje savo pui
vasario parengė referatą; skaitė jį
mas — tai smuklėse prie baro. Yra
lietuviškai skaityti ir parašyti, su- ir vieną rtoterį ir žinoma, visus
(“R. Garsas”).
kybėje stačiai šako, kad geriau lei-(
draugas Aj Baranauskas L. S. D,
čia
ir ištautėjusių liętuvių, kurie
’yg dabartinės musų rašybos. Be- užmušė. Atkasė keturi* užmuštų NELAIMES ANT GEL2KELIŲ.
sti už rtfso, negu už žmudžioko .
P. C. K. įgaliotinis. Tema būvji
to dar pramoko 4 aritmetikos kunus, įieško dar kitų.
Scranton, Pa. čia susimušė gelž- gėdisi savo prigimtos kalbos, nors ‘Išsivystymas proto žmonių ir žy
Lietuvos suuus.
LIETUVOS APŠVIETIMAS. veiksmų. O iš likusių 14—5 pra
kelio traukinys su gatviniu karu. kitokios ne moka. Toks, užklau mesniųjų gyvūnų"., Po j»ėr$įžutw
(“R. Garsas”).
Apie šalies gerovę galima sprę
‘ ORO MONOPOLIS.
moko aiškiai skaityti ir rašyti iš
Prie to dvi ypatos tapo užmuštos, stas, kuom yra,, atsako, jog yra mui atsakinėjo ant užklausimų)
sti iš jos gyventojų apšvietimo. O
“polak”. Teip sako daugelis su
New York. Nevv Yorko teis- daug gi likosi sunkiai apkultų.
knygos, ir iš galvos — sakinius,
RYGOS.
koks skirtumas teip tautiečių ir
gyventojų apšvietimas vėl galima
augusių,
o ką jau sakyti apie jau
kiti 5 skaitė ir rašė kiek sun mas, reikalaujant broliams VVright,
Kėninio gimnazijoje jau pradėjo
šocijalistų?
Dėlko taotiečiai neaj>
numanyti iš daugumo ir gerumo
nimą! Vaikau tokių liętuvių jau
kiau, 3 sunkiai skaitė ir rašė iš uždraudė prancūziškam orlaivinintiokyti lietuviškai.
kenčia
socijalistų,
ar jiems sociEXPLIOZIJOS.
jų mokyklų....
nemoka savo prigimtos kalbos. Čia1
knygos žodžius, o 1 suvis, mažai kui, Paulhanui lakstyti Amerikoj
Šviečiamoji latvių draugija yra
jalistai
daro
blogą.i,
Jei daro, tai
Central
City,
Ky.
Netoli
nuo
Juo kuri šalis apšviestesnė, tuo
ką tepramoko (terp paskutinių bu su savo orlaiviu ir tokiu budu pri čia esančiose anglių kasyklose Iron nėra lietuviškos mokyklos, todėl ką?j Ir dėlko moteris trigubai
sumaniusi įsteigti Rygoje amatų
ten mokyklų daugiau, ir tuo jos
vo vaikai nuo 7—u metų). Be pažino broliams VVright monopolį. Mountain Coal Co. atsitiko smarki lietuviai savo vaikus leidžia į len pavergta, negu vyras?
mokyklą ir amatų kursus. Tam
Viskas
geriau sutvarkytos. Priešingai yra
skaitymo ir rašymo dar buvo mo Teisėjas, tą pripažindamas, gal nei dujų expliozija, kurios vienas dar kišką (butų jau geriau leisti į an klausytojams labai patiko, ;SpaČ
tikrai komisijai pavesta jau sudėti
neapšviestose šalyse... s
koma skaitliavimo 3 kart į san- nesuprantama, kiek blogo jis daro. bininkas tapo mirtinai sužeistas; glišką. Čia ne Lenkija, lenkiška moterėlėms. Gaila 4ik, kad žmo
rengiamuosios mokyklos ir kursų
Teip ir musų Lietuva šiandien
kalba lietuviui ne palengvįs gyve
vaitę, šis tas papasakojama iš ge Juk tokiu uždraudimu jis chinišku
įstatai.
A
yra daug kuo atsilikus nuo kitų ografijos < (paprasčiausios žinios) budu apstabdo Amerikoj gerini kiti gi 74 darbininkai, su juom nimo, besimokinimas lenkiškos kal nių nedaug prisirinko.' Tarpuos^
> - T aikraščių ir .žurnalų paroda jau
drauge dirbę, išliko neužgauti.
apšviestesnių šalių, 6 priežastį to
bos lietuviams tai tik laiko gaiši buvo dekliamactjos.
ir teip pasikalbėjimai.... Moko mą orlaivių. Prancūzai rods ne
netrukus atsivefsianti Rygoje. Ją
mūšų atsilikimo teipgi galima rasti ma buvo* po 4 valandas per dieną. nori apsileisti, siunčia Amerikon
nimas, nes ji lietuviui naudos ne , Ant rytojaus, 20 vasario, toj
taiso Grafiškoji draugija.
pačioj svetainėj A. Baranauskais
išdalies ir mažam musų apsišvie Sątikiai mokytojaus su mokiniais geriausius savo advokatus ginti iš
Missoula, Mont.
Namuose atgabęs. Red.), kur lenkiškos da
(‘^R. Garsas”).
laikė prakalbą.
Pirma kalbėjo
time. ...
buvo kuogeriausi1 (neprisiėjo nei radimams laisvę, bet abejotina, kad Lutherio G. Wichardo atsitiko vatkos įkala meilę lenkiškos kal
Š BALTSTOGĖS, GARDINO
apie
dabartinį
Lietuvos
ir Rusijoj
— Kodėl nies mažai apsišvietę, karto sunkiau nubausti). Vaikai jie Amerikos teismuose, kaipo ne expliozija, kurios keturios ypatos bos. Rodosi lietuyiai tėvai, ten
darbininkų
yargingą
judėjimą,
kaip
tai kitas klausimas, apie tai aš čio^ noriai rinkdavos į mokyklėlę. Prie amerikonai, ką nors laimėtų. Laš- tapo sunkiai sužeistos.
kur nėra lietuviškos mokyklos, tu
•’
‘ ~ GUBERNIJOS.
jie
buvo
nekaltai
kareivių
šaudomi
rėtų pats savo vaikus mokyti lie
Iš priežasties menko reikalavimo nai ir nekalbėsiu.... Nes tai visi to dar reik pažymėti, kad mokyto mė žmonijos, kad Amerikos teisė
gerai žinom^koks buvo musų švie
tuviškai ; tą ypač motinos turėtų Laike revoliucijos ir apie žydų sker
vilnonių išdirbinių, visi fabrikai su
jas buvo savamokslis tiktai pats jai negali'savo uždraudimų išpla
Pittsburg, Pa, Departamentalitimas per 40 metų. Kokios buvo
daryti; teip daro daugumas len dynes. Laike petrankos deklianiastabdyti 4 ar 6 sanvaitėms. •
per save gerokai prasilavinęs iš tinti kituose kraštuose.
nėj pardavinėj ant kertės Carson
musų
mokyklos
....
kur
buvo
mu

kių motinų; turėtų vaikus pratinti vo drg. A. P. Vyturi* iš Burling!(“R. Garsas”).
.
lietuviškų raštų.... mokėjo jam
ir. 17 str., jau uždarius pardavinę,
ton, N. J. eiles, “Ei sustokim”,
sų laikraščiai, knygos?....
}
į mėnesį 5 rublius, ir už pašalinius MĖSOS TRUSTAS TEISMAN atsitiko explioziją, kurios maši skaityti lietuviškži. Teip tėvams A. J. Neris, “Aušta’įipL LaurinaijBet.... viso to nežiūrint virto
darant, jų vaikai neištautėtų.
APSKŲSTAS.
ėmė jis sau po 1 rublį nuo vaiko
nistas tapo mirtinai užgautas, leng
ŽMONIŲ ŠVIETIMO REIKA- ir mums kitokia diena! 1905 me
tolinas. čiutė, “Šviesus mėnuMs”, ant galo
New
York.
New
Jersey
valsti

už visą .mokymą, beto dar duoda
viau užgautų yra daug.
U. Šakiutė ir StraSdatiskiutė. AutiLAI.
tai įnešė šiek tiek trokštamosios
vo pietus (mokyti ateidavo Iš na joj prisaikintiejie nutarė, už su
rą
syk kalbėjo Baranauskas 1 apie
Jau seniai laikraščiai rašo apie šviesos ir j musų mokyklą.... Tik
IŠ KEWANEE, ILL.
mų). Taigi kaip matėme, sąlygos kalbi prieš krašto gy ventojus pa
darbiniųkų
išnaudojimą Amerikoj;.
apšvietimo reikalingumą Lietuvoje, vienas vargas liko — tų mokyklų
GAISRAS.
Lietuvių yra čia 98 šeimynos ir
čia nekokios — bent keliems susi traukti teisman 6 dideles skerdy
Jo
kalba
daugumui
patiko, tik keitariaus * musų krašte apšvietimas maža! jos neįstęngia musų apšvie
New Bedford, Mas. Sudegė čia apie 160 pavienių. Terp jų vieš
tarus tokia mokyklėlė įsteigti ne klas ir jų zf savininką. Apskų
letas
tamsuolių,
pusbajerių,
' ĮauifĮ
gangreit nesididina. Į mokyklas timo reikalų aprūpinti.... Tai ro
sunku.... o nauda vis dėlto yra. sti yra: National Packing Co., Benninson Brothers Co. krautuvės, patauja tamsa, šviesos daugumas
neskaito
nei
jokių
knygų
ir
iaiki-lietuviai nelabai nori leisti savo vai dos dargi ir pati valdžia supra
Bet porą žiemų teip pasimokinęs Arniour & Co'., Swift & Co., Mor o jose 3000 balių medvilnės. Nuo-' teip bijo kaip pelėda dienos. .
raščių.
vis
juokėsi
ir
šnypštė.
Pa
kų. Kodėl tai teip? Argi musų to.... ir ji tarsi žmonių apšvieti
20 d. vasario, 10 vai. vakare, ei
vaikas pramoktų gražiai lietuviš ris & Co., Hammond Packing Co., stolius gaisro padarytus skaito ant
daryta
kolekta
uždengimui
lėšų
kalįžmonės nekenčia apšvietimo? Ar mu rupindamosi, sumanė naujas,
400000 dol.
nant namon, Joną Valenčiuną už
kai skaityti ir parašyti. O jau po G. H. Hammond & Co.
gi jau jie teip yra pamėgę tamsy teip vadinamas Ministerijos mo
puolė 8 piktadariai, sumušė ir su bėtojui ir svetainės užmokėjimui.
tam, kurie norėtų, galėtų stoti į
Sumetė $6.65.
bę ? Man rodos, kad klįstų tas, kyklas pačios valdžios pinigais už
valsčiaus mokyklą. Teisybę pasa KELIONE ORLAIVIU- Iš EU
Jersey City, N. Y. Sudegė čia peiliais- supjaustė; jeifru lenkai
kurs minėtų, jog musų žmonės to laikomas .... Kogi rodos, berei
galo; buvo perskaityta
pd
Ant galo
rezo
Ropos.
kius tiems, kuriems mokyklos ne
dirbtuvės New York Vence Siet- ir angiijonai nebūtų atbėgę < pagel- rliucija prieš atęivys^s
varžymą,
_
kie tamsybės mylėtojai. , Čia yra kia! pati valdžia mums mokyklas
New Yvrk.t: Atkako čia iš Ham ting Co„ ir keli kaimyniški namai. bon, butu vaikiną papjovę." Už
pasiekiamos, daugiau nieko ir ne
kita priežastis. Pažvelkime į musų steigia! mums reikia tik jų rei
kuri pernai tilpo, rodos. 51 num.
lieka daryti, kaip tik teip: pa burgo Kari Lips ir j ieško atsakan Nuostolius gaisro padarytus skai puoliką; buvo lietuviai. Kelis jau
krašto mokyklas. Šios mokyklos kalauti. — Tai Lietuva greit apsisuėmė, kiti dar slapstosi. Be abe “Vien. Lietuv/iinkų"t ir likosi vietai
vietos,« kur
galėtų
su to ant 2 milijonų doliarių.
tiems susitarus vaikai namie nio čios
įsteigtos tuoj po lenkmečio, kuo švies. Bet -džiaugtis ir čia per
balsiai rankų pakėlimu priimta;
jonės teismas juos nepagirs.
koti. (O juk ir į tokią mokyklą, savo orhfciu Nusileisti. Jis sekan
Geistina
butų, kad
met pradėta stengtieji staiga lietu daug nėra ko.... Štai tose nau
ų miestųDarbai šiuom kartu eina čia pu-,
kur mokytojas lietuviškai nesu tį metą -1 rengiasi orlaiviu atlikti
lietuviai
pasirupiint|
vius sumaskolinti. Todėl visa kas jai šįmet atidarytose mokyklose,
tokiomis
sėtinai; darbą gali gauti ir iš
pranta. nuvežus vaiką nieko' ne kelionę iš Hamburgo į New Yorrezoliucijomis
atsiša
jose rusiška: ir kalba ir mokyto kiek žinau (Raseinių pav. .Vidu
kitur pribuvę. Yra čia dvi ge
ką į trh dienas. Pairas su savim
pramokytą neką tenaudosi)....
dėsniųjų miestų, i
jai ir tt. Dabar jau žmonės šiek- klėje,
Antkoptyje,
Paželsvyje,
ležies dirbtuvės.
B. Putrimas.
Tik žinoma pirmiausiai reik su 9 pasažicvMaa '*ors jo oriai vy s ga
phijos,
Brooklyno, Bostono, Chicatiek apsipratę su tomis mokyklo Sprandyje, Andrėjavo vai.) visur
sirasti geras mokjlojas! Geriau Ii jų daugiau paimti. Lips mano,
gos
ir
tt
Jau laikas butų pabusti ir
mis, bet pradžioje lietuviai visiškai paskirta mokytojais rusai, tai ir
f New York. Oriskany kalvy
Iš
TORONTO,
KANADA.
butų daugiau susitarus pasikviesti kad neužHgte «žraonių važinėjimui
stoti
apgynime
savo tiesų, skubinu
stes
dirbtuvės,
dėl
brangumo
val

neleisdavo josna Savo vaikų. Daž pasirodė valdžios rūpestis musų
Čianykštė
šv.
Juozapo
draugija
mokytoją įgijusį tam tikrą moks bus naudojami orlaiviai, o garlai
kitės,
kad
nebūtų
jums pažemini
nai atsitikdavo, kad vienintelėje di apšvietimu.... Kiek bus naudos
gio
produktų,
pakėlė
savo
darbi

siunčia
6
doL
šeimynoms
ir
našlą. '— Juk šiandien mokytojų yra viai važios vien sunkenyltes. Bet
mo!
ninkams
algas
ant
10
—
15%.
delio vatsč. mokykloje Kauno gu musų apšvietimui iš tokių mo
laiščiams
lietuvių
žuvusių
Chernemaža liuosų!.... Tik vienas ke tų laikų, turbut, dar ilgai reiks
I Lietuv. Neprig. Kliuhą pareina
bernijoje mokydavosi tiktai koki kyklų, kur mokinys mokytojo, o
ry’es anglių kasyklose. Pinigai tie
blumas, kad musų valstiečiai ne laukti.
laikraščiai: “Lietuva”, “Vienybe”,
3—5 žydukai, gi lietuvių sodiečių mokytojas mokinio nesupranta —
suaukauti
3'
d.
sausio
š.
m.
;
siun

f Philadelphia. Pa. ‘ Ptnladelnori, arba gal kiti jr neišsigali,
“Keleivis” įr “Darbininkų Viltis”.
vaikų nebūdavo nei vieno.
aiškinti nereikia.... Žinom gerai
priderančiai mokytojaus darbą ap PABĖGO PATS IR KITUS PA- phia Rapid Transit Co. atmetė vi- čiam Juos pinigus “Lietuvos” re
Vėliau ketiname daugiau išsirkšyti.
Mat, perdaug jau svetimos mu iš 40 metų praktikos....
dakcijom
HUOSAVO.
šokių tikėjimų kunigų sumanymą
mokėti, vien tik žiuri kas pigiau
sų žmonėms tos mojpklos. Mo
4 J. Neris. .
Tą dieną šv. Juozapo draugija
Dar vilties žiburėlis lig buvo apsiims vaikams “kaili pliekti" už Hot Springs, /Irk. Iš čianykš- pavesti santaikos teismui nesutiki
kytojas, atkeltas iš Rusijos gilu šyptelėjęs musų Lietuvai nors kris
parengė
prakalbas,
bet
žmonių
ma

tai dažnai tiek ir naudos iš tokio čio kalėjimo pabėgo pagarsėjęs va mus su streikuojančiais. tarnais.
I§ MANCHESTER, N. H.
mos, tiek tepažįsta tikruosius mu lą šviesos daugiau įgyti. — Tai kaigilius Conlin, iš San Francisco. Kompanija išleido atsišaukimą, ku žai susirinko, buvo tik 6 ypatos
mokymo tėra....
Lietuvių
čia ne daug, bet jie
sų krašto ir- musų žmonių reika kurie musų dvarininkai: ar tai
draųgijon
neprigulinčios
;
moterų
Jeigu jau ir negalima butų gaut Jis išliuosavp, tcijigi 16 sti» juom riame pranęša, jog tik iki 1 d.
bunda
iš
miego.
Susitvėrė čia Y
lus, ir tiek jam |ie reikalai terūpi, paraginti keno, ar patįs susipra
visai
nebuvo.
Mat
daugumas
lie

mokytojo su atsakančiu mokslu, sėdėjusių .kalėjime ypatų. Pabė kovo priims atgal ant senųjų išly
draugija D. L. K. Vitauto. Dabar
kiek mums, lietuviams, rupi, sp- tę.... buvo bepradedą steigti savo
gų streikuojančius, vėliau jie ne tuvių namieje alutį maukė. At
tai vis dėlto reik žiūrėti susirasti gėlių iki šiol nepasisekė sugauti.
sutvėrėme parapiją ir ketinam sta
’ kyšime, Kaukazo krašto reikalai, darbininkų vaikams mokyklėles. —
bėgo
salėn
maži
vaikai,
bet
ir
tie
nors daugiau prasilavinusį, gerai
reikalauja prie kompanijos kreiptyti bažnyčią. Sudėję pinigų, tuoarba gal dar mažiau.
suprato,
kad
reikia
našlaičiams
au

Bet mainanties laikams ir musų mokantį lietuviškai, kad Išmokytų
NELINKSMA KELIONE.
tiesi, priimti nebus. Teismas gi
Kalba, tikyba ir kilčia svetimi dvarininkų ūpas, lyg tas gyvasis vaikus gerai skaityti nevien malda New York. J gelžkelio traukinį prisakė suareštuoti prezidentą Cent kauti ir metė savo centus, o alu jaus nunešė aišriškam vyskupui su- ,
žmonės, iš kasžin kur atkelti į mu sidabras, papūtus šiaurės vėjui, knygę, bet ir kitus raštus savo N e iv Jersey Central gelžkelio įlipo ral Labor Unijos, Mflrphį už ne čio garbintojai nei cento ne au viršum šimtą doliarių ir tas padėjo
bankon ant savo rando. Antrą kar
lų sodžių, darbartiniai mokytojai nupuolė žemyn. Iš kelių tokių prigimta kalba — skaitvti ir su trįs negrai ir rūkymo vagone išsi va kurstančią jo kalbą.
kavo.
tą
vėl sukolektavušl Įtiek doliarių,
legali patikti musų žmonėms, ne man žinomų mokyklėlių šiandien prasti ką skaitot
Kalbėjo F Regina apie parapi
traukė j revolverius ir pradėjo į
pirmsėdis
nuėjo pas vyskupą ir
jos reikalus ir apie musų ' tautą.
dali su žmonėms susiprasti. Tok- tik viena beliko.... p kitos teip
Už tai tokiems mokytojams pa viens kitą šaudyti. Bet patarlė
f
Pittsburg,
Pa.
Rengiamas
ši

apreiškė,
jėg
parapija turi savo ko
F. N. kalbėjo apie senovės Lie
:
svetimas mokytojas, nois jis ir pranyko kaip nebuvusios! Tei tiems iškarto reiktų daugiau lavin sako, jog žmogus šaudo, o Dievas
tam
apskrityj
17000
angliakasių
mitetą.
Bet
vyskupas atsakė, jog
tuvos kunigaikščius. V. 'juraitis
butų geriausias žmogus, nelimpa sinasi negalėjimu dėl policijos per tis — mokytis...,
kulkas nešioja; teip ir čia atsiti
streikas
Darbininkai
užtikrina,
jam
nereikia
komiteto,
bet vien .ko
musų sodiečiui prie širdies, žrrio- sekiojimų ir kitų negalių____
Patarmę mokymo dalyke, man ko: besišaudanti negrai išliko ne jog Pittsburg Coal Co. sulaužė su kalbėjo -apie darbininkų -skurdą. F.
lektorių,
kurie
pinigus
rinktų.
Breskus — apie kapitalistus. Pa
nės nuo jo šalinasi.- Savo šalyje,
Iš musų gyvenimo prityrimų yra rodos, galima butų gaut nuo kiek užgauti, bet jų šūviai vienam baltdarbininkais
padarytą
sutarimą.
Kudykolis. j ,
dainuota ir dvi lietuviškos dainos.
terp savųjų, jisai gal ir labai bu dar žjpomasyienas būdas šviestis, vieno artimiausio lietuvio mokyto parviui pasažiermi pataikė į pil
Prie draugijos prisinešė 3 nauji
tų žmonių mylimas, o pas mus yra tai teip vadmarndšr'kaimo moky jo....
vą, o kitam į krutinę. Negrai, pa
. IS ANSONIA, CONN.
J. Saleva.
neapkenčiamas.
, *
klėlės pačių sodiečių įtaisomos.
Philadelphia, Pa. čia dar vis nariai.
Ant galo pridėsiu, kad šiandien matę ką |>adarė, nuo užpakalinėsi
Koks mokytojas, tokia ir mo Kadangi šiandien mums geresnių mums nuolat mokyklų trokštant, pliatformos nušoko jr prapuolė, o streikuoja gatvinių karų tarnai.
norais ir naktimis. Ir iš kitur pri
IŠ PĘABODY, MAS.
kykla. Per svetimus mokytojus laikų' belaukiant gal dar prisieiti ir kartu atsiminus apšvietimo rei jų pašautus pasažierius reikėjo li- Policija neįstengia pagelbėti streik
Lietuvių yra čia diktas būrelis, buvę darbą gauną. Darbininkų ak*
laužiams. Miesto valdžia nuo gu
Lietuvos mokyklos lietuviams yra nevienam savo vaiko apšvietimu kalingumą, tokios mokyklėlės turi gonbutin gabenti. bernatoriaus pareikalavo atsiunti bet apie jų gerus darbus negirdėt; gos ne blogiausio^: mažiausia bl&i
tiek svetimos, kad, neveizint į tai. pačiam pasirūpinti, tai aš čia pa labai plačią dirvą musų kaime,
apšvietimas jų stovi neaugščiausiai, yra $1.50 už dienos darbą.
DU BROLIAI ŽUVO.
mo valstijos konstabelių.
jog jbs už musų pinigus yra sta- pasakosiu kiek plačiau, kaip jos <fr jos vertos prasiplatinimo....
todėl ir reikalo prakilnių darbų . Lietuvnų yra čia diktas bureliš.
New York. Automobilių var
temos ir užlaikomos, musų žmo įtaisomo^.
Žinoma, jos negali užstoti tikrai
L
r'
nesupranta; vilgymui gi gerklių Yra dvi lietuviškos ct-ga|ii žari
nės veikiau sodžiaus davatkai, o
O tai teip. Keletas kaimo ūki geros mokyklos.... Bet ką darysi. stotuose ant 74 str. expliodavo gaf Dayton, Ohio. . Sustreikavo raugalu didelio supratimo nereikia, jos : Šv. .Antano draugovė turi apie
Expliozijos
ne mokyklai atiduoda savo vaikus ninkų susitaria vaikus mokyti, pa- — Nesant šunies, reik ir kate piu- zolinos rezervoaras.
<£a darbininkai alaus leidyklų, apie todėl jie gerkles ir vilgo net dau žoo narių ir pusėtiną sumą pinigų
Arthur
Carunief
1
likosi
į
šmotus su
mokyti. Kurie gi tačiaus siunčia sisamdo mokytoją, vienas duoda dyti....
Vargavaikis.
kasoj; Lietuviškais Politiškas Rliugiau negu reikia.
draskytas, O jo bžolis mirtinai už
į tas mokyklas savo vaikus, tai po triobą, kur susirenka vaikai moky
(“Mokykla”).
sime ne galėjo su darbdaviais susi
•..ori
*.
bas teipgi neblogiausiai laikosi Tu
Skaitančių
čia
yra
mažai.
;
Iš
gautas.
4—6 metų jose mokymo, gyvai tis, o algą mokytojui visi sudeda,
taikyti.
>v«.‘ t:
,
rime ir lietuvišką Štj Antano para
laikraščių
^ateina:
2
egz.
*Liepersitikrina, kad nei skaityt, nei ra ir užlaikymą duoda visi paeiliui
PIENO TftUSYO DIREKTO- J
piją, bažnyčiai turime ir lotus nu
tuvos
”
,
2
“
Keleivio
”
,
2
^Vienybės
šyti. nei skaitliuoti per tą laiką (išskiriant tą, kuris duoda moky
sipirkę. Bet, statyti bažnyčios ne1RIAI
TEf^MUI
ATIDUOTI.
Lietuvninkų
”
,
1
“
Tėvypės
”
,
1
“
Ko

f Philadelphia, Pa.
Philadel
vaikai gerai nepramoksta. Mat. tojui butą). O kas leidžia iš pa
Nezv
Yo^k^
Ctanykščio
pieno
galkna pradėt, nes žmones nesiskuvos
”
,
1
“
Saulės
”
,
1
“
Kataliko
”
;
iš
phia & Reading Railway Co., pra
visas mokslo laikas esti sunautlo šalinių (t., y. tie, kurie neprisidėjo
bian
su pinigais prisidėti.
Lietuvos
Meiną
vienas
egz.
“
Lie

grūsto direk$Ha! Jfepo teisman pa nešė, jog varstotuose sutrumpina
jamas mokymui rusų kalbos, ku prie mokyklos), patįs ima po kiek
TAUPOMOSIOS
KASOS
NEW
tuvos
Ūkininko
”
.
Matinius Pasackas.
šaukti. Jie ‘^kaltinti už sukalbi darbo laiką nuo 10 ant 8 vai. To
rios, be prigimtosios, irgi nesuge nuo vaiko. Arba kitas . padaro
• v ■?> ri
'
' ■
yoRke.
jri^ą
gyventojų.
Jie
su

Lietuvių
Čia
yra
apie
60
ypatų.
kiu budu darbininkai uždirbs 15%
ir išnaudoji
ba gerai išmokyti. Mokykloje iš teip: pasikviečia mokytoją, duoda
Nevr York© valstijoj yra, 140 tarė pakeiti tfKina’Piki $141 už 40 mažiau.
J. Cekavičins. ' IŠ MAYS LĄ^DltfG, NL Y;
jaunų vaikų širdžiukių nyksta gim jam visą užlaikymą ir mokyklai
k
taupomųjų
kasų;
jos
pereituose
kvortų pieno. “Bausmė už tokį pra
Čia yra dvi lietuvių šeimy ios h
tosios šalies medė, tėvų kalbos ir butą, už tai mokytojas turi mokyti
metuose
išdavė
padčjusiems
pini

sižengimą
yra
’
—
įdėtai
kalėjimo
ir
IS
EASTON,
PA.
keturi pavieni, yn
papročių gerbimas, trumpai sakant, jo vaikus už dyką, o už priėmimą
fl Fall Riuer, Mas. ČianykšČia lietuvių gyvena apie 300, tik ginos. Iš laikra čių, į vienį į lie*
dabartinė mokykla ne apšviečia, pašalinių —- ima sau po kiek nuo gus 2831380 knygučių. Pinigų pa 5000 dol.
čios medvilnės dirbtuvės, nutarė su
susipratimas jų ne per augštai tuvių gyvenimą ateina “Lietuva1
• bet tik aptamsina musų kūdikių vaiko. Mokinama esti antram trio- dėta pereituose meluose $1453449mažinti darbus: kas sanvaitė vie
494, arba ant $8700000 daugiau
stovi.
į kitą “Kovą”.
protą.
TVANAL
bos gale prie paprastų stalų....
ną dieną nedirbs. Tokiu budu
negu
užpernai.
Darbai šiuom įtartu einančia riYra dvi L. S. A. kuopos, bet
Clevekmd, 0. Nuo smarkių ly darbininkų algos sumažės ant šeš
Tas mokyklas lankiusioji jauno- Visasyfo^ios mokyklėlės pasisekiabi sau miega, jau treti metai ne- dutiniškai senieits darbininkam^
tų ir tirpstančio sniego upė Ohio tos dalies, y
mėnė, dargi įvairiosė kanceliarijose
sidarbuoja ant tautiškos dirvos, bet iš kitur pribuvisiems jpstn"
šiek tiek apsitrynusi, nemėgsta nei vinim© ir gabumo.’ Juo toksai mo KAIP KAM NESKUPUS AmE- ir į ją įpuolančios užtvino ir išsivi*
šv. Jono pašelpinė draugija teip darbas gauti, virba: Čia
jd-ių knygų, nei laikraščių skai kytojas daugiau išsilavinęs, dau
RIKOS RANDAS. '
liejo per krantus. Užtvinę vanf Pereitą sanvaitę Jungtiniuose gi snaudžia, tik retkarčiais parsi- landų kas dieną, .. Uždirba nuo 16
tyti. nes mokykla, besistengdama giau apie mokymą suprantąs, iri Iki 30 d. berželio pereitų metų dens išvijo iš namų šimtus šeimyužmigdyti lietuvio dvasią, galuti- mėgstąs labiau su vaikais dirbti, Vilionizavimui Amerikoj išviso ati- ru Pusė miesto Fremont van- valsčiuose buvo išviso 254 nusi- kviečia dvasišką piemenį, kuris sa dol. iki 25 dol. į dvi sanvaltij yjra
Į nai užmigdo ir jo proto veikhmią. tuo geriau ir daogiau vaikas w- duota 115124295 akrai viešos že- dens apsemta. Visas Crawford Ijankrutininiai, arba ant 15 mažiau vo aveles gerokai apkerpa, o pas 3 darbininkai ūžt rbanfti po 39 dol
negu užpereitą.
kui išvažiuoja, žinoma, pabaręs tr Yra čia 2 aud dų jdirbtuyės |
Į Musų žmonėms reikia mokyklų raoko. Priešingai — kuris mažai mes. Nuo 1850 metų, taigi nuo puavietas užtvinęs.
pivtoyčia. P
L. tokių, kurios trumpu laiku suteiktų arba suvis nieko apie mokymą1 išleidimo
tam
tikslui
teisių,
Užlietas
■ .vaikams gerą saiką reikalingų gy■ yenimni žinių ir sukeltų notą

t

IŠ DARBO LAUKO.

1

Gerai, kad lietuviai turėjo «avo .tam padaryti gerai. Jankauskas “Mano Mielas JiochkĮšs ;
| namus ar farmas? kiek atsitarna nas kitą keikia, o abudu toki jau.
šasi į audeklų dirbtuvę. Ypač žie
denyj, požeminiai [keliai' pį- J
Atsakydamas ant Jutų laiške vusių kariumenėj Amerikoj, įdek Bet klausimas, kokią naudą suteikia
mos laike sunku iš kitur pribuvu komitetą ir pinigai ant komitete ant lietuviškų reikalų ne kart;
Seiną įgriuvę, Į pirmiusiai: rej
vardo bankan padėti, tai kunigas po io doliarių aukavo, prigulėj*’ tian rašyto u d. vasario, kas link kurčių ir kiek neregių.
siam darbas gauti.
Garnys.
žmonijai tautystė ir soči jai izmas ? skyles užtaisyti, tįk tada galėis pra
prie jų negali prieiti, nors banke prie L. L. Sus., dabar priguli pri< ietuvių, aš priėjau prie persitikri
Bus darytas valdžios kaštais at Čia jau kitas dalykas ir klausimas dėt semti vandeni
iš raetropoi&teno.
- IS KENSINGTON, ILL. (~ knygutes ir buvo neva’ vyskupui Aušros draugijos, kuri šelpia moks ūmo, kad lietuviai turi būt pžraši- skiras raportas lietuviams, jeigu galbūt svarbus, dėlto aš pasisten- Seina • dabar j
>teip,
“Lietuvos” No. 8 tilpo Kensing- parodyti išviliojęs. Kada užgimė leivius, priguli teipgi prie lietuvių lėjami tokiu pat budu kaip h bus jų užtektinas skaitlius lietu - shi savo nuomenę išreikšti. Jeigu paprastai
budyro ; savo
enkai. Reikia atskirt ypajas gi viais pasidavusių, b
toniečio korespondencija iš musų nesutikimai, kunigas per pamokslu; Mokslo draugijos \ ilniuje.
vokiečiai, prancūzai, antglai ir ki g°je» garlaiviai d idar nebuvo praP. Jankauskas yra vedęs Aldoną nusias Lenkijoj, teip pat reikia at
miesto, kurioje korespondentas gai pradėjo žmonis niekinti gazdinL
Aš manau, kad nėra nieko svar- tos didelės tautos išsižadėtų savo dėję vaikščioti, |>et pabaigoj peį
lestauja, kad Kensingtone nėra ir keikti. Dėl tų keikimų žmonėf šliupiutę daktarę, dukterį Dr. J. skirt ypatas gimusias, krašte for- besnio kaip pažinti pats savę. Tat- tautos ir kalbos, ir pradėtų kalbėt reitos sanvaites vjH Etanoje vanduo
/. Naujokas.
naliskai vadinamame JJetupa.
gi čia yra proga pažinti savę kai esperanto ar kokią kita kalba risi, pakito, įgavo saro spalvą, ko
knygyno. Tas ne tiesa, galima atsisakė į bažnyčią vaikščioti, t šliupo
“Pataisyk seniau* mano, prisių po tautą. Bet kad žinios būt tei o tik lietuviai laikytųsi įsikabinę
vien gailėtiesi, kad Kensingtonietis be žmonių nei bažnyčia negali lai
kią tarėjo laike tvano, bet tūli ne
stas taisykles (instrukcijas) enu- singos ir pilnos, reikia jas visiems į savo lietuvišką, tąsyk aš ir spiau- siekia seno atigbiutno, tas aiškiai
ky tiesi, negali užsilaikyti nei kurašo tą, ko pats nežino.
Kensingtone 139 kuopa S. L. A. nigas. Juk bažnyčias ir kunigus LAk KARTĄ LIETUVYSTES meratoriams (surašinėtojams) kas- suteikti. Daugelis lietuvių drovisi čiau_ ant jų žirgvaikib, tautos, ir matoma upės paikmtese: Bd» kur
turi knygyną, kuriame yra gana užlaiko žmonės savo sunkiai už- REIKALUOSE — -PRŪSUOSE. link šio klausimo sekančiai: Už prisipažinti lietuviu. - Daugelis bi kalbos ir giausčiaus po visų pri būro vanduo, muta^ tralzgauau, nu
Kadangi lietuviškoji visuomenė rašyk Finland, bet ne Russia ypa jo pasakyt žodį, manydami, kad imta raudona ar balta vėitava, nes
daug visokio turinio knygų; kny dirbtais pinigais.
plautas vandens. I
- 1
Amerikoje
pasirodė kurčia ant bal tas gimusias Finlandijoj (Suomi užkenks, mano, kad ant jų mo šlietis prie tokios mažos trimiBjočia
atvažiavęs
įeitas
lietuBuvo
gas gali imti pasiskaitymui lygiai
13 d. vasario zknonės buvo susi
Panašiai užrašyk Russia kesčius uždės. Nieko panašaus ne -aiaės tautelės 4caip lietuviai nebūtų rinkę ant tiltų ir Upės pakraščiuos,
prigulintis prie kuopos, kaip ir ne vis kunigas ir mokino žmonis, kaip so šaukiančio pašelpos įvykdini- joj).
mui
tautiško
laikraščio
Prūsų
Lie

svetimoj
šalyj
turi
elgtiesi.
Jis
(Lith.)
arba Germany (Lith.),
prigulinti.
Knygynas yra pn.
-jokios naudos • nei reikalo dėlto, žiurėjo į vėl pakilusį vandenį.
tuvoje,
ačiū
gi
Vanagačiui
atsira

bet
ne
Russia
arba Germany ypasakė,
kad
šliubus
duos
už
5c.,
o
Y ra du keliai turėti teisingą su kad Vėliau ar anksčiau vis mes bū
12000 Indiana avė.
Sugriautos Partžiaus gatves tai
kūdikius krikštys už ic.; dabarti do netik “Birutė’’, grynai lietu tą gimusią krašte formališkai ši- rašą:
A. A. Narbutas.
tame priversti’ anoše didelėse ban somos įgriuvusioj vietos aptįerios
nis gi kunigas už šliubus ima po viškas laikraštis, bet ir vokiškoje nomame kaipo Lietuva.
1) Apšviest žmonis; 2) apšviest gose pražūti. '
Naujų nelaimių
negirdėti. Buvo
’
J inegirdėti.
kalboje
“
Algemeine
Litauische
paliepi6
duotas
25
doL,
o
už
krikštą
paima
po
(Instrukcijoj
“
enumeratorius
” (surašinėtojus).
: ' . Iš BALTIMORE, MD.
Bet dabar, prie šiądieninių ap draudžiama, gertii nuvirintą vandeRundschau“, panašus rusinu vokiš mas
___
Žinovas.
užrašyti, Poiand
1) Apšviest žmonis galima:xa) linkybių, lai lietuviai socijalistai nį, nes jame gali
lenkus
Prieš Kalėdas, dovanas perkant, dol. _____
buti -ligų pęm j
koj kalboj leidžiamam laikraščiui, (Austr.), Poland (Ger.) ir Pot- per laikraščius (skaito juos gal būt leidžia plėtotis lietuviškai kalbai,
vienas lietuvis, dagi, kaip čianykšKur sugadyta ei•kktrikos polženii*.
kuris jų reikalus perstato visam ci land (Russ.), bet kodėl lietuvius ne daugiau kaip 2%), c) per mi kaip leidžia vokiečiai vokiškai, ar
LIETUVIS, NE LENKAS.
Čiai sako, socijalistas, pigiai no
niai vamzdžiai, iš ' lauko ątved<
Lenkiški laikraščiai pripildyti pa vilizuotam pasauliui.
paliepta rašyti Russia (Lith.) ir tingus, draugijose ir per tam tyčia ba prancūzai prancūziškai ir ki-j ridas prie svarbesnių namų
rėjo dovanų prisipirkti, nes už 11
Pono J. Vanagačio laikraštis už Germany (Lith.). Tame turėjau surengtas prakalbas, b) iš saky toms ir su tos kšlbos pagelba skelb
doliarių prekių sau be pinigų pa^ sididžiavimais, kad jų "rodak“, V.
džiota nuo vieno
10 prie’kito,
; užtai pėkščio namon ne leido, F. Jankovski, augštą urėdą užimąs sipelno sušelpimo iš pusės lietu pasikalbėjimą su prof. Hochkiss. klos — lietuviška dvasiškija šiame kime tarpe savo žmonių socijaliz- Vietoj tam tikrų
j, priraišiota
gražiai pavėžino. 30 d. sausio didžiausiam Amerikos porte, t. y. viškos .visuomenės. Tokis laikraš Jis per laišką užklausė E. D. Ru- klausime didžiausią darbą gal nu ruą (ar tik socijaliziną? Red.); prie medžių ir priikal lėta priemuteismas. Gavo vieną mėne- Ellis Islande”, ir pertai, dabar len tis atneš lietuvystei neapsakomą ramo. Tikiuos ateinančiame nu veikti.
kaip daro -prancūzai, vokiečiai ir rų. Kaip kokios: gatvė
vėse naktyj
2) Apšviest “enumeratorius” ga kiti socijalistai.
tupėt ir su virš 300 dol. byla kai pas saviškį su ateivių reika naudą, jeigu jo užlaikymu rūpinsis meryje turėsiu užtektinai rpedegos
Kad žmonijai tamsu, namuose diH ---žvakės arba
Ūžtuos pinigus butų galė- lais, kaip už .muro, stovi ir tt. Kad plačioji visuomenė.
išaiškinti, ar tai klaida iš neapsi lima tokiu budu, kad įtekmingesni daug blėdies atgabena skirtumas paprastos liampos. 1 t ti! -Į
lt
Pereitais metais, kuomet buvo žiūrėjimo, ar kas kitas panašus). gyventojai saro distrikte pasima tautų, tą gal daugumas ir tautie
ant Ellis Island, t. y. Castle Gargražių dovanų prisipirkti.
Nukentėjustejie nuo tvano toklausimas austipiirv
sušelpimo nviu
lietuiofkc supcriniciiuciiiu
nėje,> x\ew
New Yorke
superintendento pakeltas miumums
“Šįryt aš turėjau konferencija tytų su supervisorium savo distnk- čių pripažins, bet tai ne lietuvių bešelpiami: vyrai :r moterįs stį mar-;
z. r. neje
urėdas yra augštas, tai lenkai turi vystės reikalų Prūsų Lietuvoje, su delegacija lietuvių iš Chicagos, to ir paini formuotų, kas tai yra tautiečių kaltė, tik visokių svie
žais vaikais renk; įsi į tam tiki na
tiesą, nes superitendentas yra tikru keli geros valios lietuviai sudėjo šitame pačiame klausime ir tapo už Lietuva, kur yra lietuviai, iš kokios tiškų ir dvasiškų despotų, valdonų, namus, paskirtoms į valandomilia^
Iš ELIZABETH, N. Y..
"• eina čia vidutiniškai, perdėtiniu kelių šimtų kitų urėd- aplink dešimtį doliarių; pinigai tie manyta, kad butų gerai, jeigu lie gubernijos susideda Lietuva. Pri- kurie griebiasi aršiausių prie gyti. *
ninkų ir bent tukstanąįo visokių be naudos guli pas p. A. Olševskį. tuviški laikraščiai išaiškytų šį da duokit jam žemlapį Lietuvos ir monių savo valdžios palikymui.
be darbo nedaug.
Ti-anas Paryžiuje buvo viiimM
Kuomet p. J. Vanagatis, neatsi- lyką visiems lietuviams ir kad lie- nurodykit straipsnį parašytą apie Bet
1" Laliti
lietuviai, 150 ypatų, darbininkų, bet apart to, kaipo pir
tautas : * panaikinsime
ne blėdingu, kitiems ' naujliągu
naudingu į; J ypa
po 5 kits po 10 dol. už- mas urėdninkas po komisijonie- žiurėdamas, veda kovą už lietuvy tuyia patys prižiūrėtų enumerato lietuvius Roman Karuzo, tilpusį jas niekindami AmeūĖ^mi ,terp tingai gerai pdnfe ir pelno Totovalgomų daiktų ir mėsos riaus VVilliam A¥+lliams_ vietą už stę — nekalbu už kitus aukavusius, rius, kad jų atsakymai kaslink ši H* Alumeny Register“ ant puslapio sai^ę ėsdamiesi, jos pačias išnyks, grafistai: jie pridiibo daugybes
1909 metų.
Parei kada įvyks tarpe visos žmonijos atvirų laiškelių ir paveikslų tyapp.
kurioj vien lietuviai dir- ima, o tą tik patsai Suv. Valst. — pilnai jam pritardamas, aš rei to klausimo, (tai yra tautystės) 222—229
kšt! JfS
fšguldy- meilė, vienybė ir laimė t. y. kada Buvo galima gautą paveiksįį.
kalaukit,
gerai vedamas, to- prezidentas gal paskirti ar praša kalauju, kad mano penki Moliariai butų užrašyti teisingai. *
enumeratoriams.
llli- įvyks sqcijahzmas.‘ Ant galo da kaip kas išrodo nuo pradžios tvano
Visados draugiškas jūsų
tų
tai
viltis, kad krautuvė laiky- linti nuo vietos. Nuo šito urėd- butų nusiųsti ponui J. Vanagačiui.
nojaus 1 distrikte, t. y Chicagoj, tiek tariu pasakyti, kad kas nebuvo iki dabartinio laikoj Į Tie ataięi
E. D. Durand,
žydbemiai j ją neina, per- ninko ateivių ir įvairių pasažįerių Tilžėj, palaikymui vokiškojo kal
Direktorius.”
tas bus padaryta, bet Illinojus už geras tautietis, tas ne bus geras laiškeliai ir paveilcslai pardai inėjapas žydus, velija sivo pi- laivų kompanijų dalykai daug pri boje leidžiamojo laikraščio.
Antanas Rutkauskas M. D.
klauso. Todėl lenkai laižosi ir di
Taigi čia direktorius Censo aiš ima tik 4 vietą.
nei socijalistas, t. y. tautystė, tai mi ant gatvių ir krautuvėse; tjk
svetimtaučiams . atiduoti.
Daugiause lietuvių yra Pennsyl- yra pirmas žingsnis į socijalizmą. niaus vienas atviras "lįiškel®Jfę^
kiai nurodė, kad kiekvienas lietu
Vietinis musų kunigas likosi pa- džiuojasi ; teip daugybę musų žy
vis prižiūrėtų surasi' ėtoją, kuris Vanijos, New Yorko ir Massachuprispirtas statyti nau- mesnių viengenčių jie prisisavino.
J. P. Raulinaitis.
kiavo 10—15 centimų 12 laišk. 1
LIETUVIŲ STATISTIKOS
Bet šiuom žygiu lenkai ant p.
angliškai vadinasi “enumerator”, seto valstijose ir todėl lietusiai
bažnyčią, nes senoji per maža
franką; dabar 1 laišk. 5 cent., 12
REIKALUOSE.
kad jį užrašytų lietuviu, bet ne viršminėtose valstijose turi labiau
Nors čia matyvai silpni, nors laišk. 80—50-^30 centimų. Atpi-j
ir apleista. Keli metai atgal bu Jankausko apsiriko, nes jis ne len
“Lietuvos’ No. 6'buvo paminė
siai subrusti.
kuom kitu.
•.
nėra tai ganėtinas atsakymas ant go. Be to, dar tapo parašytos ei-į
vo iškastas skiepas, o kunigas vis kas. Jis ne tik iš veido išrodo
ta, kad šio dešimtmečio žmonių
lietuviu,
bet
ir
iš
darbų
yra
tikras
Direktorius Durand savo laiške Miliaucko pastatytų klausymų, bet lės ir atspauzdintos ant tam tikrų;
Surašąs žmonių visose Suvieny
rinko pinigėlius naujos bažnyčios
surasime Suvienytose Valstijose lie
statymui^ • Pereitą rudenį kunigas, tėvynainis, teip pat ne lenkų tėvų,
tose Valstijose prasidės 15 d. ba du kartu sumanė užrašyti lietinius šitą raštelį talpiname. Turime it lapelių, kuriose liūdnai nelaiiųesr
tuviai
bus užrašomi "ne lietuviais,
daugiau, bet kituose motyvai dar Paryžius ir upė Srint apdąinųo-’
landžio ir trauksis no ilgiaus kaip krašte žinomame kaipo Lietuva.
be parapijos žinios paėmė kokį ten bet tikrų lietuvių sūnūs.
Idant išvengti vaidų su lenkais silpnesni ,todėl kitų ne talpinamų. jama. Elgetos ant gatvių dainuo
\ incas Jankauskas paeina ku- bet vokiečiais arba maskoliais, tai tris sanvaites.
• | architektorių, padarė pienus ir kon1
yra tokiais, iš kokios politiškos da
‘V (faktus. .Farapijonai, apie .ai iš- nu ir krauju iš lietuviškų tėvų; gi
Nieks ne reikalauja bijot, kada už Suvalkų gub., labai pageidau Kiti "raštai teipgi nuo socijalisti|. ja tą dainą ir’
Gvinėja žmobartinės valstijos atvažiavo..
- •>
Red.
Jb girdę, pradėjo prieštarauti. Su męs 1874 metuose Senapilės pav.,
pas jį atsilankys neprašyta* sve jama, kad per Amerikos laikraš
nėms; žmonės n<
Perka., f ;
Tas teisybė. Teip butų buvę,
šaukė mitingą ir nutarė siųsti pas Suvalkų gub.. Iki 16 metų lan
vanduo yėlj
čias, vyras arba moteris su žveigž- čius būt atkartota tas, kas buvo
« Nesitikima,
1 i vyskupą deputaciją. Vyskupas pa kė Senapilės gimnaziją, o iš tenai bet dabar teip ne bus. Lietuvis, de ir užduos 32 klausimu, (koki aprašyta pernai Lietuvos laikraš
Seinoje pakiltų teip, kad galėtųį
žadėjo viską ištirt ir už parapijo- atvyko j Ameriką. Čionai atvykęs, pasisekęs, kad yra lietuviu ir bus užklausimai bu* užduodami, sekan čiuose, o ypač “Lietuvos Žiniose“,
TVANAS PARYŽIUJE.
vėl kenkti Paryžiui, nes dabartiniu
Į/nųs.užstot. Bet atsirado koks, ma kaip ir kiekvienas, kaip išmanė, teip užrašytas kaipo lietuvis iš Masko- čiame numerije “LietuvosT bus pa kad visi žinotų kur rubėžiai Lietu
laiku gražus oras,
risčios, giedPradėjus
mažėti
tvanui
Pary

vos baigiasi, o Lenkijos ir Rusijos
tyt, ar nedoras niekšas, ar beprotis, save ganė — uždarbiavo pragyve lijos arba lietuvius iš Vokietijos.
rios dienos, tartum iyasaryj Lįetalpinta).
- «
žiuje,
pradžioje
vasario
mėnesio
Tas yra atsiekta: 1) ačiū rezo
kuris vardu “Juodosios rankos” nimui ir mokinosi angliškos kal
Z1 Ilgūnas^
Ant sumanymo kunigo Žilinsko prasideda.
tapo atidaryti visi |iltai, per upę tuvoj.
liucijoms,
kurias išsiuntinėjo 36
Atkartoju. Trumpas laikas su
bos.
Bostone,
Mass.,
1898
m.,
ji

pasiuntė gazdinantį užmušimu ku
ir
geru
noru
‘
Lietuvos
”
ne
mažai
Seiną;
apačioje
geležinių
tiltų,
bu

nigui ir jo gaspadinei laišką. Laiš- sai nuo miešto valdžios tenykš kuopa Chicagos S. L. A., kaip tai pastangų buvo padėta pernai su sipratimui tarpe savęs, todėl reikia vo prisigrūdę daug medžių, lentų
IR ATEIVIAMS tEjSTA Busi
cas tas pateko į angliškus laikraš- čiams lietuviams išrūpino anglišką buvo rašyta “Lietuvos“ No. 8. rinkimui Amerikos lietuvių stati veikti.
ir visokių rakandų. 'Kareiviai, už
2)
Ačiū
pasidarbavimui
pavienių
GINTIESI.
vakarinę
mokyklą
ir
pats
buvo
toj
Kam iš šio oficijališko praneši sirišę virves per pažastis, leidosi
•ius. To parapijonai nusigando.
stikos. Kas iš to išėjo? Niekas.
ypatų
iš
tarpo
vietinių
Chicagos
Iki
šiol
ateiviai
Amerikoj buyo
Kunigas sušaukė mitingą. Komi- mokykloj mokytoju. Nors Vincas
O kad ir būt įvikę, kas galėjo užsiti- mo liko kas ne aišku, aš su mielu į kiekvieną tokią patiltę ir trau
lietuvių
ir
iš
tarpo
Amerikonų
to

atiduoti
ant
valios
atehių užveiz4 etas p'rsigando; kad kunigas jo Jankauskas lankė komercijos mo
kėti, kadangi tos statistikos buvo noru suteiksiu informacijas.
kė medžius laukan, kiti stovėjo ant dos, nuo dabar bent sulaikytieji š
kių
kaip
Miss
Mary
McDovvell,
kyklą
ir
buvo
gavęs
tarnystą
Bos

Kas reikalausit medegos prakal tiltų ir tam tikrais busokais, įkirs
■ larių neareštuotų, nes po grasi
liusnorių rinktos ir kaip jas su
nančiu laišku buv6 parašyta “Vie tone kaipo buchalteris. vienok pas kuri išsiuntinėjo atsišaukimus nuo taisė, jeigu jos ne statistiškoj for boms statistikos klausime, lyginai dami į atplaukiančius medžius, leista bus pasisamdyti advokatą ijr'
gintiesi. Žinoma, tas ne daug gėf.!
nas iš komiteto'’. Kunigo prie kui persikėlė. jis į New Yorką. savęs įtekmingoms ypatoms ir moj buvo renkamos. Butų buvęs be užmokesčio bus prisiunčiama.
gaudė juos, jei medis didelis, ku bės, nes retas ateivis turi tiek
Universitetams
perstatydama
lietu

1899
met.
čionai
—
-gavo
Castle
Lietuviai gyvenanti kituose dis- rio, vienas negali ištraukti, tad
šai ; išrinko parapijos trustisus.
tik spėjimas, bet ir spėjimas klai
trikiuose, .tą patį, gali gaut ofise pribėgęs antras, įsmeigia savo iltį nigų.^kiek Amerikos advokatas rei
Kunigas, matydamas parapijonų Gamėje vietą vertikS keliose kal vių klausymą iš geros pusės. dingas.
kalauja, bet visgi naujas padava- ’
• įaimę, neva jiems leido daryti, kaip bose. Iki Jankausko Castlegarnėj 3) Ačiū prof. Hotchkiss laiškui
savo distrikto.
ir
abudn
kelia
augštin.
Pas
to

Kas
gali'iš
liuosnuorių
surinkti,
ie nori, liepė parapijai neduoti nei visi lietuviai; ateiviai buvo užra (supervisoris i-mo Illinojaus disChicagos ofisas padarė stereop- lus tiltus ir dabar tebguli prikrau dyms leidžia bent ir atęiritims gin-;
tai šeimynas ir tuos lietuvius pa
trikto
rinkimo
censo),
kuriame,
tiesi. Jeigu ateivys angliškai he
šomi
lenkais
arba
maskoliais,
bet
?ente, nes bažnyčia ir teip bus pavienius, kurie yra išsimėtę teip pla tiškus paveikslus išaiškinimui, ką ta krūvos sužvejotų medžių ir vi moka, jis gali vertėjo refcaJauti.
jis
prielankiai
atsiliepė
į
direktorių
pasirūpinus
musų
viengenčių!,
jau
. statyta. Parapijonų daugumas, no
čiai kaip plačios Suvienytos Valsti reiškia statistika, kokią naudą su sokių rakandų.
Sausio mėnesyj šių metų .Ame
gėdami kunigui įtikti, davė jam su pradžia 1900 metų tapo įve Censo E. Daną Durandą ir nuro
jos? Dabar mums tą darbą atliks teikia ir kaip bus renkama sta
šašlavų nebuvo galima išvežti iš- rikon atkako 20242 atitiviii. i Per:
dė
reikalingumą,
kad
lietuviai
butų
sta
lietuvių
rubrika.
~
valią daryti, kaip jis nori, ypač,
Siv. Vals. valdžia savo lėšoms siste- tistika šįmet. Kas norės panaudot miesto ,tai sunešė ant tolų tiltų ir paskutinius septynis mėnesius, (iki
kad pinigii ne reikalavo. Jis gi,. Vėliaus Jankauskas gavo tenai užrašomi tokiu pat budu kaip len
matiškai ir suras kiekvieną, tik su- o ne bus užimtas, malonės, arba mėto į upę, — lai plaukia.
1 d. vasario) atkako 473224, atei
. nors sakė, kad pinigų nereikia, da vietą inspektoriaus. | vertikus bu kai, tai yra “Lithuania (Russ.)”
sipratusiems lietuviams reikia saro per telefoną, ar laišku, ar ypatiškai
Miesto
dalyse,
kur
nusekė
van

viai,
tame skaitliuje buvo: 78000]
ir
“
Lithuania
(Germ.)
”
.
atsikreipt ant sekančio antrašo: .- !
bar vėl juos renka, vaikščioja po vo paimta dar- keletas lietuvių.
pastangas statyti, kad lietuvių sta
duo, atiminėja lieptus, valtis, krau italijonų, 55948 lenkaiJ 5066 2 žy- Į
Bet
4
ir
svarbiausiu
žingsniu
lietuvių gyvenimus, bet mažai kas Jankauskas ne kartą daug pagel
Mr. J. P, Varkala (Sp. Ag.),
tistika butų pilna ir teisinga, tai
ją, viską į vežimus. Gatvės ir namai dai, 36398 vokiečiai]j ^276 tingia j
. duoda, nes parapijonams visgi ne- bėjo musų emigrantams, kurie bu šiame klausyme buvo darbas Chi
United State Census Bureau
yra,
reikia
apšviest
kiekvieną,
kad
išrodo nepaprastai ant gatvių riog jonai; 20678 skandinavai, 1,8936
.patinka,.kad kunigas bažnyčią sta- tų gražinti atgal, o per jo pasisten cagos lietuvių komisijos, kuri nu
168 W. Adams st.,
nesigėdytų parodyti save lietu
sojo išgriauti medinei grįstai, vie grekai, .17349 airiai, 12^)0 prąmiu- į
Mto be jų pritarimo, stato pats, lyg, gimą tapo įleisti į Ameriką. Už važiavo į VVashingtoną, D. C. ir
Room 406, Chicago, III.
viu ir kad-ne leistų šovinistui ki
tomis
žemė įgriuvusi, toj vietoj zų.
•
. ' ’ jy kad bažnyčia Butų už jo pinigui stojus tūlam didžiam šovinistui ko-l parvežė tą ko geidžiame. Jie iš
Phone: Harrison 4700.
tos
tautos
užrašyti
lietuvį
kitu
ko

akmeniniai
trotuarai palinkę, su\ir jam vien statoma; tuom tarpu misijonieriu, kuris žinojo didį pri- gavo prižadą nuo direktoriaus
P.
S.
Kitus
laikraščius
meldžiu
kiu, bet tik lietuviu.
klypę, kitur riogso “barikados” iš
tam reikalingi pinigai renkami nuo lankumą Jankausko lietuviams, ta Censo E. Dano Durando, kad lie
šį straipsnį perspauzdinti. *
Reikia
nesuprantantį
surašinėto

cemento
maišų ir žemių ap pieMcų
parapijonų,
Haičio Brolis. ■ sai mūsiškį iškėlė ant Kanados ru- tuviai bus užrašomi lietuviais iš
ją
’
(
enumeratorių
)
išmokyt,
o
šovi

supilti.
Teko matyti daug nami
' 4
bežiaus. Bet kada senasis komi- Rusijos arba iš Vokietijos, bet ne
TAUTYSTES IR SOCIJALIZ- nių daiktų, kuriuos, besikraustant
nistą
pamokyt.
O
pamokyt
gali

sijonierius, William Williams su maskoliais arba vokiečiais.
MAS!
IŠ NASHUA, N. HJ
me tuom, kad kaip tik patėmysi,
iš namų netyčia įinesča į vandenį,
Si komisija susidėjo, kaip buvo
grįžo į Castle Gamę, tai ir - p.
Dabar
kilo
musų laikraščiuose jie primirkę tebgulėjo ant gatvių. Visus raitus T&v. Myl. Dr-jot rsfc
« čia užgimė nesutikimai lietuvių Jankauskas buvo atgal sugrąžintas!
kad jis tave kuom kitu, bet ne lie
pranešta per laišką komisijonieriaus
kainose, kuopos ir pavienlos ypatos
parapijonų šv. Kazimiero parapituviu užrašė, o tu sakei, kad esi klausimas tautystės ir socijalizmo,
Lengva pažinti • kuris namas ir malonės siųsti Dr jos Lit K oru na
į New Yorką ir gavo urėdą vy J. J. Elijošiaus ir kaip No. 8 “Lie
ir,
kiek
duodas
matyti
tas
ištikrini
ir reflaktoriuL
Ii #
J.:-1
j jos su kunigu Tylia. Nutarta nei- resniojo inspektoriaus.
kaip augštai buvo apsemtas, nes
\
Į tuvos” buvo paminėta iš sekančių lietuvis iš Rusijos, tuojaus duok
J. LAUKIS, ,1 ! rųjų
lietuvius
-interesuoja
ir
tai
-j ti į bažnyčią. Cianykščiai lietu
žinot supervisoriui savo distrikto
vanduo paliko žymę apipildamas M1 Brick sL, ' Valparaiso. Imi.
1) dzekono kunigo M.
V asario 16 dieną š. m. jis tapo ypatų:
viai seniau priklausė prie airių pa
ir tokis surašinėtojas, tpojaus bus svarbus klausimas; dėlto aš čia pa juos iš apačios.
Kriaučiūno,
klebono
Sv.
Jurgio
rapijos ir lietuvis kunigas pas ai- ąugščiausiu urėdninku prie komiprašalintas, ir gal nubaustas, nes siryžau išreikšt savo nuomonę.
Nekalbant apie kitų nelaimes, SURAŠYMAS VISŲ SUVIE
parapijos;
2)
kunigo
A.
Skripkos,
Kad, kaip šako Miliauckas 6 Paryžiuje nuo tvano nukentėjo NYTŲ VALSTIJŲ GYVENTOrius buvo vikaru. Tąsyk nesuti sijonieriaus t. y. superitendentu, tai j
sulaužė prisiegą, kurią padarė ap
klebono Šv. Kryžiaus parapijos;
kimų nebuvo,, nes airy s klebonas “ponai lenkai’’ ir norėjo jį prisisa-l
imdamas “enumeGĮtoriaus“ urėdą. num. “Lietuvos” yra sočijaiistų, ypač žiurkės, tų gyvūnų galima
JV3) Juozapo J. Elijošiaus, Cook
kunigus prižiūrėjo; bet kaip liko vinti.
Kada mes per.| laikraščius, per kurie iškeikė tautystę ir savo .kal rasti bemaž kiekvieno namo kelSuvienytose
Valstijose
daro kai ;
County komisijonieriaus >> 4) Pvienas lietuvis, tuoj ir vaidai už-. Jankauskas yra vienu iš geriau
prakalbas, per pasjkalb£jimus per bą, tai nedyvai, nes yra ir tokių norėje. Užtrinus, kelnorėms, jos 10 metų abeiną surašą visų gyvc<* r
M. Mieldažio, kasieriaus L. R.
• k gimė. Kunigas per trįs metus rin sių tautiečių. 8 metai atgal aš
tikrinsime visus lietuvius, kad kiek sočijaiistų, kurie iškeikė socijali- lipo augštin, o dar kįland vande tojų. Siuosmet teip pat darys tokį f;
’
Kliubo.
išprašiau
lietuviškų
laikraščių
lei-l
. t.
a ’ ■ vienas lietuvis pasiduotų lietuviu stus ir net socijaliziną (teip pada niui,
ko pingus ir sakė, jog renka bažpuolėsi
dar
augš- surašą. Iki šiol lietuvius užrašinė- f
Jie atliko tą dalį darbo, kurios
nyčios statymui, užtikrinėjo, jog dėjų, kad atsiųstų kas safavaitė po
ir jie bus užrašytu lietuviais, tada rė keletas sanvaičių atgal L. Grikš čiau; žmonės kovą turėjo su tais davo lenkais arba maskoliais. *** 1
per
laiškus atlikti bebuvo galima
nuo * airių atsiskirsim. Bet pas- keletą egzempliorių lietuviams sa
žinosime ištikro kiek yra lietuvių tas So. Bostone viešai-: prakalboj gyvūnais. Viename prancūzų laik šfluosmet lietuviai, išgirdę, kad ; ’
, kųi pats Lietuvon išvažiavo, Bet vo laikraščių į Castle Gamę. iš politiško atžvilgio., Jie sugrįžo. Amerikoj, vyrų moterų ir vaikų iškeikė visus socijalistus). Teip raštyj rašė, kad vienuose namuose juos ir vėl nori krikštyt svetimu |
tąsyk čia žmonėms buvo dar ge Tad jis per kelis metus rūpestingai su vaisiais visų veikimo.
ir kokio amžiaus, kiek vedusių, buvo išpradžios, teip bus iki pa žmogus, užpultas žiurkių, nors gi- vardu, pradėjo purtytis ir reika- ;
Sekantis
laiškas
yra
gautas
riau. Sugrįžęs, pradėjo žmonis sa- lietuviams išdalindavo. Išėję iš
kiek pavienių, kiek našlių ir kiek baigas! Teip ir tūli tautiečiai da nėsi su lazda ir revolveriu, bet vie lauja, kad lietuvius užrašytų liųtaviškai mokyti. Kada jį airiai at- Castle Gamės su peseta gera sėkla, ofise įmo III i nojus distrikto, nuo persiskyrusių vyrų su moterims, ro. Nors ir yra vidutiniškai ap nok tapo jų sukandžiotas.
riais. Pakol kas tame reikale:la
statė, tai lietuviai jį priėmė, ma- tokie ateiviai pirmiausia laikraštį j direktorius Censo, E. Dano Du kiek ukėsų, kiek turinčių tik pir švieti, ir iš tų pačių tautiečių lie
Vanduo tūlose namų kelnorėse biausiai pasidarbavo Chicagos lie
nydami atskirą parapiją įrengti. užsirašydavo. Nors Jankauskas ir rando, kaipo atsakymas ant laiško mas popieras, kiek yra mokančių tuvių gerai pralobę (tūli karčiam- dar tebeguli, dar jo neįstengia iš- tuviai : iš "šito miesto suskambėjo
, Sutvėrė tam tikrą komitetą, kuris tada buvo urėdninku, bet atei-l prof W. E. Hotchkiss.
kalbėti angliškai, o kiek ne, kokius ninkai ir krautuvninkai), bet ant pliumpuoti, bet namų, g jauko pirmas žodis lietuvių reikalavimo *'
Departamentas
Prekybos
ir
Dar

L turėjo pirkti bažnyčią ant para- viams jis ne urėdninku, bet tikru
lietuviai darbus dirba ir kur, kiek saro tautos spiauna kaip Grikštas apsemtų jau nėra “L’Hotel de Vil- ir chicagiečiai pirmi išsiuntė speci- |
bo,
Censo
Biuras.
K pijos vardo; ant to ir kunigas su broliu pasirodydavo ir net sulaiky
darbdavių, kiek darbininkų ir kiek ant socijakzmo. Argi čia galima le” vandenį pabaigė pbumpuoti 6 jališką delegaciją Washingtonan p
tų
kambaryje,
ne
tik
lietuviai,
bet
j
Washington, D. C., 19 vas., 1910, dirbančių ant savęs, kiek bedarbių kaltint socijalizmą dėltokio Grikš
tiko.
Išsikrausčius airiams, jau
apgynimui
lietuvystės.
Grritu j
vasario.
mtisų kunigas nešneka lietuviškai, ir kitataučiai Jankauską “geruoju! Prof W. E. Hotchkiss,
ir kiek mėnesių buvo bedarbe 1909 to, arba tautą dėl kokio karčiamlaiku pamatysim, kiek
laimė* L
'•n
M .angliškai, tik vargas, kad an- ponu“ vadindavo, mat iš tikros I . ; Supervisoriui Censo,
sim. Tuom karta didesnės lietu-<
Į /
eerai '.'PT11oka.
—
Chięago, III
iisai sten
gdavo$i kiekvie Į
—---------------------------

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalail
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- 4 vių organizacijos, kaip ve abudu
judi? apaukdavo dievais giminingais vietiniam dievui ir
Susivienyj imai, bandys pagelbėti
,tąsjdt jau jie turėjo šventnamiuose savo nuosavų kultų,
tame reikale, kiek tik galima. T?
• kaipo dtoi synnaoi.. Labai galbūt, kad kaimyniški dievai
-M. D. teip pat tuomi interesuojasi
danė tarti tikrų įtekmę vienas į kitų, *kuri povaliai įėjo į ankš
Su paveikslais
ir terp šitų didžiausių organizacijų
tesnį suįprišimų. Vietinė teologija dirbo be atvangos sura
buk eina susirašinėjimai, kokiu bu
dimui susirišimo pagrindų ir išlyginimui priešingumo; to
Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
du genaus žmonis prie to surašykiu: bud« galėjo pasidaryti dietos dievų šeimynos. Teip va
nėjimo priruošus. Mat, jeigu ir
dinamų įtrejybių nereikia laikyti kosmogonišku egyptiško
gautum lietuviams rubrikų, tai
tikiįįimo<ielementų, kaip tų daro Brugsch; teisingesnis yra
Teologijos profesor. Amsterdame,
visgi iš to nieko neišeitų, jeigu lie
jau<Maspero, kuris jų išaiškinimo jieško kainoje kaimyniš
Verte J. Laukis
tuviai nežinotų, kaip «elgtis ir pakų kultų įtekmėje, povaliai susiliejančių į vienų čielą. Šitos
sidavinėtų save kuom kitu, negu
trejybės tankiausiai susideda iš tėvo, motinos ir sunaus, o
lietuviais. Tautiškas Susi vieny j i- tęs ir tt. Nėra abejonės, jog vietų, kuriose atsibūdavo
kartais teipgi, k. a. Elefantine, iš vieno dievo ir dviejų dievų.
mas, Liet. Rymo-Katalikų Su aš šitų pašvęstų gyvulių kultas, buvo daugiau negu męs galime
Kiekvieno dievo galybė ir svarba, žinoma,* priklausė
vienyj ima s ir T. M. D. skaito arte 'nurodyti.
dbugiausiai nuo to gardo ar apskričio svarbos, kurio jis
Svarbiausiomis jų yra: garsusis bulius Apis
20 tūkstančių narių ir apie 500 Memfise, šventas dievo Ra-bulius, Mnevis Heliopolise ir
skaitėsi vietiniu dievu. Kuomet vienų senovės egyptiškųjų
kuopų, todėl visos^trįs, susitaikę, Oziriso avinas (ar ožys?) Mendese; šventas Bennu, pa
dievų garsas niekuomet neišėjo iš pirmapradinių savo ru—
galėtų puikiai žmonis prie to pri sakiškas paukštis, buvo garbinamas kaipo Oziriso vėlė;
be žiu, ir skaitlius jų garbintojų pažymiai nesidaugino, kiti
ruošti.
• Reporteris.
laikyti ją graikų feniksu vargiai tegalima. Ar buvo gar dievai, priešingai, ačiū politiškai jų gimtinės svarbai įgijo

Tikėjimų Istorijos Rankvedis

P. D. Chantepie de la Saussaye/ *
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PRISIRAŠĖ IR UŽSIMOKĖJO,
So. Boston, Mass. 81 kp.: S.
Plakevičius, I. Kiškis, J. Žvairakis,
A. VasiHauckas, K. Laikauckas,
M. T. Ceikus, J. Bartašius, M.
Matuzevičius. Visi užsimokėjo už
1909 ir 1910 m., o K. Traihavičius
tik už 1909 m.
Union City, Conn. 2 kp.: M.
Žemantauskas už 1909 ir 1910 m.
New York, N. Y., 43 kp.D.
Klumbis, P. Vitkus, P. Liutkus,
A. Bočkus, A. šarkas, J. Pocius,
A. Tiškas —1 visi už 1909 m.
Du Bois, Pa., 67 kp.: J. Kati
lius už 1909 ir 1910Chicago, III., 27 kp.', P* Paim
liomis.
Forest City, Pa., 82 kp.: A. Rymin, V. Jančaitis, J. Jančaitis, J.
Rudaitis, J. Juožapaitis.
Hammond, Ind., nauja 112 kp.:
I. Spogis, J. Rumšą, A. Linkevi
čius. Visi už* 1909 ir 1910 m.
Grand Rapids, Mich,, 58 kp.: S.
šukevičia, J. čėpla, abudu už 1909
ir 1910 m.
Roslyn, Wash., 62 kp.: J. Va
lančius, K. Paulukaitis/ M. Sadauckas, J. Venckus, M. Petraitis.
Dės Mainės, toioa, 98 kp.: J.
Marijonaitis,' T. Murauskas, abudu už 1909 ir 1910 m. ,
'Phitadelphia, Pa., 102 kp.: vie
toj : J. Jaunis, J. Šaukus, J. Šau
kus, J. Binkevičia turi būti: J.
Gamis. J. Šarkius, J. Šarkius, J.
■Ginkevičia.
So. Chicago1, III., 33 kp.: vietoj:
S. Jakučiunienė turi.buti: S. Jakučiuriiutė.
Cleveland, Ohio, pav. P. Pet
raitis už 1909 ir 1910 m.-.
• Scranton, Pa., pav. S. Uzas už

binamas Tot Hermopolise istoriškame laike pavidalę gyvo
ibiso, sunku yra pasakyti; teip pat negalima arčiau apra
šyti gyvių garbinimo kituose dideliuose Egypto garduose;
vietinės versmės nepaduoda sulyg to jokių nurodymų, o
graikiškosios minavoja tik Žemutinio Egypto kultus. Kai
po į žingsnį priekin srityje grynai gyvulinio kulto reikia
nurodyti į tai, kaip dievystė skaitėsi stovylos gyventoja su
galva gyvulio ir kaip toksai stabas išėjo švento gyvulio vie
tininku. Bet šituose nebuvo prašalintas grynai gyvulinis
kultas* ankštoje šito žodžio prasmėje.
v
—'

Pav. 18. Šventasis balius Apis. '

,

.*

Jeigu dabar atsikreipsime į vieną iŠ dugninių egyptinio tikėjimo elementų, būtent, į vietinius kultus, tai užduotė musų bus pilnai aiški: ji bus tame, kad apsipažiuti
su atskirais cgyptinio panteono dievais jų pirmapradiniuose
išvyzdžiuose ir nurodyti pirmapradinę kiekvieno dievo, kul-'
to vietą. Čion męs susitinkame sn neišpasakytomis sunke
nybėmis, iš kurių pirmiausiai pasirodo versmių stoka, ypa
tingai sulyg Augštutinio Egypto genesniojo laiko kultų;
►
paskui nemaža kliūtim yra tas, kad kuone visi musų tekstai
yra sinkretiškosios teologijos atspauda. Dar senesniuose
istoriškuose laikuose; vietiniai kultai buvo gana išsiplatinę
ir pasiekė klestėjimo stovį. Kaip Teile teisingai pastebėjo,
negalima teipgi perdaug laukti vietinių kultų nuo tyrinė
jimo; jie, žinoma, jokiu budu negali išaiškinti visų egyptiškų dievų, daugumas visgi liekasi neišaiškintu. Čion męs
bandysime atskleisti vietinių kultų asmenį ir apsipažinti su .
•
to bruzdėjimo priežastimis, kuris iššaukė jų pasidauginimą,
ir suteikęs didesnę svarbą vietiniams dievams, pagimdė jų
išsiplatinimą perdėm visur.
Vietinis-dievas skaitėsi tam tikros vietos šeimininku;
1909 m.
jis
turėjo
savo būklę savo valdybos šventnamyj; garbinimas
Allegheny, Pa., pav. J. Virbic'jo
buvo
būtinas
vietinei draugijai; jis buvo gardo ir jo
• kas užx 1909 ir 1910 m.
apigardos
apgy
nėju
ir globėju ir garbinimas jo skaitėsi neThofP, lYis., 26 kp., P. Voltęraiapsieitinu šalies gyventojams. Vienoį jo kultas neatmetė
tis už 1909 ir 1910 m.
Lawrence, Mass., 7 kp.: B. Čiur garbinimo kitų dieviškų esybių, bet didieji svieto dievai,
lionis, M. Kaledžiutė, J. Žukas, F.
Žuravlis.
Chicago, III., 28 kp., J. Kuodis.
Montreal, Canada, 38 kp., O.
Luobikiutė už. 1909 ir 1910 m.
Kensington, III., nauja 113 kp.,
J. Grybas (už 1909 ir 1910 m.).
T. Stanaitis, A. Bacevičiai
IVaukegan, III., 77 kp.: K. Bag
donas, P.. Bukšas, J. Juncius, J.
Vaais, M. Valantukonis. Visi už
1909 ir 1910 m.
V, A. Greičius, ‘T M. D.’ sekr.,
;
. 28 Stiles Hali,
Valparaiso, Ind
PATĖMIJIMAI.
Pakol užteks Kudirkos raštų T.
M. D. duos juos ir tiems, kurie
• tik dabar prie T. M. D. prisirašo.
Bet kadangi Kudirkos raštai skai
tosi tik už 1909 m., tai- naujai prisirašiusiejie šiuosmęt, įstodami į
T. M. D. 1910 ir už 1909 m., -turi
užsimokėti, žinodET, jeigu flori gau
ti tuos puikius paveiksluotus raš
tus. Šiame numerij garsiname ir
tokius naujtis narius, kurie užsi
mokėjo tik už 1909 m., pasitikė
dami, kad pagal T. M. D/reika*• lavimųs jie < užsimokės tuejaus po
*60 centų ir už 1910 m. Tų reik
padaryti pirma, negu bus kuopoms
siųsdinėti Kudirkos raštai. Centro
sekretorius, toliaus negarsins to
kių, kurie prisirašydami dabar pri
siunčia mokestį tik už 1909 m. Kas
dabar prisiunčia mokestį 60c., tai
-—••-ta mokestis .skaitosi už 1910 m.,
o., kas nori iš tokių gauti Kud. raš
tus tai turi prisiųsti 60c. dar ir už
1909 m. T. M. D. šituom daro
didelį palengvinimų, kuriuom reik
naudotis pakol laikas ir pakol -tų
raštų užteks. Greitu laiku jų ne
galima bus gauti ir už $10. 00.
!
B. K. B.

Pav. 19. šventosios Oziriso ir Horuso vėlės akyvaizdoje saulinio skritulio.

dangaus valdytojai, stovėjo daug toliaus nuo žmonių negu
vietinis dievas, šeimininkaująs jų šalyj; jie nereikalavo nuo
žmonių su pedantišku aštrumu įsteigto garbinimo, kadangi
jie buvo augščiau visako žmogiško ir menki draugijų rei
kalai bei džiaugsmai'mažai juos apėjo. Greta su vietiniu
dievu galėjo būti ir kiti dievai, teipgi lošianti tam tikrą rolę
vienuose ar kituose gyvenimo dalykuose. Daugumas žino
miausių Egypto dievų buvo ne kuo daugiau, kaip vietiniais
vienos ar kitos apygardos dievais, ir tik ilgainiui jų kultas
pamaži prasiplatino į visas puses nuo pirmapradinės jų
garbinimo vietos.
Suprantamas dalykas, kad su besiplėtinlu kokio nors
gardo rubežių keitėsi teipgi ir jo dievo būklė; labai gali
būti, kad tokie perkeldinėjimai- prlešistoriškame laike ne
maža prisidėjo prie praplatinimo įvairių dievų kulto. Maspero net iš myto apie Horusą stengėsi išvesti nurodymą į
perkeldinėjimą šito dievo iŠ pietų į šiaurę. Gal šituo keliu
pasiseks išaiškinti, dėlko kaikurie dievai, kaip Sebek, Tot ir
kiti, yra ir Žemutinio ir Augštutinio Egypto vietiniais die
vais; dalykas yra tame, kad daugumas Žemutinio Egypto
gardų, turbut, buvo įsteigta išeivių iš Augštutinio Egypto
gardų, kadangi Nyliaus klonyje kultūra, regimai, platinosi,
|
Pereitame numeryj T. M. D. nuo pietų į šiaurę. Aplamai, prie bruzdesnių susinėsimų ir
w skyriaus redaktorius, p. J. Laukia, ankstesnio susirišimo pirmiaus buvusių savistoviais apskri
| K Pasidalino savo įspūdžiais iš pir- čių bei gardų, visai priderėjo, kad vietiniai dievai kėlėsi
(Tau ant penkto puti.)
draugėms u savo garbintojaisį kaimyniškus gardus. Paskui

didelį garsų ir buvo visuotiniai garbinami. Suvienytoje
viešpatystėje, būtinai pirmų vietų užėmė vietinis sostinės
dievas; vietinis tojo apskričio dievas, iš kurio paėjo vieš
pataująs namas, teipgi turėjo didelę garbę. Visose gadynė
se karaliai su dideliu atsidavimu rūpinosi vietiniais kultais.
Šita gi jų rūpestis visuomet buvo matuojama politiška ir
kultūriška gardų svarba. Pta šventnamis Memfise, Saulės
šventnamis Heliopolise, Oziriso šventnamis Abidpse ir kitos
svarbesnės šalies šventynės niekuomet nebuvo karalių už
mirštos; priešingai gi, Ramzesas II, neatsivėdėdamas grio
vė mažas šventynes, kad gauti parankiau statomųjų me- j
džiagų statymui šventnamių garbei savo numylėtų dievų.
' Bet ne viena tik politiška kokio nors kulto centro galy
bė gelbėjo vietinio dievo išaugštėjimui; egyptiškame tikėjime
ne kartų būva atsitikimai, kur tikėjimiškas turinys myto ir
sujungtos su tūla dievyste idėjos suteikdavo jam visdi kito
niškų reikšmę sulyginant su kitais dievais, tuomi patimi
visur prirengant dirvų jo kultui. Sakydami šitų, męs turi
me omenyj Ozirisų ir jo mytų. Tokiu jau budu saulinis
kultas, turėdamas paspirtį heliopoliškosios teologijos pergalinčiai plėtėsi į visas puses ir vietiniai dievai vienas po
kitam pamaži tapo sauliniais dievais. Šitas protiškas ^bruz■ durnas naujos viešpatystės gadynėje šu _ politiškais veikė- J
* jais ir iškėlė tėbiškąjį Amonų — Rų iki laiptui tautiško egyp
tiško dievo.
,
.
1
Tolygus politiškieji ir tikėjimiškieji faktai vienval vei
kė vienoj linkmėj ir ypatingai jaisiais galima išalkinti, kaip
grynai vietinis kultas gali išsiplatinti visur arba tapti visos
šalies kultu, bet skirtinai męs negalime dar pasekti kiekvieno,
atskiro kulto vystymos eigę ir daug kas liekasi dar tamsiu
ir neišaiškinamu.
. Vietinis dievas, kuris, be abejonės, savo garbintojų
akyse buyo vyriausiu dievu ir risų daiktų sutvertoju, ap
lamai 1 galėjo būti labai įvairaus pobūdžio; tai buvo ,arba
saulinis dievas, panašiai Ancherui, Tumui ir Horusui
Edfu’je, arba žemės dievas, kokiais gangreit buvo Sėt,
Amon ir Min, arba Nyliaus dievas, kaip Chnum, Garsei ir
Oziris, arba, antgalo, dangaus asminimas, kaip Hator. Kaikurie apskričiai garbino, kaipo savo valdytojas, moteriškas
esybes, k a. Neit, Sechet, Hator. Buvo ir bevardžiai vie
tiniai dievai, k. a. “tas, kų vakaruose” (Chentamentel).
Kaip jau turėjome progų patėmyti, vietiniai kultai, gaila,
dar mažai težinomi, ypatingai Augštutinio Egypto. Išski
riant pasakų apie Ozirisų męs nežinome nė vieno tų mytų,
kurie, be abejonės, rišosi su daugeliu vietinių dievų. Regis,
kad visokį laidojimo arba mirties dievai teipgi priklauso prie
vietinių dievų; galima prirodyti, jog kaikuriuose apskri- j
čiuose greta su dievu, gardo globėju, buvo Kapenis dievas
su savo ypatingu kultu ir kad jis buvo skaitomas priklau
sančio gardui kapinyno viešpačiu. Prie tokių vietinių lai
dotuvinių dievų priklauso Sokar Memfise, Chentamentet
Abidose, Anubis Siute. Ar buvo ir kitose vietose pana
šus kapinynų dievai, nežinia, kadangi męs negalime atskirti
tikriaus bendrus gyvųjų dievo ir mirusiųjų santikius. Šer
meniniai dievai anksti išsivadovo nuo teologiškų sanprotavimų, arba buvo išstumti Oziriso kulto.
Bet vietiniai kultai negali išaiškinti visų egyptiškų die
vų formų pradžios; yra visa dievų eilė, kurių negalima
priskaitytyti prie jokio tam tikro gardo ar vietos, — jie,
turbut, buvo garbinta visame Nyliaus klonyj, nors jie, gal,
ir neturėjo ypatingos formos kultų. Tokiais buvo .vie
tos, dangus ir elementų dievai: saulės dievas — Ra, mė
nesio
Ach, dangaus —r- Nut, žemės — Keb ir Nylius —
Gapi. Visi šitie dievai,. sulyginamai toli stovį nuo žmo
nių, labai anksti buvo sutapatinti su giminingais jiems vie
tiniais dievais, pav., Ra su Horusu, Ach su Totu, Nut su
Hatoru, Gapi su Ozirisų ir Garšefu. Žvaigždžių rolę egyptiškos liaudies tikėjime pasakyti labai sunku; teologijoje jų
svarba buvo labai didelė ir didesės žvaigždės iš pat
pradžių buvo kergiama prie kaikurių svarbiausių dievų.
Lygiai teip pat tūli dievai ir demonai, liečiamieji kasdieninį
gyvenimą, k. a., piutės ar gimdymo dievės, buvo visuotinai
garbinamos. Šituomi užbaigiame abeiną egyptiško pan
teono charakteristiką; dabar pasirūpinsime arčiau apsipažinti su svarbiausiais iš atskirų jo atstovų.
Visose gadynėse labiausiai buvo garbinamas Ra, saulės
dievas. Vienok šitų vardu jis niekur neturėjo vietinio kul
to, nors1 po kitu vardu tankiai garbino saulę kaipo vietinį
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dievą. Ra
terp savo

Numirusli fr ja pati aplalko anapus kapo duona
ir randral priaiaia diorte Nut menuo#

kaip ir vietiniai dievai, ant ženu
*”0 eldijoj

rodydamas save dideliu visos gamtos geradėju, gyv
versme, metų sezonų savininku ir Egypto globėju; žr
liaupsino,, šu dėkingumu kreipdami savo veidus į jį Raj
>ra šviesa, kuri išsklaido tamsą ir kasdien veda kovą sd
debesiniu žalčių Apėpi; nors vakare tamsybė, tarytum, apl
ima jį, bet ant rytojaus jis vėl su pergale išeina ant dąrJ
gaus skliauto. Šitas saulės judėjimas ant dangaus padarė
didelį įspūdį į protus ir tapo išeitiniu tašku mytams ir teo-'
logiškiems sanprotayimams. Ra labai anksti tapo euhemeristiški pripažintas pirmuoju Egypto karaliumi ir apie jį
ir jo istoriją kilo visas pasakų cyklius, kurių tūlos nuotrau
kos pasiekė ir musų laiką. -Vienoje jų pasakojama, kaip
Izido savo burtais privertė senstantį karalių Ra pasakyti jai
savo vardą, idant ji galėtų būti jo dieviškos valdžios san-į
dalyve. Ra buvo įkąsdintas nuodinga gyvate, Izidos su
tverta, kuri tolaik nesutiko išvaryti nuodų iš jo kūno, koj
jis nepasakė jai savo vardo ir neatidavė Horusui savo akių
(saulė ir mėnuo). Kita nuotrauka seka, jog žmonės susi*
burė prieš Ra dėlto, kad jis paseno; tąsyk Hator buvo siųr

sta išnaikinti žmonių veislę ir karės dieve Sechet sulyg
kelių braidžiojo po.užmuštųjų kraują. Bet Ra padarė galą
žudynėms, nusprendė gyventi danguje ir įsteigė naują svie
to tvarką.
į
‘
į. |
.
Iš tekstų matyt, jog penktos dinastijos karaliai įsteigė Ra garbei ypatingą kultą nuosavose jo šventynėse, kurių
vardai yra išlikę. Ar šitame reikia- mums matyti pasistenf •
girną įsteigti vieną valstybišką tikėjimą? Šitam klausimuį
nėra atsakymo. Paminėtasis kultas buvo neilgai^ Ra švenf
tynės, sulyg hięroglyfiškų išreiškimų, turėjo savišką for
mą: jos buvo keturkampiais trobesiais su nuožiulnioniis šie*’
nomis, augščiau kurių smelkėsi obeliskas. Prie šitų šventy*
nių buvo daugybė kunigų; kartais jose matomai butą teipgi
pamaldų Hator ir Horuso garbei. Visose gadynėse ibbe|.
liskai stovėjo atnašoje garbinimo saulės.. Ra labai anksti
buvo sutapatintas su vietiniais sauliniais dievais Tumu ir
JHorusu; priegtam, saulinė teologija, gavusi savo pradžią
Heliopolise, turėjo didelę dvasišką, galybę visoj šalyj iž

21. H oru z sa vanago galva.-

perdirbinėjo savo kalykloj vietinius' dievus
dievais. Viena iš paprasčiausių ir prasiplatinusių kombim
cijų buvo “Ra-Horns ant abiejų horizontų”; Naujos vie:
patystės gadynėje Amon-Ra laipsniškai virto svarbiausi
egyptiško panteono dievu.
Keb (žemė) ir Nut (dangus), Šu~ir Tefnct yra kosmt
goniškieji dievai, neturinti vietinių kultų. Senesnėje ga
dynėje Keb kartais buvo šermeniniu dievu, bet ilgainiui ji
pamaži užleido savo vietą Ozirisui. Nut ilgai laikė myri
dieVės vietą; ji apsireikšdavo numirėliui šventoje stabinėj
jam beeinant į mirusių gyvenimą ir apteikdavo jį duona I
vandeniu.
t
Horus skaitė vienu svarbiausių senovės Egypto dievi
bet išaiškinti arčiau jo pobūdį nūnai visai negalima. S
nesniuose rakštuose ir piramidiniuose parašuose susitinkam
jau su įvairiomis Horuso formomis; regimai jis garbini
kaipo saulinis dievas įvairiose vietose. Hor-ur “senesnysi
Horus”, yra dangaus asmeniniu. Sulyg šito supratimo, dan
gus yra neišpasakomai dideliu veidu, kurio dešinė ir kai
rėji akis yra saulė ir mėnuo. Sulyg labai, primityviškos pa
žiūros šitas veidas rėmėsi keturiomis kasomis, arba keta
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riais Horuso sunais: Amsėtu, Gapi, Dųamutefu
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|II
barį jieškodamos pagelbos. Ūmai užpuolikas leidę sakai pradėjo šliaužti ir varvėdami tver į kurį ilgai žiurėjo vienas iš kalinių ir senis,
trijų, tomų Kudirkoj
paleido jos petį, pasipurtė ir pamaži prie langė tis į gintarinius1 kamuoliukus.
valandėlę tylėjęs, žiūrėdamas į nueinančius 1
J
nuėjo. Valandėlę teip stovėjo, plaukus glo
Tuomet (Onutė, pusiau pakilo, pritūpė ir kalinius ir kratydamas žila galva; tuomet vie I ripažinta, kad tai ištikro
stydamas ir vadžiodamas ranka per veidą, tar žiurėjo į ugnį. Paskui pradėjo linguoti pirmyn noje iš miesto bažnyčių suskambino ant mi laida (supraskn einie kokia), bet 1
Vertė Pranas Siūlelis
tum norėjo nuvaryti nuo jo pėdsakius savų ir atgal, tartum' gailestingai mastydama, už šių; senis užsigrįžo ir, kuždėdamas^ poterius, per neapsižiūrėjimą, matomai, p<sidarė maža klaida kaslink tų to■
;
jausmų; nuspiovė, paskui perėjo kartą per laužys ant kelių rankas.
nudribseno į savo kamaraitę.
mų
didumo.
Pasiųsta
p.
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žiurėjo
į
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Gatvės dar buvo tuščios. Tik kur nekur
; • *’ *
(Tąsa).
stojo. Onutė drebėjo, tartum drugio krečia tai tolimą, tolimą praeitę.... Gal matė savo atsidarydavo girgždanti vartai ir sargas, str dalis raštų buvo ne užbaigti
—; Na tai ji atsitraukė nuo jot... . Baisu ma. Jos akys aptemo, tartum du užgesę gimtinį namelį, senuką tėvą, brolį, Petrą,...
I
šluota rankoje, žiūrėjn į kalinius; kur nekur bet tik pirmos dalį, tomų
pažiūrėt....
Lmai jos krūtinė po storais marškiniais r lu dundėjo vežimai su duona, o -skubinančios! į vadinami “sampeliai”, kuriuos pX 1
angliai, dantys ant danties nepataikė....
i— Tai motina! — pridūrė kita, linguoda
— Fedorenko! — pašaukė ponas sekreto pos sudrebėjo, o iš po nupuolusių bląkslienų, miestą su pienu moteriškės ėjo po dvi, po tris siuntė p. Gabrys. <• Visi tomai yta ‘lųįjĮ
ma galva.
didesni, negu buvo p. Laukio p^1
išsirito dvi didelės, sunkios ašaros ir nurie ir teipgi žiurėjo į juos.
rius persikeitusiu balsu.
;— Kalė, ne motina!
rod\
ta
—
nebus,
rodos,
nei
vieno
Jį
’
Žemsargis įėjo ir stovėjo išsitiesęs, laukda dėjo per suvargusį veidą. ’
Kaikurie iš kalinių žiurėjo į augštų na
‘f — Ir kaip mielaširdingiausias Dievas ją
Ji atsistojo ir nusitvėrė už krutinės. Tirš mų langus, bet langai buvo tamsus ir uždaryti. tomo mažesnio už, 240 puslapių; ;
mas paliepimo.
ant žemės laiko ir urna mirčia nenubaudžia!
— Paimt ją ir pasodyt! Bus reikalinga ti, ėdanti akis durnai pripildė jau visą> kamarą. Kassyk, einant toliau, kaliniai tyko; iš karto ketvirtas tomas turi 317 pusi., o
. Padūsavo dar valandėlę, paskui tai viena,
prie bylos — tarė ponas sekretorius, nuo lan Jos galvoj ūžė; pribėgo prie langelio, ir veidą dar vienas, tai kitas atsišaukdavo, pąskut vi šeštas su viršum 400 puslapių. Ta
tai kita namo grįžo. Bet, .pakeliui, prie pat
rės T. M. D. nariai gražaus) mh^BH
rankoms uždengus, ant žemės parvirto....
go neatsigrįždamas.
sus apėmė kasžinkoks užsimąstymas.
miesto, tarpu pirmutinės smuklės ir kazar)
Fedorenka du pirštu prie kaktos pridėjo
1 oj pat valandoj su triukšmu nuvirto da
Išėjo ant Zjazdo. Priešais juos visa auk skaitymo.
niiti? kur kareiviai valė arklius, vėl pataikė
! v'i' pi
]
ir pastūmė merginą prie išėjimo. Kuomet du lis perdegusių lubų; raudona liepsna prasimu sinėse ir rausvose rytų ugnyse ritosi Vislaant kokio tai susirinkimo. Ant gatvės, dul rys paskui juos užsidarė, ponas sekretorius
j
šė ant kreigo, o ugnis dar labiau įsiliepsnojo, motina, lengvai raukšlendama augštą savo pa Seniaus . žadėtas | jvalparaisiecių
kėje, kurias kėlė vežimai, gulėjo jauna mer- parpuolė ant kresės, primerkė akis ir sunkiai
padrutinta šviežio oro įplaukimu. Pusiau už vasario vandenį; smulkus narai su plačiai iš Jauniaus vakaras atsibus tik 3 d. i I
'CTa: ' •
: i - .. atsiduso. Ant jo veido atsimušė nuilsimo troškus ir apakinta mergina, dar kartą nuo skėstais sparnais, suduodavo į vandenį savo kovo. Mat, šiuom laiku, pBidhyr i
Vieni kalbėjo, kad ji girta, kiti — kad to
ženklas. Šioj valandoj buvo tai ištikrųjų žmo žemės bandė pakilti, bet jau negalėjo ir par baltą krutinę, urnai, žaibo greitumu, tartum gus mokyklos semetrui, daug pa
kią ligą turi. Auštant, kas ją matęs, kaip
virto, tartum negyva, palei slenkstį.
gus vertas pasigailėjimo.
sidabrinės vilyčios; ąnt kito kranto juokėsi, rankiau sutaisyti iškilmingesnį vterj į
prieš kazarmes valkiojosi, kaip karčiamoj gė
Onutė ėjo priešais žemsargį pamažėli, dre
Kartu pasigirdo iš lauko išgąstingas riks šypsojosi r gegužio žalumynai. Kuomet užėjo karą. Atminimui to vakaro bus
rę, kaip paskui-išbėgo iš jo ir urnai apsisukus,
bančiais žingsniais, su galva paniurai prie že mas:
ant tilto, besitiekiančio prieš juos ilga, tam dalynami dykai, kaip ir Chicagįj,
s/ parvirto, porą syk pašoko, išsitiesė ir sudru-’
— Dega! Dega!....
t
mės nuleista. '
;
sia linija savo «■ geležinių virbalų, oficierius Jauniaus paveikslėliai.*
tėjo kaip medis.
— Nu! nu!.... — šaukė, lipdamas tre— Dega! GaisrasGelbėkite!....
mostelėjo kardu, o kareiviai ankščiau apsupo
Ištikrųjų; gulinti mergina turėjo tamsiai pais Fedorenko, bet rodėsi, kad ji to negirdi.
Onutė dar girdėjo, kaip tie riksmai arti kalinius; saulės paauksinti kareivių durtuvai
raudoną veidą, putas ant lupų ir užmerktas Ji tarpais visa krūpčiodama drebėjo, tartum
nosi, kaip išvertė kamaraitės duris, paskui ap žybtelėjo čia pat virš Jų. Tai viens, tai kits Greitais metais T. 1*. f tu. -akis. Kas gailestingas užmetė jai ant veido jai buvo* šalta. Raštinėj dar nebuvo pono
ėmė ją Midelis, didelis tykumas.. . <•
galvą nuleido ir ėjo tylėdami; moters žiurėjo rengė visą eilę Kudirkos vakartį,
skepetaitę.
prezidento, bet jau žmonės rinkosi tarp; kurių"
atsigręždamos į< užpakalį į aiškiai saulės ap Šiuosmet rengiasi sutaisyti panašius
•i Toj pat valandoj žemsargjs vedė Onutė j
tvarką darė Mačuskis.
IX T
.
šviestus bažnyčių bokštus ir miesto kreigus, vakarus atminimui Jaunio, bet iki
-■ ‘ policiją.
Išsyk merginos akys sužibėjo.
%
Prieš senąjį arsenalą Vėzdai stebuklingai dūsaudamos ir į krutinės mušdamosis. Kelios šiolei surengta vos keliose vietose.
— Manka! — sušuko, žvilgtelėjus į purvi
Pasilenkė ji ir kasžin ką nuo žemės paėmė pražydėjo šį pavasarį. Jų ^ideli, gražiai aptai iš jų tyka verkšleno, Augštas Vislos kran
ną, sudraskytą rausvą šlebę ir kyšančias iš po pinniaus, negu žemsargis. kurį Mačuskis vai
syti ir simetriškai pasodyti krūmai, buvo api tas nuo miesto pusės siūbavo baltais durnų Valdyba, užkrauta kitais darbais,
jos smulkias kojas.
šino taboka, galėjo tą judėjimą patėmyti. Ji barstyti šviesiai lelijinėmis gėlėmis, kurių kamuoliais, tartum atsisveikindamas juo, o negalėjo pritaisyti atsakančios
‘ Atsigrįžo, kad.dar kartą ją pamatyt, bei
dabar atydžiai žiurėjo į žemę, o pet jos veidą stiprus, kerėjantis kvepėjimas tęli platinosi.
vandeninės kregždės čia čirškėjo, tartum tiems vakarams medžiagos payyžemsargis “ne po tomu dieki išsiųstas, sudavė
dale žinių apie Jaunį. Buvo ža
lėkė raudonas gaisras. \ os prie slenksčio
Po jais, žvaigždėtuose ir apvaliuose klom- skaitliuodamos ištremtųjų galvas....
merginai į sprandą ir nuvedė toliaus.
daėjo, antru kartu pasilenkė. Tedorenko tuo
Pribuvus kaliniams į “zborną punktą” pasi dėta atspauzdinti medžiagą) visam
Policijoj, didžiojoj salėj buvo tuščia ir tv- kart kėlė ranką prie nosies ir merkė akis, buose, bujojo šviesmėlyni irisai, o tarpu si
vakarui, kas butų dideliu palengyi'
ku.. Tik musės birzgė ant apdulkėjusių lan rengdamasis prie mandagaus nusičiaudėjimo. dabrinio valakiškų žolių žalumo, tirštai kyšo darė sujudimas. Pirmiausiai juos perskyrė nimu kuopose, bet, matyt, stoka lai
jo savo galvutes dideli, aksominiai broliukai. į dvi dali: vyrus nuvedė apkalt, o moteris su
gų, q milaėiojantis raštininkas, burmistras kė
Kuomet mergina iš magistrato išėjo ir į Oras buvo kupinas čiulbėjimo ir gaivinančio varė į t raštinę, kur turėjo būti užrašytos į ko sutrukdė visą darbą. Girdėję- r
dėj atsilošęs, dūmė smirdantį papierosą ir svietą pažiurėjo, pasirodė jai kad visas miestas
nie> j°& Centro Valdyba, apskai
mąstė. Buvo pietų laikas, taigi galėjo tą ugnyje ir kad visam mieste didelis gaisras. vėsumo. Ant išbertų žvyrium takelių jauni “kontroliaus” knygą.
čius
lėšas tokių spauzdimy ir pa
Nedaug jų buvo. Apie šešios, ar septynios,
daryti tuo fiuosiau. Jis, prieš valandėlę išsr- Suriko ji išgąstingai ir vos nepargriuvo ant kaštanai ir akacijos metė drebančius., lengvus
mačius,
jog reikėtų išduoti tam
O apiniai, stiebdamiesi augštvn, sten visos parėdytos į pilkus kalėjimo kaftonus ir
k ėmęs iš kišeniaus suvalgė dvi dešriukes ir tris Fedorenkos/bet gręit atsigavo, gavus nuo jo šešėlius.
apie
kelias
dešimtis doliarių, šįmet :
gėsi pridengti rudus muro plėtmus, tartum ro tokius pat atida rokus.
kulkas, kuriomis maitinosi, laukdamas bursusilaikiusi
nuo cktra išlaidu • |»'d |
kumščia į pašonę.
dančius jo vidurinį supuvimą*
Pirmutinė, kurią iš eilės užrašė į knygas,
B mistro titulo ir geresnių valgių.
.
—
riktelėjo
žem—- Na, na, tu, ko?
Ant gatdės buvo visiškai tyku; gal būt buvo Blakoriutė. Paskutiniai atsilikimai ją
M
.] Žemsargis ir merginos pribuvimas dar laGirta?. .
sargis. — Pasigerti?..
buvo
apie ketvirta valandą, kuomet.žemi arse žymiai sumenkino. Buvo tai tiktai, tartum, Rekomenduos rengimą sistema*
B <biau sudrutino gerą raštininko ūpą. Kaip sau
tiškif zakarų visose kuopose,
Mergina kurčiai sudejavo ir skubiai ėjo nalo variai, po kurių per abi pusi tęsėsi tie
šešėlis tos senobinės, gražios merginos, į kurią
K
norite^ bet šjoj valandoj jis buvo čia vienatine
ko patirti, jog Centro Valdjba,
toliau.
žolynai,'
sugirgždėjo
ant
savo
senų
užkabų
ir
teip degė pono sekretoriaus akys. Išdžiūvus
H 'aukščiausia valdžia. Taigi kuomet FedorenTeip, pasigėrė ji.... pasigėrė kartumų ir atsidarė su kurčiu dundėjimu.
matydama didelę naudą vakarų, jį
■
ko, įkišęs galvą j kitą kambarį ir persitikrinęs,
jos stovyla atrodė augštesnė ir tiesesnė, pa
panašių
Kudirkos ir Jauniaus vaka
skriaudų.... pasigėrė karčių ašarėlių ir drum
Juos atidaręs žemsargis, buvo tai žemas, juodę lupos jau nedengė baltų dantų/ ant pa
■
kad ten nieko nebuvo, pusbalsiai prasitarė.
rams
rekomenduos
busiančiam tre- J I
sto
Vislos
vandens
....
sudžiūvęs Senukaš, su baltais kaip pienas ūsais geltusios kaktos buvo gilus randas, tartum
B kad merginą reiks turbūt tuomlaik uždaryt.
Žemsargis keikė ir spiaudė. Buvo piktas. ir plaukais, ^Iripsenantis plonomis, minkštais
čiam T. M. D. seimui užvešti (to
J —Į ka-ka-ka ma-ra-rą ją-ją, — suriko
nuo umaiis, ištempimo minties atgijimo, o di
Pietų negalėjo valgyti per tą “biaurybę”, dar pantapliais apautomis, kojomis. Galva jo buvo
kius vakarus reguliariškai kasinė
^kandidatas į burmistrus, nenorėdamas nustoti
delės, nejudamos blakstienos žiurėjo su išgąs
tai visose kuoposfej Tam tikslui
gi
manė,
kad
Paseckis,
akčyžės
raštininkas
be kepurės ir tolydžios drebanti, o sprandas, čiu ir kasžinkokiu neapsakomu žiaurumu.
Bfefcnatinės progos išduoti paliepimą, j) kartu
prie
jo
pačios
sėdi
ir
kužda
jai
į
ausį.
Kuo

manoma sutverti prie Centtp Vai* į
labai išsipūtęs, sulenktas triūso ir amžiaus.
B pamėgyti rimtumą ir balsą.
Kuomet oficierius garsiaij perskaitė jos
met
pasiekė
kalėjimą,
stūmė
ją
į
kamarėlę,
Gana sunkiai atidaręs vartus, senelis Juo pravardę ir mergina iš eilės išėjo ant vidurio dybos tam tikrą “T. M. D. vakarų
B
Bandymas puikiai nusisekė.
B
— 'Ka-ka-ka” ir ‘Ja-ja-ja” plačiai pa- sudavė kumščia per |x?čius, užtrenkė duris ir se sustojo, vėją nosia pat laukė, dirstelėjo į aslos, raštininkėlis, dumdamas papierosą, sto renginio komitetą”. Pagal reikMąj.j
augštį ant skrajojančių baltų debesėlių ir vėjo ant kito kambario slenksčio; jis urnai at manoma jį padalyti .į dvi dali: vie
■
^klvdo po sale, o Fedorenka pastūmė merginą nuėjo.
na sekcija užsiims prirengimu 1
Onutę apėmė tamsybė. Pati nežinodama
murmtelėjo. <_ •
sigrįžo ir pažiurėjo jai į akis.
B į priemenę.
tiems vakarams medžiagos (čia j
B
Raitininkas pasiliko kresėj pats vienas, su kokiu budu perlipo tą augštą slenkstį, stovėjo
— Šiądien bus gražus oras, kanaije,...
Mergina teipgi urnai dirstelėjo į užj)akalį. gal įeis Lit. Komitetas), o antroji *
valandėlę
viduryj
aslos
apkurtinta,
priešais
■
išpusta krutino, sutrauktais antakiais ir diktaTuomtarpu pasididino kregdžių čirškėji tartum norėdama pabėgti. Laukinės jos akys,
By-torišku gestu, kuriuom ką tik pabėrė ant že- save ištiestomis rankomis. Už valandėlės pa mas, kurios buvo nusilįpinę virš pačių vartų su kokiu tai sunkumu įsmeigtos į raštininkė sekcija paims į savo rankas f giynai administratyviškąją rengimo
matė truputį šviesos, įeinančios |>er plyšius
^BBBmus dėžutę degtukų nuo burmistro stalo.
lio veidą, prigeso ir apsitraukė drėgna mig vakarų dalį. Toks projektas pa
lentų,
kuriomis
buvo
užkaltas
langelis.
_
Pas

■MM . 'Į'oj valandoj dury< at>idarū, o ant "lenks
Senukas atsigrįžo, pakėlė drebančią galvą la.... Ji nenoroms pakėlė savo rankas prie eina iš to, jog prie; dabartinių iš
apsidairė į pakampes. Nedaug kas čia
BBS čio sustojo poną" sekretorius. Ra-tininka" kui
ir,
pridėjęs ranką prie kaktos, žiurėjo ant nukirptų plaukų, apdengtų baltu čepčiuku; ant
lygų Centro valdyba, turedtotti'J
H^^B*pa-"ko ir pradėjo rankioti nuo grindų deg persikeitė. Tik naują lentą įdėjo į sieną, sta lakstančių paukščių.
jos veido atsimušė raudonumai, kur .tai iš pat prižiūrėti daugybę augančių drau k
tinė
visiškai
sukrito,
jos
šulai
ir
lankai
gulė

Btukus.*
— Kanalje!.•... :— murmtelėjo užganė širdies, nuo likučių guvaus kraujo paeinanti. gijos reikalų, nespėja visko atlikti.
B^ ’ Ponas sekretorius nedaug ką persikeitė. jo toj pačioj vietoj. Mergina žiurėjo ant to dintas. — Neužilgo išsiperės.. ..
Nuleido ji pajuodusias blakstienas kokiame Taigi matyt, kad T. M. D. pra
Tas pats urėdiškas veidas, ta pati geltona ir visko kokiu tai stebėtinai buku žvilgėsiu.
Nudribseno
potam
pas
žolynų
tvorą
ir
tai giliame susigėdime ir stovėjo teip, tartum
nesveika spalva, tos pačios ištemptos lupos ir Urnai pajuto didelį nuilsimą; pakrito ant kam plačiai išskėtė plonas, drebančias kojas, o ran šešėlis, tris kart iš kalėjimo ištrauktas ir dar deda ruoštis prie tįkro sistematiš- .
ko darbo, kuris, jeigu bus atliktąjį
pe, padėtų šiaudų ir drūčiai užmigo.
raudoni ratai apie akis.
kas sudėjo į užpakalį ir žingeidžiai žiurėjo į galintis rausti....
gerai, turės atnešti neapsakop^Teip
miegojo
porą
ar
kelias
valandas.
Pa

Įėjo, durimis trenkė ir, ne nepažiūrėjęs ant
šliaužiojančias
kirmėlaites,
ypač
į
iriso
šešė

Tuomtarpu,
raštininkėlis
augštai
užrietė
raštininko, keturpėsčio po burmistro stalu, į budus ji jautė visų kaulų gėlimą, smilkiniuose liu gryžrantį po kokiai tąi ant lysvių nak nosį išpūtė veidus ir praėjo pro ją, girgždė naudą.
drūčiai plakė, o liežuvis ir burna buvo neaj>
savo kambarį įėjo. ’
ties kelionei sliekinį.
damas blizgančiais kamašais ir leizdamas ka T. M. D. ženklai. Iš tikrų šal
Žemsargis paskui, jį įleido Onutę ir duris .sakomai išdžiuvę. Atsisėdo ant šiaudų ir pla
—
Kanai
ja?....
—
sukuždėjo
tyliai
jis,
muolį durnų jai į patį veidą, tartum norė tinių žinome, kad Centro Valdyba
čiai pravertomis akimis žurėjo į tamsą. Pas
uždarė.
lengvai
kvetodamas.
prablaivindamas
tuomi
damas parodyti, kad nieko nebijo. Ištikrųjų, vėl ėmėsi už sutaisymo Ti- M* D.
Vienoj valandoj jauno valdininko veidas kutinis spindulis Icidžiančiosis saulės įšoko per savo raukšlėtą, lx* kraujo veidą.
ženklelių.
Buvo bandyta prieš
kogi turėjo bijbti?....
persikeitė iki nepažinimui. Liepsna per jį langučio plyšelį ir kruvinai atsimušė ant sie
naujus metus atlikti tą darbą |ČluTuom
tarpu,
iš
vidurinio
kiemo
pasigirdo
Onutė stovėjo su nuleista galva, jos lupos cagoj, bet galų gale pasirodė, jog'
perbėgo, paskui debesys, o paplokščias jo vei nos. Tuomet mergina, tartum ką tai atsimi
lygaus
ėjimo
atbalsis;
per
vartus
išėjo
kelio

drebėjo,
o kalėjinė sermėga kilnojosi ant jos aČių apribuotai kainai (negali būt
das su stora, užriesta nosia, konvulsiškai iš- nus, urnai pašoko ir pradėjo ko-tai antyje jiešlika
su
šautuvais
kareivių,
sustojusių
po
tie

alsuojančios
krutinės.... Nedrįsta dabar pa brangesni už $1.00), negalima bu
koti. Pritūpė paskui ant žemės, surinko šiau
s&reipė. ■ ~
.
siai
ir
kairei,
pasidalinusių
į
dvi
dali.
Už
va

žiūrėti,
kuomet
praėjo pro ją teip arti, jog vo gauti tinkamo darbo.1! Su nau- į
dus
į
vieną
krūvą,
kur
po
siena
stovėjo
šulai
Valandėle tylėjo ir skaitė ką tai, stovėda
landėlės
pasigirdo
sunkus
skaitlingi
žingsniai
vos
ją
nepastumė,
bet pažino jį, teip kaip ir jis jais metais, ušplaukps' kitiems dar- į
mas, užsigrįžęs prie lango. Norėjo, matomai, iširusios statinės, pradėjo jąs rūpestingai,
ir
per
vartus
išėjo
išpradžių
vyrai,
paskui
pul

ją
pažino.
Buvo
lai ponas Pętras, merginos bams, tas dalykas buvo ^nt laiko
kryžiavai
dėlioti,
kaip
tą
daro
kaimiškos
bo

suvaldyti paprastą jo nervišką judėjimą. Bet
kelis
moterių.
Paskui
moteris
ėjo
dar
kele

eks-numylėtinis,
vasarinėj
tužukoj ir nepai atidėtas. Dabar buk darbas bus pa
bos,
norėdamos
užkurt
ugnį.
tais nesisekė.
tas
kareivių,
o
ant
pačio
galo
jaunas
oficierius,
Raudonas
saulės
spindulys
šliaužė
per
sie

sančiai
užrištu
kaklaraiščiu;
ponas Petras, vestas vienai firmai netoli New
—s Jo rankos gniaužė popierą, kraštai lu
su
nuogu
kardu.
Buvo
tai
varomų
į
Sibiru
ną,
šviesdamas
merginos
darbą.
Ji
pakilo
ir
kuriam,-pagalios
.likimas,
sulyg
savo teisin Yorko, su kuria vedasi derybos.
tų drebėjo. 'Pagalios atsisuko prie Onutės
prasikaltėlių
partija.
gumo,
sugrąžino
“
lirėdninko
”
titulą.
Tik jau, T. M. D. rodos pati turės mokėti
nuėjo
į
kitą
kampą,
kur
buvo
skiedros.
Su

lt\ p r-netė ją .ilgu, ugniniu žvilgėsiu.
Kuomet
išėjo,
kareiviai
juos
apsupo
ir
dabar
nevaldininkavo,
kaip
seniau;
kokioj
ten ar ne po 95c. iiž ženklelį, teip kad
rinko
Jąs,
supylė
po
šulais
ir
pradėjo
sukti'į
[ 1
Tai vėl man patekai?.... a?.... —
skylėj, bet pačioje Varšavoje, kur ir ateitis ki iš to “biznio” jokio neturės. Kaip
■prabilo savo girgždančiu baulsu, primerkdamas pundelius šiaudus. Tarpais nustodavo, tar pradėjo tvarkyti i “pochodą”.
Buvo tai nelengvas daiktas. Kaliniai, tar tokia ir gyvenimas linksmesnis. Po teisybei, matyt, tai T. M. D. su ženkleiiįto į j
tum pavargusi ir ilsėjosi sunkiai kvėpuoda
Įdegančias akis.
—
ma. Pagalios, kuomet viską pabaigė, ištraukė tum vaikai, stumdėsi, vaikštinėjo, žiurėjo į buvo jis tik “volnonajomnu”, bet tikėjo savo turi daugiaus “bėdos” ,negu su
I
Mergina žiurėjo i žemę.
I —> Tai perniek tavo pabėgimai?.... a?.... iš anč-io du, paimtus raštinėj degtukus. Pir šokinėjančius ant gatvės žvirblius, tai gėles, laimės žvaigždei, kuri, kaip iki šiol, visi jam išleidimu Kudirkos raštų. r
;
kurių kvepėjimą garsiai tYaukė į nosis, prie to neblogai tarnavo.
Ir pas ką ttl bėgai?.... a?.... Pas numylė mutinis, truputį padegęs, užgeso.
Reporter'
Į
čiaudėdbmi
------rtum ant *komapdos.
Vienas iš
tinį bėgai ?t.
Čia pat prie Onutės stovėjo Manka Gėri
Onutės širdis pradėjo mušti kaip kuju.
įš drebančio senuko, prikalbi- kas,' po paskutiniam nuo apsibusimo pabėgiMerginh tvlėjo.
— Jėzau.... Jėzau.... Jėzau.... — jų darė Juok
eiti, kitas juokėsi šlykščių, miii, vėl pas Bamblienę sugauta. Neturėjo
— Tai* ką?.t,, Kalbėt nemoki?.... ne- šnabždėjo pabalusiomis lupomis, degdama kitą nedarnas jį
idijotišku
jųq
negalėdamas,
ar nenorėda- jau savo rausvos šlebės, bei pusiau atsegtos
pjtlia pasilikai?...
degtuką ir kišdama jį po sukrautu laužu.
mas
stovėt
eilėj!
Kaikurie,
jau susta- bliuzės, tik sunkų, pilką andaroką ir didelį
•ff*.
Priėjo labai arti ir pasilenkė prie jos, apiUgnis užsiliepsnojo. Mėlynos liepsnukės
tyti,
kreipėši$u
šposais
”
prie
moterių
i
n
vė
pusdamas ją karštu kvėpavimu.
kaftoną,
po
kuriuom
dingo
jos
miklus
liemuo
pradėjo laižyti šiaudus. Mergina giliai atsi
Šįmet Vokietijoj apvaikščios
koksai'tai juokdarys paty- ir vos išsivysčius krūtinė. Gražus jos plau
. — Tat kalbėk greičiau! Pas numylėtinį duso. Paskui, su dideliu atsargumu pakišusi gadino tvar
pa
•lįėgai?.... a?.... — kalbėjo pertraukiamių šiaudų grįžtę po skiedromis, pasilenkė ir pra čiomis rinkorim( avorveido visa .sauja ašaras kai, pasiliko arsenale, o baltas čepčiukas gi 400 metines sukaktuves nuo paės, Verkšlendamas visokiais liai dengė jos kaktą, atidengdamas iš užpaka dirbimo pirmutinio kišeninio laik
švilpiančiu? panąšum į prislėgtą juoką, balsu. dėjo pusti. Jos veidas, apšviestas didinančia- ir metė ant
Tas pirmutinis laikro
Merginą žingsnį atgal pasitraukė ir pe si liepsna, kaito ir vėl balo. Koks tai kietas, balsais.
lio auksinius pluoštelius draikiančiųsi ant ka rodėlio.
čiais atsirėmė į duris.
Tik keletas’elgėsi ramiai, arba abejotiškai. klo plaukų. Mergina susikišo rankas į ran dėlis rodė 40 vai..
/ 1-1
laukinis, nepermaldaujamas ženklas atsimušę
Oficierius
liesas
jaunikaitis,
keikė,
raudonavo,
koves
ir
trypė
kojomis,
tartum
negalėdama
I Jis nutvėrė ją už peties ir užkeikė'baisiai: ant jos veido.
■
j| Mieste Zyskow, netoli Pragos,
— Stoj. tu.... Port čia tave davė, kukla
Saulės spindulys nuslydo nuo sienos ir griežė dantinfe, bėgiojo nuo vienos kolumnos išstovėti storuose kalėjimo rūbuose. Jos suny- Čekijoj, patronų dirbtuvėj atsiti
Itu?.... Cort tave.... Ant laisvės nėnorė- užgęso.
prie kitos, stengdamasis padaryti tame sumi kusiame veide nesimatė nė gailesčio, nė susi ko smarki expliozija. kurios vie
Įiai. ... Tai kalėjime numylėtinio nebus....
graudinimo. Tik akyse matėsi išgąstis.
Ugnis degė greitai, pripildydartias kama šime tvarką, bet jam tas ilgai nesisekė.
nas darbininkas likosi užmuštas,! o
■išbusiu!.?., aš!.... aš!....
Tuomtarpu tekanti saulė atmušė į namus
— Onute, sesute! — kuždėjo į sale sto daug jų tapo sunkiai sužeistų. : i J
raitę . lengvais, mėlynais durnais. Raudona
Parme'tf ią ant žemės, lenkė, laužė^p pirš- liepsna kilo augštyn, griebdama siūbuojan savo pirmutinius auksinius spindulius. Vie vinčią Onutę. — Kaip Dievą myliu, tai už ’
I
‘
lai įsisegė į jos.petį, tartum replės. Net pats čius nuo greitesnio oro judėjimo, vortinklius. nas iš tylinčių kalinių nusiėmė kepurę ir per viską kalta toji Valerka. Kad ji iš peklos ne ■ Įj Netoli Paryžiaus, Prancūzijoj,
■mai išbalo, o jo prislėgtas balsas perėjo į ne Dideli vorai pradėjo bėgioti po sieną, kabanti sižegnojo,
išeitų!.... Kaip susinešė su tais šnipais, tai parke Saint Cloud yra mažas; žeaiškų murmėjimą.
jokiu budu negali atsigint. Po visas skries Uiės šmotelis, išviso 2 hektarai;®-i
nuo lubų ilgi šiaudų kambliai, sukrautų ant
Keli tą pat padarė, likusieji nutilo.
Į
Motina Švenčiausia.... Motina Šven-, lubų viršaus šiaudų, žybtelėdavo mėlynomis
Tuomet oficierius užkamanduoja ir vis! uostinėjo, kur jautė, kad kas yra. Kad ne prigulinti nei vienai musų žerųea
— kuždėjo mergina, suspaudus kibirkštimis ir užgesdavo. Neužilgo pradėjo rasi Judino eiti.\
ji biaurybe, tai iki šiai dienai bučia pas Bam- tautai, bet Užtai triobelę ir-tą
^^Bs ant krutinės^ o jos akys lakstė po kam- spirguti kamaraitės smaluotos sienos, o pasi
nės r motęlį užlaiko £4 eiti]
(Toljatis bus)
Priešais arsenalą pasiliko tik kiemo šuo,

M. Konoptilcka.
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tautos. Triobelėj gi, sulyg su-»nias, bet daugumo statistika, be viai yra prielankus bendram Žal trims negalima- nurodyti jokią rei- vimą ant tautiškos dirvos nieko ne Elixiro bonkas su netikusiais sky Ai Adomas Jerukaunaa najieikaJ
-vo draugo MoGejau. Urba^o;
tarimo padąryto 1875 m. laikomi abejonės, bus tokios jau vertės girio apvaikščiojimui), tai iki šiam kalaujančią mNėJiMo klaidą. Vel.-■ girdėt, visi jie miega, o išSmiego stimais, kad apgauti savo pirkė
trys metai atgal ryvedo Škotijoj f o
norniališki prancūziško sistemo sai-lkaip statistiškos žinios suteikiamos laikui užlaikomas serijoziškumas Žagarienė atlįko Užduotį neblogai,, nieks jų kelti nesistefigia. Liuosą jus ir padidinti sau pdną. “Tau J^Ka“*
Jl8
116 f**“*
Naumiesčio voi. Jis
truko ir salė ųztraškėjo jau nuo bet ji netiko tai rolei, nes jos kal? laiką praleidžia kokioj lietuviškoj tiška pirklybos ženklų apsaugoj i- “ K,UD?
j
kai ir svarsčiai. Prižiūri tą viską Maskoliios valsčių raštininkų,
n,al0,lė8 duoti žinią
juoko, nuo nuoširdaus delegatų bos tonas netavo tiek žavinantis,, karčiamoj, kokių čia kelios yra. mo''sąjunga” neužilgio apsirūpins adrls^
terptautiška komisija.
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Mr. Adomas Jeruksunaa H
• Buvo susitvėrusi ir draugijėlė, liet apie tokius dalykus. Kaip teisėjas
| Berlyne susitvėrė inteligentų kvatojimo.
F O. Box 853, Thomsonville, Conn.
tonai
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tikti1 nc *lgai gyvavo.
U 24 d. vasario, Nicaraguoj, ap-Įmokslinčių ir dailininkų organizaAky vaizdo je tokio prajovo dis mas
J. Šamas.
\Valker pasakė,
toki elgimaisi
Kaz,mleras
Sabas
najieikau
20 d. vasario vakarinėj Chicagos yra didesnė niekystė už. plėšimą, z
linkinėse Tipitapc buvo smarkus ei j a, kuri skaido jau 14000 na kusijos pastatytame pro forma Lady Macbetfe (Shpkespe;:areo traAm i 11jaus Jatullčios, arba babatfios;
dalyj,
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\
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rolei
daugiaus,
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ko
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mutis revoliuvijonierių su prezi- rių. 27 d. vasario toje organizaKauno gnb.. Panevėžio paC Linku
derito Madriz pajiegoms. Mušis ei joje turėjo teipgi, susirinkimą ir tu su lenkais, ay atskyrai”, pasiro kiai meiliškai, nekaltai rolei. Blo lėj buvo lietuviškų draugijų susi na netikusį arba net pavojingą gė- vos par., Galiūnų sodžiaus. Jis pats
klta* malones duoti žiniį
traukėsi dvi dieni, bet pasibaigė vi- pakėlė protestą prieš rando.suma- dė bereikalingomis ir vienbalsiai giausiai atliko roles kaikurie ka- rinkimas, kurin pribuvo ir kun. jržlą. Mes meldžiame žmones sausišku sumušimu Yevoliucijonierių nytą Prūsų seiman rinkimų re- triukšmingai nutarta neatkreipti reivia ir Krivė su vaidylomis. šie Ambrazaitis.
Pribuvo susirinki- gptis, kad perkant Trinerio AmeriMr. Cbas. Sabas.
' •
Tbomas, W\ Va.
ant lenkų jokios atydos, o rato pastariejie labai mažai buvo apsi- inan daug žmonių lygiai vyriškių, koniško Kaętaus Vyno* Elixirą L' Box 156,
jenerolo Chamorro.
Ant mūšio formą.
pradėtų darbų varyti savistoviai /o- pažinę su savo rolės žodžiais. Sa kaip ir moterų ir merginų. Susi- |gauH^tikrą, kuris yra gerai žindma Jonas Kairia pajiežkau
laukio krito, apie 400 kariautojų.
pajieėkau savo pusbro
pusbro-
.
Į|
Pasigarsinęs
šiaurinio
žemga

vo išveizdomis geriausiai tiko prin- rinkimą atidarė L rbikas. Susirin | gyduole nuo visokių skilvio, vi- lių Jono ftarno; Jono Kairio irr’PaįHaus. ' T’
* Revoliucijonieriai paliko net savo
ro Ruplėno.
Visi Kauna
Kauno gub..
gub.. PaPaVisi
Į pastovų susirinkimų vedimo cipališki . lošėjai Briedis, Dundu kimo pirmininku tapo išrinktas pa- dtirių, kraujo ir nervų nesveiku- nevėžio pav„ Biržių
' sužeistuosius, kas rodo, kad jų lio atradimu, Dr. Cook, su savo
par. Turltf
Turiu; pas
moterv iš Chili respublikos iške prezidijumą išrinkta:, pirmsėdžiu— lienė, Vaitiekūnas ir neblogai Vel.- rapijonų tas pats l rbikas, o raš- iny# Aptiekose. Jos. Triner, 1333 juos svarbų reikalą. Jie patys ar kąs r
paimti negalėjo.
'
kitas malones duoti žinią adresu:
liavo į Argentiną.
A. Bijanską ,jo padėjėju — Poce- Žagarienė ir Sankunas, teipgi Gi tininku jis sau išsirinko Norvaišą. L-j^ So. Ashland avė., Chka- .
Jonas Uayris
»
* nčių,’ raštininkais—pp. Piaseckį ir rijotas.
Pirmsėdis pirmiausia susirinku- gO j|j
♦7 Madison are.,
Pittsfiehi.yMaao.
]| Ant Prancūzijai prigulinčios
|{ Belgijoj daugelis upių išsilie Kadzevskį ir iždininku — Jokū
-- Kadangi minėtoji tragedija dar siams priminė, jog ant pereito susalos Guadeloupe nepasisekė sukiPajležkau savo draugų Jono ir'Jur
gio Pasierpckių; prie* du metus gy
sirinkimo buvo išrinktas komite
’ lūšių pliantacijų darbininkų suval jo per krantus ir pagimdė vėl tva baitį. Centralinis komitetas bus yra gana sunki musų silpnai
veno Jeroey City, N. J. Jurgis. buCo
dyti. ■Susirėmimuose su kariume- nus. Upės Metise klonis vandens išrinktas sekančiame delegatų su nai, tai lošėjams mažai ką gali tas perstatyti archivyskupui kilu
atvažiavęs | Minnesotos vaSst 4 [Mel
džiu atstaaukti antrašu: “
ne 3 darbininkai likosi užmušti. apsemta. Maochicnęss au Poąt sirinkime, kuris atsibus toj pačioj nu užmesti, ypač 1 jog kaskartas, sius parapijoj nesutikimus. Kad i
Antoa Lobik
Darbininkai išnaikino daug phan- uitvinę vandens užliejo geležies vietoj 13 d. kovo, 6 vai. vakare, jei tik reikalaujabia daugiaus ypa- parapijonai nori/ kad mokykloj
108 — 39tb are.,
W. Duluth. Minu.
Lietuvių Ratelio Skaitykla
tacijų ir dirbtuvių.
’ ' . * dirbtuvę ir 5000 darbininkų ne Šiame susirinkime išrinkta preli-I tų, terp gabesnių pakliūva nevie- vaikus mokytų minyškos, kunigas
Pajieėkau savo brolio Juozapo Vo
teko darbo. Flandrijoj upės Es- minarišką komitetą apdirbimui nas dar pirmu kartu randantysis gi jų nenori; jis pasamdė mergai
syliaus, Vabalninku par.. Kauno gub ’
Būva atdarau
J| Morokko sultonas Mulai Ha- caul, Lys, Lumbec užliejo didęlius abelno projekto, kokiu budu tą and scenos .todėl šį-tą viens-kits tę, kurios parapijpnai nenori. Ko Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vakare 3 metai kaip iivažiavo ta Bostono I J
Nuostolius tvanų apvaikščiojimą padarius.
pagadina ir užkenkia gabesniem- mitetui .
archivyskupas
teip Ketvergals nuo 7 iki 9 vai. vakare. Chicagą. Jis pats ar kas kitas ma- '
t fig per savo specijališką pasiun laukų plotus.
Bubėtomis nuo 7 iki 10 vai. vakare. lonės duoti žinią adresu:
Į šitą komitetą įėjo: dzekonas tiems.
gi paaiškino, jog ir jis dabar NedėMomis nuo 3 iki 6 po pietų.
tinį pranešė Prancūzijos pasiunti padarytus skaito jau milijonais
Longinas Vosylius
&laitįfkloe ViveisOa.
•101 Oak st,
Lawrei}ee, Masa. X
Kriaučiūnas, kun. Ambrazaitis ir
Kaip ten nebūk, bet publiką pa neturi lietuviškai mokyklai seserų;
niui Tangere, buk jo laiškas per- frankų.
pp. J. M. Tananevicia, B. K. Ba- girti negalima. Kaip ten nebūtą liepė palaukti iki rugsėjo mėnesio. CHICAGOS IR APLINKINIŲ MIE Pajiedkaų savo tėvo Kazimiero Usalduotas Prancūzijos užsienių mini-j
DRAUGYSČIŲ ATYDAI!
čios; Kauno gub.. Panevėžio pav„ Va
levičius ir J. Kučinskas.
atlošta,-bet visgi iš tokių liūdnų, Tą patvirtino ir Simonas Piliackas STELIŲ
steriui Pichonui,. kuriame jis atj
Pranešame
visoms
Draugystėms, balninku par., Rlomeiklų sodos; 13
Pirmi keturi dalyvavo susirinki- apgailėtinų prietikių ir senovės pri buvęs su komitetu pas archivysku-l Kllubatns Ir Dramatiškiems Rate metų Amerikoj; pirmiaus* gyveno Misisakė užmokėti 12 milijonų dol.J
me, kaipo sumanytojai, be specija- minimų nėra ko> juoktis. Tuom pą. Paskui kalbėjo viena moteris. liais, jog Lietuvių Jaunimo Ratelis neapolyj; 6 metai kaip nuo jo ne
’ buvo be jo žinios suklastuotas. Jis
statys
scenos, O-V'19
'ŽivilęU.”, 3-čią d.
. . ..
..
|
ąuvuuant Z>IV3ję
žinios Lietuvoj.
at
Dabar atliškų mandatų. Minėtas komitetas tarpu nevienas pasigyręs “ganėti Ji smarkiai užsipuolė ant kunigo balandiio, *ių metų, WeK 8ide Au- gavom
‘ sutinka tuos 12 milijonų doljarrų
važiavus Amerikon Petronėlė UsaiČiususirinks bėgije šios, ar ateinan- nai prisijuokęs”. Iš ko juoktis? Ambrazaičio, kad, jis už kviteles dttoriame. Taigi meldžiame ąerengtl tė, pa j ieškau savo tėvo. maiotiėdama
* užmokėti Prancūzijai.
.
n
.
.
.
vlriminėtoje dienoje jokių vakarų, per j| pat| ar ką
PRIEŠ 500 METŲ LAIMĖJO,
kitą apie j| gauti
čios sanvaitės ir žada pakviesti Jeigu lipant trepaįs, arba bėgant ima po 6 dol. Buvo ir daugiau
neužkenkti musų darbui,
žinią.
Adresas:
— DABAR PRAKIŠO. .
Lietuvių Jaunimo Hatelie.
bendran darban daugiaus įtekmin- lošėjas kiek užkliuvo, tai jau tas kalbėtųjų peikusių kunigą. To-|
Į| Chinų valdžią pagarsino, jog
Petronela ūsalčiutė
Lenkų rengiamas 500 metinis
!■>...
121 Loveli et,
Laureate. Mase.
gų ir žymesnių ypatų.
labai juokinga? Tta juk yra ama- liaus pinpininkas pasakė, jog ko
už pabėgimą iš Tibeto lamaistų
Žalgirio (Gruenwaldo) mūšio paTEATRAS.
Girdėt, kad New Yorke len- toriai ne “žvaigždės”. Kartą Chi mitetas prašė archivyskupo duoti
‘ tikėjimo perdėtinio Dalai Lamos,
Pajieikau savo brolio Juozapo Vi
Cbicago, 81 mos kuopos L. S. S.
mnėjimas norams nenorams turės kams negeriaus nusisekė,
Žin- cagos djdžiajamę featre, Audito- kitą kunigą; ąiskino neteisingumą triuau Vyrų ’ Choro, bus perstatyta ri kos; paeina ta Kauno gub Pane
‘ Nuo , jo- ttima valdžią Tibete.
vėžio pav., Vabalninku par., žlugajiems būti pusiau gedulinga cere geidu ar lenkai ilgai dar loš poriume, atsilankiau ant Muzikališ- pereitų metų parapijos atskaitų. P,nnu kartu Chicagoj trijų veiksmų laukių kaimo; 7 metai Amerikoje;
Bėgant jam, jį iki Indijų rube1j-,
drama “Kas Nuveiktr' nedėlioj 6 d.
monija, nes, primindaiha£~jieffls di našias komedijos, ar Jauks,kol jiems, Kos Kolegijos artistų perstatomos . .. ,
Archivyskupas žĮdejo pavesti tą kOTO (March) i>10 M., Huli House pirmiaus gyveno bostone. Mass.; 5
‘ žiui vijo vhiniškoji kariumėnė,
metai kaip iivažiavo nežinia kur;
džiąją ant Žalgirio laukų senovės tikrai lietuviai išvesti iš kantrybės
operos “Fausto”. Svarbioje, Mar dalyką ištirti džmkonui kunigui Teatre, kampas Halsted ir Polk gatv. girdėjau, jog buvo Icbieagoj Pajiešsu kurią atsiėjo suriremti jo ša
\ pergalę, turės jiems teip pat užgiedojo: “Za Niemen liet prę^z”,
irrUiiAiiitM.;
k’a J*
Prad41a
TaI
Tak
Skietų kainos ko jo tikra sesuo Ona Vlciklutė.
garitos ir Fausto besimeilavimo Knauciunui. Kito^ kunigo neturįs-,
lininkams. Jis mat, su lamų palr 25c
vaikais* yra gra
priminti ir šiųdieninį skaudų
po vyrui ėeėeikienė. Yra svarbių rei
D——OS.
scąnoje, išeina iš ziž scenos vie fai duoti negali. Paskui kalbėjo žus ir graudingas, parodantis dar- kalu.
gelba stengėsi Tibete revoliuciją
Jis pate ar kas kitas malonės
kokį jiems uždavė lietuviai,
u
bininkų gyvenimą, vargus Ir nelaiduoti žinią adresu:
|r satf per estra- vienas is sutvertoj parapijos, I
. ’t<mW1
kad mu,ų
nas aktorius ii
• sukelti ir visai nuo Chinų pasiliuoj atsisakydami toliaus remti lenkus
Draamtiškas Rateljs L. S. S.,
V. fieėeikienė
•jis ant atviros aukštas, kuris teipgi peikė kuni- suomenė nepraleistų žitos progos, bet 121 LoweliOna
dą, tik žvilgt,
suoti.
st.
Lasrence, Masa.
savo prietelybe. Jeigu iki šiolei ^27 d. vasario, liuli I louse teatre
gą. Ypač smarkiai užsipuolė ant 1 a*f,Iankyt’* kuostaitllngiausiai, nes
scenos, kaip t
***•
1
.
pilnai
bus
užganėdinta.
Be
to
bus
lenkai dar vis apie tai abejojo jr vaidino Pilėnų Kunigaikštį. Sis landTlei ir vėl tas pats, beL jau
kunigo P. Bobelis.
Jis norėjo dar Slmos kp. Vyrų Choro dainos, Pajieėkau savo pusbrolio w. Stone;
’ || Už kufstynią prieš rando mo
pirmalus gyveno Chicagoj. o dabar
turėjo viltį atgaivinti senoviškus veikalas—tragedija 5 veiksm., 'yra
šį kartą du—vienas paskui kit^f Vie daugiaus kalbėti, bet susirinkusiems Choras yra gerai išsilavinęs kelintą nežinau kur. Meldžiu atstaaukti ad- *■
kytojus, Rheimso archivyskupui,
.....
.
. .. naujų, gražių dainelių, kurių mellosu lietuviais ryšius, kurių lietuviai p. M. Šiaulėniškio sudramatizavinas, norėdama^ jiasitaisyti, paėmė ir to pakako, kitiems jau neleido dija suteiks kiekvienam smagumą, resu:
kardinolui ‘Lucon teismas uždėjo
jau nuo seniai nepripažįsta, bet su mu įžymios Kraševskio apysakos
/
. Mr. Joe. Mockaitls
nuo estrados sėdynę ir nusinešė, kilbėti, nes ir to, kas pasakyta, ma-Į Teipgi bus dekliamacijos ir mono- R. F. D. 2. Box 23, Hsrrisburg, III.
bausmę iob.<jol.
togai.
kuriais lenkai ntiolatai iki nobodu- “Kunigas”. Dramatizavimas pu'
mat buk jis ėjęs Ją paimt. Bet tyt,« pakako. Paskui pinnsėdis dar
81 mos kuopos Vyrų Choras.
mo piršosi, tai dabar ir paskutinis sėtinai nutikęs, veiksmai tinkan ant jo nelaimes ■ Faustui reikiant
Pajieikau savo draugo Aleksandro
aiškino, jog džekonui sugrįžus iš
Į Bulgarijoj., ant Turkijos ru- spindulys tos vilties jiems užgeso. čiai išreiškia apysaką, nors ne vi- j
Karpavičiaus; Suvalkų gub., Mari
Latvių Vakaras.
> jampolės pav.. Narto kaimo. . MeJ.^
prisėsti, tas ttd'ėjo atsinešti tą sė Washingtono, bus vėl sušauktas I
bežians gyventojai pakėlė riaušes.
Tas .aiškiai pasirodė laike skait siškai pilnai. Apleista pora svar-l dynę atgal. Xas juokingą, vienok
8.‘ D
D.’ ^*1*^1*
FederaclJ ’ Chlca- džiu atsikaukti adresu:
J|
paapijos susirinkimas.
(
1 A.‘ Latvių 8
Jų suvaldymui išsiųsta ant rube- lingo susirinkimo, kuris atsibuvo besnių scenų, k. a.: Margio pabė
gos
V. Raslavlčius .
v •
A
1 » • v / • •
toa Sekcija, surengia sfbąl
sėtoje 5 d.
/
1G1 a M1910a mj 8 vai. va- Box 3, Wendel. Pa.. Westmorland. Pa^^
niekas nesijuokė, jei bent prasi
Šitoj miesto dalyj lietuviai ne[kovo (March),
. Kadangi terp QjicagOj 27 d. vasario reikale ren gimas nuo kryžeivių ir Margio vėžiaus kariumėnė.
1
atsiįymi nei apšvietimu, nematyt kare. Pulaskio svetainėje, ant 18 gatv.
šypsojo.
Tas
atsitiko
didžiausia

Turkijos ir Bulgarijos yra dabar gimo Žalgirio kovos apvaikščioji- stuvių ceremonijos, giesmės ir to;
ir Ashlad avė, kerčios,
Pajleškau safo pusbrolio Antano
me Chicagos teatre ir per visą me*- nei jų tautiškų darbų, vyrai užsi
HUMORI8TIŠKĄ, SATIRIfiKA,
svarbus nesutikimai, tai sutrauki mo.
Varno; paeina Iš Kauno gub.. Pane-’
Susirinkimas atsibuvo šv. lygus dalykai.
.* tą mokinusiemsiems lošėjams.
LITERATIŠKA v VAKARAima kazyravimu ir girtuokliavimu;
vėžio pav„ Ramygalos vol.. Juodžių
mas bulgariškos kariumenės • ant Jurgio mokyklos svetainėje, daly
Pirma veikmė: Margio, susipa- i
Malioniai
užkviečiame
kiekvieną sodos. Apie 5 metai Amerikoj, žeRatelio perstatvmuose nieko to netrūksta čia nei peštynių.
draugą ir draugę atsilankyti ant šito notaa. su pačia Ir vaikais. Pirmiaus
Turkijos mbežiaus ' pagimdė dar vaujant išviso apie 60 ųvpatų, de žinus su Rymu, lietuviu-patrijotu'Apšviestas Socijalistas.
vakaro, o kiekvienas busite užganė- gyveno Baltimorėj, Md., o dabar ne
didesnį neužsitikėjimą Bulgarijai legatų nuo įvairių Chicagos lietu kryžeiviu, nerymastavimas. Antra lygaus netapo kada nors patėmydintas. Su guodone
žinau kur. Jis pats ar kas kitas ma
,
Komitetas.
Turkijoj.
>
viškų draugijų, tautiškų ir baž veikmė: Margio susipažinimas su
lonės duoti žinią adresu:
Geriausiai nusisekė 4-toj i scena.
Stanislovas Ir Jonas Sbniškevičia!
WESTVILLE. ILL. '
nytinių. Nekurie pasiuntiniai buvo Laimute, atvirtimas prie lietuvių
Brooklyn. Jff. Y.
Penktoji irgi gana gerai, bet rei
Nariai prigulinti prie Nekalto Pra- 54 Hudson avė.,
*|| Portugalijoj polierja susekė įgalioti reprezentuoti pakeliąs drau- lietuvio kryžeiviams parsidavusio
aidėjimo Panelės švenčiausios, Westkalingas sujudimas ir triukšmas
ville, III., bukite malonus paduoti
šalininkų • respublikos sukalbi prieš | gijas teip„ kad drąsiai galima pa- Švento ir ^largio, Rymo ir šven įiebuvo ganėtinas. Jeigu pilis de
Ai- Ramanoius Prieskienis pajiei
.draugijai savo teisingą adresą, nes kau Igno Jasionies; paeina ta Van• karalių. Randui pranešta, jog pa sakyti, jog šitame susirinkime ėmė to prisieka sugryžti Lietuvon ir gė, jos sienas buomais mušė, ardė,
Zumaitys Vasere 22 1910. Kuni- yra atspaųldlntos naujos konstitu- gelionlą sodžiaus. Vilniaus gub., Tra
samdytas garlaivys gabena iš \ o- dalyvavimą apie 90% visų CHira- atkeršyti kryžeiviams už Lietuvai rėkė ir tt., tai turėjo būti didelis
kų pav., Nemunaičio par. j Apte- 14
Turi Tytuia
metų Amerikoj; pirmiaus gyveno
kietijos ginklus revoliucijonieriams. gos Dr-jų. Atljktis visus įžengia padarytas skriaudas. Trečia veik triukšmas, o perstatyme nieko to Jss Pyrmos stotuos Afasstalmi
visi ir žinotumėt savo (status. Mes Pltteburge. Pa., o dabar nežinau kur
adk
Visus uostus saugiai daboja poli- muosius formališkumus ir išrinkus mė: sugautus ties aukuru Mar kio nebuvo girdėti. Kovotojai tu
Tai šiukšlės, kokių net pas Ame-1 kiekvienam prisiusime žinodami
jis yra; jis mano pusbrolis. Jis pats
mus. Sekretorius.
ar kas kitas malonės duoti žinią
pastovų susirinkimaips prezidijumą, gį, Rymą, šventą ir Laimutę lie
' ei j a.
Pranciškus SziHnskls
rėjo būti sumišę, vos nepakvaišę. rikos lietuvius mažai buvo; to
adresu: .
kas iš pradžių lyg neperslidžiausiai tuvių kunigai, vaidylos, nori pa
III.
'Griausj
Pox
489,
Weetvllle,
Romanclus Prieskienta
Turėjo visur spindėti gaisras. Ku kioms buvo savo laike
ėjo, imtasi pagalios už pačio rei aukauti gyvais permaldavimui die
P. O. Box 73,
.
Palatko, 5|ich.
■
' ■■ JĮ Ispanijos ministeriu pirminin
nigai turėjo nuolatai maldauti, ra mas”. Mat vis’ atsiranda ži^onės,
kalo.
vų,
bęt
laiku
pribuvusi
Rėdą,
Pi

kas Canalejas gavo'nuo karaliaus
ginti kariautojus. Kunigai, tiesiai kuriems rodosi, kad leidimui ir rė
Pajieikau Ęronlalavo A gilto. Kati
Pirmiausiai padėta ant stalo lėnų kunigaikštienė, juos - išliuoleidimą, jeigu reikia, paleisti da
sakant, buvo netikę nuo kojų apa dymui laikraščio ne jokio mokslo
no gub., Panevėžio pav., 7 metai Ame
klausimą; ar lietuviai rengs Žal savo pažinusi jauname vokietyje
rikoje, atvažiavo J Pk-koke, Pi:
bartinį’ parlamentą, apgarsinti dačios iki galvos viršaus; jų drabu nereikia, pakanka mokėti raides
veno 4 metus Chicagoj; 25
girio kovos apvaikščiojimą? Šitą savo sūnų Margį, penkiolika metų
l._ bartinės -ministerijos programą ir
žiai buvo biaurųs, elgimasis toks- pakrevezioti ir to pakanka žmonių I Pajieėkau Urėulės Terleckaitės; mo, 5 pėdų Ir 9 col. aųgščit; plaukai
klausimą turėjo delegatų susirin atgal nuo jos vokiečių pavogtą.
nesupran- K*uno «ub- R**ln‘*
f**“1’ juosvai geltoni. Kas prisius » ad
surcfgti naujus rinkimus.
pat. Paskutinėj scenoj, sumišime, kvailinimui. ,Jeigu ..jau .....
kalnės sodos; 5 metai Amerikoj; plr- resą, tas gau $15.00. i
kimas išrišti galutinoj formoj.
Nors tas protingai padaryta, bet
išskiriant Krivę, vaideliotai lošė tantis, kam laikraštis leidžiamas, mlauB gyveno Baltimore, Md., o daPetras Varcunas
Po trumpų aiškių prakalbėlių, dievas Perkūnas užsirūstina už
l| Maskolijon atkako Bulgarijos
leistų panašias šiukšles, tai dar nenežinia kur dingo. Meldžiu atsi- 3252 So. Morgan st.,
Chfcago. Iii,
tartum burleskoje.
.
..
..
kaukti adresu:
''karalius su savo ministeriu pir kurias šiame reikale pasakė kųn. atėmimą pažadėtų aukų ir bau
Ant Terllckis
Margio nusižudymas nesupran reiktų stebetiesi; nuo vadinančio
Pajieikau savo brolio Leono YukopAmbrazaitis, B. K. Balevičius, Po- džia. Ketvirta veikmė: Pilėnuose,
mininku ir svečiuojasi pas carą.
tamai išėjo: ar jį kryžeivis nužudė, save kunigu p. Urbono galima ge- 4545 Hermltage avė., Cbicago, III. kos; Kauno gub.. Ukmergės apsk..
cevičius ir kiti, galutinoj formoj po Margio sutuoktuvių ir jo liki
ar jis pats, negalima buvo suma resnio supratimo ir daugiau doros p^j^au savo brolio dukters Lod- Šimonių par.. Sokonun kaimo. Keturi
kaip ta Lietuvos: pirmiaus gy
•
U Pabėgo perdėtinis hmaistų ti venbalsiai nutarta: Paminėjimui mo Pilėnų kunigaikščiu, gertuvės. nyti. Ištikrųjų —‘ jis pats turėjo tikėtiesi. Pasakyta, kad: “Zunaitvs velės Barkaltės; paeina ta Kauno metai
veno Rochester, Conn.. potam MontŽalgirio
kovos
surengti
pavydale
iš

vi

Vėliaus
kryžeivių
pasiuntiniai
jeję
a•>
a
•
2
gub..
Tetalų
pav.,
Ilakių
parap.,
kėjimo Tibete, Dalai Lama. Jis
real, Canada. o ta čia išvažiavo | Bos
nusižudyti be priešų pagelbos.
Kasztu ant metu $1.50 . Apie ras" xunįjy godos. Mano adresas:
nori prikalbinti Margį savo pu
toną.
Dabar nežinau kurpia
Jis
su tūlais žymesniais tibetonais pa kilmingo apvaikščiojimo. .«
to ženklus redaktorius, matyt menSteponas Bartkus
Jonas Viskas.
pate ar kas kitas malonė duoti žinią
Čia
iš
eilės
atkreipta
susirinkimo
sėn,
bet
Margis
hios
išniekina
ir
nį.
ką turi supratimą, ne geresnis jo 620
14
Chieą®#,
bėgo į anglišką valdybą.
Mat
adresu:
Kazimieras Yukopko j, jį
Chinų randas į; Dalai Lamos so- atydą ant to pakvietimo, su kuriuo apšaukia jiems karą. Penkta veik
matyt ir pažinimas gramatikos, lie- Aš Juozapas Aleksius
— - pajieėkau
-- Knygynan
Lithuanian
Kliubo
at

sa- 545 Ambrois st, Montreal, Cąna4B
Chicagos
lenkai
oficijališkai
krei

mė
:
apsiautimas
kryžeiviais
Pilėstapilį Lhassą atsiuntė daugiau ka*
•
• •
• I <silankė nuo 23 d. sausio iki 23 d. tuviškos kalbos ir logikos. Ko- vo dviejų kūmų Juozapo Aleksiaus ir
____ J7 ur«vlčJoB
-s : _•
------ '■
i me Pajieėkau merginos apeivMiimui, ne
kalba vartoia kunigas Urbo- 1<naco
P^mas pernai
- reivių, prieš juos tai su sąvo pa- pėsi per “Lietuvą” prie “brolių- nų. Lietuviai kaip liūtai kovoja vasario 151 ypata. 61 ypata nau kia
Kią karną vanoja Kunigas urpo ta
tą atvažiavo
atvažiavo I| Ameriką
Ameriką antrą
antrą kartą,
k
lietuvių
”
,
kalbindami
juos
apvaikš

su
užpuolikais,
bet
esant
jų
ne

jaunesnės 26 metų ir ne senesnės 36
«
_
_
—
A.
_
t
a.
■
---A
• sekėjais ‘ pabėgo .tikėjimo perdėti
nas, rodo štai, kad ir šita trumpa Į o antras keturi metai kaip Amerllko- metų, mylinčios uklninkyste. paei
čioti rengiamąjį jubilėjų kartu su sulyginamai menkesnėms spėkoms, I-jai atsilankė, pirmą sykį skaityklom
jd
Abu
paeina
i*
Kauno
gub..
Tel

nis.
Skaityk Zemajty, Ze- kiu pav. Todėl, Jeigu kartais kas ži nančios ta Kauno gub., Panevėžio pa
Knygas, kaip ir pirmiaus, ima dau ištrauka:
lenkais.
jie nuolatai mažėjo, kryžeiviai įsi
vieto, Pitaalotų par. Gali atsižauktl
giausiai moksliškas. Laikraščiai najtis bus, dydesnis doririu by kur notumėt apie juos.ę kur jie gyvena, ir jaunesnė. Ai paeina' ta < Dieglėnų
mi- veržia į pilį ir viską naikina, LieBeskaitant
B.
K.
Balevičiui
ar
jie
patys
ar
kas
kitas,
klrdlngai
|| Ant salos Islandijos, nuo kal
a szimti, buk skaititoju Zunaicte, meldžiu duoti man žinią apie juos se sodos. Platesnės žinios gaunamos per
pats iš Lietuvos ateina š^e.: “Rygos Gar
lataką.
1 *
no nusirutusi sniego lavina pa nėtą lenkų atsišaukimą, davėsi pa- tuviai matydami neįveiksią,
busi mandresm’s (labai abejotina. kančių adresu:
sas
”
,
“
Vikis
”
,
<
“
Litwa
”
,
“
Lietuvos
Mr. R. P. Mainteriš
griebė tūlą žmonių skaitlių ir už tėmyti nekuriu delegatų visai aiš- nusižudo. Margis nužudo savo
M. Juozapas Aleksius
P O. Box 226,
Marissa, 1B.
Žinios” ir “Lietuvos Ūkininkas”. Red.), ir žytiosi daugeus!
917 — 33rd st, .
Cbicago, III.
mielą Laimutę;" ir ant galo pats
mušė 23 ypatas,- Kaip Islandijai, kųs nusišypsojimai, kuriuos
Pajieėkau Zopijos Ivinskienės, po
[prisilaikydami oficijąliško manda- save. Kryžeivių vadas išgarbina
Sveikata “ Lietuvos
pajiekkau savo draugo Vincento
•kuri turi vos 80000 gyventojų ir
Dešimtą “Aušros” prelekciją, te Arte/Ltr Dr A' trinius Nuoma- Sudriko; angllkkal pasidavęs Wil- tėvais Gotautaitės, kuri apie 5 mėnuo
lietuvių narsą ir meilę savo tėvynės
gumo
stengėsi,
matomai,
apžeboti.
JI yra
prtedas. Dr. K. unntus. rvuoma 1
Brown.
Pirmiaus gyveno prasišalino nuo savo vyro,
’ gana augštai kultūriškai pakilusių,
vidutinio ūgio, geltonais plaukais, kai- 1
Paskiaus tas pats B. K. Balevičius ir nuspredžia neiti toliau* naikinti moj Chemija, surengtą. Dr. Matu rius. 8 pusi.
.
Newarke; ta ten tavažiavo pereitą lietai gana didelė nuotrota.
ba lietuviškai, angliškai ir bmkHkži;
laičio, skaitys /studentas K. GuCi. yra apraus, kaip apsi-l po.
turi 13 mėnesių sūnų. Ji išvažiavo su
|| Respublikoj Peru, mieste Tru- perskaitė susirinkimui ištrauką iš Lietuvą. .
gis,
6
d.
kovo,
fcęioem.,
Lithuanian
kitu vyru Antanu Černiausku; , jis
Artistais-mylėtojais buvo sekan
reiškia nuomarius, jo priežastys ir ilnlą adresu:
jillo, laike perstatymo teatre užgi lenkiškojo laikraščio “Dziennik
Club svetainėje,*31^4 So. Halsted kaip gelbėti nuomarininktts.
yra vidutinio ūgio, juodplaikis, apie
Chicagoski
”
,
kurioj
lenkų
laikinas
Į*
U
Va
’
w
Į;.
e
„
rk
.
N
.
čios
ypatos:
Rėdą
—
M.
Dundu

mė gaisras. Besigelbint iš degan
35 metų senumo, grajyna int klarst.
Pradžia
3
fti.
po
pietų.
‘
Įžan
komitetas pasigyręs, jog atradęs, lienė; Margis — Briedis; Laimutė
netos, kalba tik lietuviškai Ir lenktat
čios triobos užmušta 50 ypatų;
Pajiekkau savų pusbrolio Antano kai. Jeigu kas apie juodu žinotumėt,
kad ant chicagiečių atsišaukimo į — A. Velykiutė-Žagarienė; Ry ga 10c. vpatai.• u ‘ ub
praneitl, ui
u* ką busiu la
Tulaucko; paeina ik Suvalkų rėdy bos. meldžiu man pranešti,
visas Chicagos lietuviškas draugi mas — J. Sankunas, Šventas — B.
Starapolės pav., Garliavos gmino ir bai dėkingas. AS Leonas praėau sa
|Į Ant salos Guadelouį>e, viduri jas buvo sufalšuoti nekuriu ypa Vaitiekūnas; Rauba — K. Čiuras;! Ant Town of Lake, svetainėj
parap., Padalnupio kaimo; 2 metai vo Brolienės parsiųsk man^ pinigus
atgal gyveno Dayton, O. Dabar ne- >11.00, adresu:
nėj Amerikoj (ji priguli Prancū tų parašai (ant to įįtsišaukimo bu Krivė — J. Giri jotas; Meninas — University of Chicago Settlement,
Leonas Ivlhskas
| žinau kur tavažiavo. Meldžiu atoizijai) sustreikavo pliantacijų dar- vo pasirašę: dzekonas M. Kriau S. Danta; Puiklė — O. Cepaičiu- 4630 Gross avė, arti kertės 47 str.
SUNKI BAUSME.
4300 So Wood st,
Chlcago, UI.
kaukti adresu:
\ bininkai. Jie uždegė cukraus plian- čiūnas, kun. Ambrazaitis, J. II- tė; Birželė — A. Žemaičiutė; Ber ir Ashland avė., 6 d. kovo 1910
J. Tulauckas
Chicagos likiemamių. prezidentas
Ai Vincą* Muraika pajleikau Seliaopcijas, bet tūrėjo kruviną susirėmi- gaūdas, S. Marcinkevičius, J. Ta- nardas — M. Kazėnas; Silvestras m., bus Trečia “Aušros” prelekci- buvo nubaustas dešimčia mėnesių 215 Bell st., Mc Kees Rocks, Pa.
__ __ Matulaičio ii kaimo> Ambrosų.
mono
■ Tirą su ginančiais pliatntacijas karei nanevičius ir B. K. Balevičius), — J. Levanas.
ja, temoj Haleyo kometa (žvaigždė kalėjimo ir bauda $200.00, už pil Pojinėksu Mikolo Galauso ir Jono LPllviikių
Suvalkų . ipib.
—. parap.,
Bale, kurie 22 gruodžio, 1909 m., ta dilu atstaaukti antrašu:
su
vuodega,
kuri
šįmet
bus
mato

V viais, kuriame 3 darbininkai li Į taigi, anot minėtoZ lenkų komiteto
Lošimą, kaip ir kitais kartais.
stymą savotiškais gėralais bonkas, važiavo ta SeatUe, Waah.. | Chicagą.
Vincas Muraika
kosi nušauti, o daug tapo sužeistų. [tas lietuvių atsišaukimas ne iš Dram t iškas Ratelis atliko gana ge ma). Skaitys J. Ilgaudas.
prigulinčaiis gerai žinomiems li- Maloningai prakau atsikaukti adresu: 530 Grabam av«-. Brooklyn, N. T.
Jobn Dvrarsb
reiškia abelnos nuomonės lietuvių rai. Pąžymėtina gabumai kelių ar
Chicagos miesto dalyj terp 46 kierių dirbėjams, turintiems savo P. O. Box 40,
Lowell, Wash.
Pajieėkau savo dėdės Juozo Kibo;
|J Amerikos konsuliai Europoj visuomenės.
Kada perskaitė to tistų, k. a.: Briedžio, Dundulienės,| str. ir Wentworth avė gyvena ir “trade-mark”. Tas turi būti vi -/T . ’
Suvalkų gub.; jau daug nietų Ame
Antanas Abramaitis pajiekkau
gavo paliesimą surinkti statistiškas lenkų komiteto užtikrinimą, kad Vaitiekūno, Velykiutės-Žagarienės 1 lietuviai:-šeimynų Uis apie -60, o siems persergėjimu. Mes girdė Ak draugo
norėčiau
Ciakavtčlaus; rikoj; —
savo u raugo Andriaus *-*•»**
------ --- -su -juo susižinoti. Jie
enimo “ovvszem bracia-Iitwini są przy- ir Sankuno. Tikrai .tinkamais ir pavienių daug daugiau. Darbų jome., jog nekurto verteivos turi Suvaiką gub., Poderiškių kaimo^Mel- mta ar kas kitas malonės < uoti i
žinias apiebrangumą
d* i u atsisukti antrašu:
c
adresu:
_
%
J
(
Europoj. Gal atsiras koks
cbylni lącznemu obchodavvi gruen- gerai atlošusiais
t, Dun-lyra visokių, bet ' uždarbiai nege- įprotį pripildyt pagarsėjusio Trine(ątpenč-^iLkaUii^l
^įetns | riausi. Apie HeUlvių besidarba-

DraūgysįreikalsL

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

NAUJI RAŠTAI

Pajieškojimai

a

APGARSINIMAI.

LliCu VA
71* Al.

1

Raštininkas: V. A. Greičius,
28 Stlies Hali, Valpąraiso, Ind.
Statosi sau įĮksJun suspiesti apie Iždininkas: A J. Povllalka.
save susipratusius ar febesustprantan804 Bank st., Waterbury, Conn
čius nuoseklaus’lvlsuehienės demokra
tizmo šalininku^, benty-ai pasiaiškinti Knygius: J. Simanavičius,
331 Barnes st., Plymouth, Pa.
(vykstančias muąų gyvenime permai
nas. išsidirbti bhndrąt jiems visuome- LiteratUkaeii Komitetai: J. Gabrys,
niniai-kulturinio. darbąvimosi būdą.
11, rue Sbmmerard. Paris, France.
Eis ii Vllnidiu tųkį f menesį.
. V. Jokubynas, 318 W. Broadway,
KAINA MASKtM.ĮJOJĘ:
80. Boston. Mass. J. Laukis, 501
Brick st, Valparaiso, Ind.
Metams ........ ..^^..^7.. 3 rubliai
Pusmečiui ........ r*'*: * rubhap.
Trims mėnesiams f....... 80 kap.
Atskiras numeris .................. 30 kap.
KAINA UŽSIENIUOSE:
Metams
.............
4 rubliai
Pusmečiui ............................. 2 rubliai
Trims mėnesiam* •••• 1 ruh. 20 kap.
Pranešu giminėms ir pažystamiems,
Redakcijos ir Adminiat Adresas:
kad A. A. Petronėlė Jasulaitienė, po
‘‘Visuomenė”
Užupio (Zarečnaja) gatvė, K b. 26, tėvais Isodžlutė, persiskyrė su šiuo
svietu išbuvus^puspenkioliktų ^metų
Vilnius,'Lithuania-Rustia.
ženota; 2 metu Išgyvenus ‘Amerikoj

“VISUOMENE”

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA
L_ _ _ _ AMERIKOJE
3252 SOUTH HA STED STREET, Kampas 33čios,

CHICAGO, ILL

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas?
ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų miesto Chicagos nuo OMšžiausios iki didžiausios $umos . Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus,!
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių.
ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos
ir moka deppzitoriams 3% metams.
’
I

Guodotina Rėdystė!
*
Teiksitės patalpint tuos kelis žo
džius ( aavo laikrašt}. mano dėkingu
mą už išgydymą nuo didžios ligos per
guodotlną Dr. Ferd. Hartmaną iš<
New Yorko, 218, E. 14 st., šiais žo
džiais:
%
Esu labai dėkingas Dr. FerB? Hartmanul už geradėjyatą, kad man pa
gelbėjo, Išgydė ir padarė teip sveiku,
kaip motinos pagimdytas.
Pirmiau
daug nukentėjau ligos, skaudulių, nes
kas tik gydė nieko nepagelbėjo, per
ką labai buvau nusigandus, o vienok
kad kaip auo Dr. Hartmano aptuį tėjau gyduoles ir ėmiau vartoti kaip
Į buvo prisiųsta, tad ir pasilikau pil
nai sveikas ir linksmas, kad net li
ga daugiau neatsinaujina. Dabar vi
siems savo broliams, kurie tik gei
džia tikrai būti išgydytais, rodyju,
kad be atidėliojimo kreiptųsi prie
pono Dr. Ferd. Haftmano. Aš migli
nu, kad jis visiems pagelbės, kai ir
man; nei viens nesigraudys.
A. Kudžius
1702 Wharton st.. PitUburg. Pa.

Lietuviškas Gaurai. Alantas.

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už S3.00
I metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti.
ŠITA BANKA parduoda namus Ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar’
lotą mieste Chicago, ateik pas mus^ o męs tau surasime tą ką norėti ir ką jieškai.
Lkai.
i

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus 1turtingiausiose
ma (("Life
and (
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose; Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimą
“Life and
1 Acčident Insurance^).
' 1
L''

1

. '■

-

•' I

ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip
visos kitos bankos.

ŠITA BANKĄ parduodą šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir
svieto geriau, greičiau už visas kitas, bankas.

visas dalis

-- KO TIK REIKALAUJATE, ateikite paš mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reikalus ir jeigu bus galima, męs juos gėriau ir pigiau atliksime už visus kitus.

ghF

BANKOSVALANDOS.

u

Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimus ir siuntimui pinigų ir Siikorčių kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieciaią ir šventomis dienomis nuo
9
valandas ryto iki 9 valandai vakare.
‘
r
Olszewskis pats Bankoje būva šiose valand -e:
šiokiomis dienomis:
Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai—vakare^^
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:
Nuo n valandos ryt® iki 4 valandai po pietų.a r
Panedėliais:
Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai.po pietų ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
t Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malohės kreiptis aukš
čiau nurodytose valandose.
•
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkite, prie musų laiškais adresuodami.

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST. 4
Aš Petras žilus paj ieškau savo
drangų arba parapijonų Antano Ker1
pės ir Vincento Lutikos. Mes esame
Iš vienb»Zk>dos Pateikiu, Garzdų voll
Telšių* pav., Kauno gub.
Jie pirmiaus gyveęo .Chicago, III. Jie pa
tys ar kas Ičitas malonės duoti įzinią
Msimii' . h •
L
Peter Shelus
Pbiladelphia, Pa.
•
Rače st.^

Parsiduodą farma, 62 akrų geros
žemės, netoli miesto Uttca, N. Y. 10
akrų girios. 52 akrai ariamos, stuba su 6 ruimais, 2 tvartai, 3 kar
vės, 2 arkliai ir visi ūkiški padarai.
Parsiduoda dėl priežasties ligos, savi
ninkas grįžta j Lietuvą.
Kaina
31500.
Tėmykite lietuviai: atvažia
vę Į vietą pirkaite pigiaus.
Par
mos adresas:
Frank Rudzenlsj Forestport, ’N. Y.
Artesnėms žinioms atsišaukite per
laišką adresu:
Joseph Grudzinskas
47 Brook »t.,
Lawrence, Mase.

Paj ieškausavo
___ brolio Jono Ranią1 nauskiO;' prieš 6 metus gyveno St.
l^ouis, Mo. 10 metų kaip Amerikoj.
’atina iš Kauno gub., Raseinių pav.,
: Girkalnio par., Paleiškonio viensėdžio.
Mel<džiu atsišaukti antrašu:
Parsiduoda grose/nijr bučerni, lie
Jurgis Ramanauskis t
tuvių irjenkų apgyventoje vietoje ar
Wharton st.. Philadelphia,
ti lietuviškos bažnyčios. Biznis gerai
išdirbtas, • kostumerlų (valės.
Prie
žastis pardavimo savininkas turi va
žiuoti ( Lietuvą.
Artimesnėms ži
nioms meldžiu kreiptis'šiuo adresu:
A. Vaičiūnas
506 Myrtle avė., Bridgeport, Conn.

Ant Pardavimo,

Parsiduoda Rotelis ir Saliunas, pui
Panid^uoda geras kampinis saliunas.
riai įtaisyti, ant geros gatvės. Par: Norinti pirkti ątsišaukit ( saliuną pas:
(įduoda' pigiai. Biznis geras. DasiAugust C. Milzner
1 mokite, pas:
1020 So. Canal st.,
Chicago, III
Wm. Shtigg
2 46 E. Broad st., . ’■ Tamaųua, Pa
Parsiduoda gera vieta, pigi randa,
randasi lietuvių apgyventoje vietoje
Art Rausi
tuzhn* «ra- ant Hoyne avė., po numeriu 2316
|y VĮ llll žiausių popierų. 38 Hoyne avė. Parsiduoda Grocernė ir
J C VIlUU gatunkų su gražioms vežimas su arkliu.
Atsišaukite adRainelėms tr pui resu:
kioms
kvietkoms bet
konvertais.
George A. Papausky & Co.
Teit>gf ir visokių knygų ir fiopierų 2342 Leavitt st.,
Chicago, III.
katžliogą siunčiu už 4c stempą. Relkalatijii pardavėjų ir duodu gerą pel- MICHIGANO FARMOS ARTI LIE
TUVIŲ GYVENTOJŲ,
’-_L
'HL
M’ bukaitis p
Turiu kelias daugiaus 80-akrlnes
x27 E. Maih st. New Britain, Conn. farmas, geros žemės, lygumos, -vis
kas atsakančiai.
Nepaprasta kaina
’ Pardavimui namas ir grocer- kovo mėnesyj: 80 akrų žemės, su
visais mineralais 3400.
Atsilankyk
Nfi SU BUCERNE.
Galima* pirkti vien bizn(, be namo. pamatyt žemę arba rašyk savininkui.
Rudolf Hlntermeister
Randasi' lietuvių ir lenkų agyventoje
St. Charles, Mich.
apygardoje. Biznis nuo seniai išdirb
tas * ir gerai eina,
Pardavimo priežasųs —- savininkas išvažiuoja šLLle4
tovą. Atsišaukite adresu:
’•
J. Jonikaitis
4^30 So. Wood st.,
Chicago, m.

Reikalavimai

LIETUVYS GENERALIŠKAS-AGENPirdavimul Namas ir Lotas, ri TAS, kuris parduoda lotus .miestuose:
giaij jeigu tuojaus perkamas. Kreip Garų. Tollestoam ir Naujoj Chicago.
ki tesi f 2226 W. 23 PI., Chicago, III.
Ind., gražiausiose vietose, ant lengvų
išmokesčių.
BUČERNfi IR . GROSERNfi PARDA
Platesnėms žinioms kreipkitės! Apa
tiškai ar per laišką pas
VIMUI.
,
Parsiduoda su padarais, arkliu ir
JOHN UP8KI A CO.
,režimu. Pigi randa. 1957 Canalport **M 8. Ashland Av„
Chimyn m
ąye., arti Union st
Tel. Yard* 1100,

CHICAGO, ILL
Reikalauju 5 gerų kriaučių prie
moteriškų drabužių siuvimo.
Teippat reikalauju vieną vyrą tikrai ge
rai suprantantj darbą prižiūrėjimui
darbo. Gera mokestis. Darbas nuo
latos. Atsišaukite adresu:
J. A. 8vilow
238 So. Wood st..
Chicago, III.
Kampas Jackson Bulvd.
REIKALAUJA RUBSIUVIŲ.
Reikalaujame kriaučių, dviejų jau
nų vyrų, esančių kriaučlals iš Lietu
vos. ne girtuoklių, kurie norėtų iš
mokti amerikoniško kostumerinio dar
bo. Vieno reikia megančio daugiaus
dirbti aut mašinos, o kito prie prosinimo. -Užmokestis pagal darbą ir
t>esimokii»ąnt, o išmokus gera mo
kestis.
Kreipkitės adresu:
|
' Wm. Pareygis
24Š — 5th st.,
Portland, Oregon.

Geras utdarbis!
Kiekvienas ga
li lengvai kas sanvaltė uždirbti po
18 dol., pardavinėdamas musų žino
mą gerumu europėjin] tabaką.
Iš
bandymui tabaką siunčiame dykai.
Parašyk dabar, dėdamas krasa^enkl(
atsakymui, pas:
Russian Tabacco
Company, 132 Nassau sL, Room 30L
New York, N. Y.
Reikalingai lietuvit bandatkutia.
gerai mokantis savo amatą. Darbas
ant visados. Ųžmokesnis geras. At
sišaukite tuojaus.
Jos. Montvila
1334 So. Canal
Chicago, III.

M. ROZBNSKI

Kasi ink pardavlfno "lotų ir narni)
po visą miestą GARY INDIANA. Tu
riu garbę patarti savo Tautiečiams
Lietuviams, norintiems daalžinoti pla
tesnių žinių, kasltnk Gary Indiana,
kuriame stato didžiausius, milžiniš
kus fabrikus, kur bus didžiausi fabri
kai ką randasi Amerikoj, kur mie
stas pradeda augtie umu laiku, kur
ir tavo loto kafrii gykiu užaugs |
trigubus pinigus trumpu laiku; jeigu
norite palikti naudingoj vertėj, ne
laukite rytojaus, naudbkitėsi šiandien,
kada yra pats laikas ir gera proga
Pirkite lotus, pakilsite vertėj sykiu
su diddarbiniu, augančiu miestu, Gary,
Ind. Kreipkitės ( mus ofisą arabiš
kai arba per laišką rašykie, 6 mes
noriai suteiksime platesnius žinias
ir ant pareikalavimo prisiusime mie
sto plianus ir cirguilorlus su apskai
tymu apie tuos diddarbinlus fabrikus
Ir abelnai kasltnk viso miesto stovio
ir jo vertės. Dsbar dar galima pa
siskirti tinkančiose vietose lotus ir
prie biznio gatvių.
Dabartinė lotų
kaina 3200 ir augščiau. Jeigu, ne
gali visų pinigų užmokėti ui., lotą,
mes duodame ant lengvų išmokeečių:
350 (mokėti.' o likusius po 310 ant
mėnesio. Teipat statome namus ant
lengvų išmokėjimų. Skoliname pini
gus. Teipat ir kitus reikalus atlie
kame; ko tiktai nori ar ko jieškai
ateik pas mus, o mes su noru iš
klausysime tamstos reikalus konogeriausiai. Mes tikriname užgšnėdlnti
kiekvieną Su pagarba
GARY SECURITIE8 COMPANY
Inkorporuota
Room 6—7 First National Bank Bldg.,^
Gary, Indiana. *
M. Rozenski, vice-pres. A Gen. Agent.

Mokykla Šokių.
Prof. Julius S užtikrina.- kad Išmo
kys šokti kiekvieną jauną ar, seną
Išmokina valcą 6 rųšlų ir taip kad
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys, ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 Valandų iki 11,
Kas moka vaikščioti, tas gali -Mmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
eina | svetainę, 1900 Union Street
kampas 19tos, arti Halsted Street
Mokinama kas utarnlnkas, seredos. ir
pėtnyčlos vakarais. Prof. Julius S.
praneša visiems, kurie nori išmokt
tuos šokius, kad ateitų ant sekančio
adreso: 2124 South Halsted Street.
Ofisas ant 3čių lubų
Atdaras nuo
5 iki 8 vai. vakare, nedėliomis, panedėliais, ketvergate ir subatoms. Mo
kina visokius šokTuriJ 1 Buck, Skirt
airiška Jig, španišką t*1ock, Sand Jig.
Straight Jig ir

A. 01szewskio Bankoj
galite aprd^inti visus
savo reikalus

TOJ BANKOJ LIĘTUVYS NOTARAS
Išdirba “DovlernaMis” — Kon

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

“Lietuvos“ Knygyne.
723 TRUMPA® ŽEMAS APRA6YMAS. Pi nu Įėji
_ _________
geografjoe uždaviniai
su apsakymėliais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos 8. Me
čius. Vilniuje 1906, pust 112. 35c.
720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba
žemės aprašymas, (su paveikslėliais
ir žemlaplals). Sutaisė Nėris. Čia
trumpai, bet suprantamai aprašytos
visos penkios svelto dalys, su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir
medžių. Tinkamiausia geografija vai
kams pradinėse mokyklose. Chicago.
III. 1898, pusi. 94. .............. j......... 25c

traktus, Raštus pardavimo

J. J.

IM0 DOVAN2L*. Skaitymo ir ra,
limo Mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė. SutaSae Ksavera* Va
nagėlis..
Su daugeliu pavefkalSIų.
ruetu , aptaisu.
Vilnius 1909, pust
438...................1......... J......... ........... 50c.

1634 LIETUVIŲ PASAKOS Vaikų
rinkinys. Čia telpa 38 pasakos vai724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI kams, gražios ir pasr-.miancios vaiką
Antras pataisytas išleidimas. protant'.
ten paairgus pusšešto mėnesio,1 6 d. JA.
Vilniuje 1005, puslapių
sausio atidavė* Dievui dūšią. Velionė Vilniuje 1808, pusi. 79.............. 20c. 72..........
.. T 15c.
paėjo lt Suvalkų gub.. Kalvarijos pav.,
121 j ARITMETIKA.
Sutaisė S.
Liudvinavo vale., Kulokų kaimo. Pa
1537
NAUJA
ELEMENTORII S.
liko vyrą Chicagoj didžiame nulludi- S'-ačkauskas. Lengvas būdas išmok Vaikams dovanėlė. Parašė A—iŠ—B.
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyta ( penkis skyrius. Skyrius I Tečiaa išleidimas. Lengviausiai ir
Vincas Jasulaitis
— Apie skaitlius. Skyrius II — Tru parankiausiai iš jo mokytis. Tilžėje
1522 — 49 Ct„
Grand Works7 III. piniai.
Skyrius III — Dešimtiniai 1907, pusi. 48.......... į.................... 15c.
trupiniai IV — Prilyginimai ir pro
1641 PIRMIEJIE SKAITYMAI mu
porcijos. Skyrius V. Propercijų prie- sų vaikams pavesti. Sutaisė A. Ada
y.dlnės.
Chicago, III. 1897, pusl. ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
25c. neitų
nelių ir paveikslėli
paveikslėlių; teipgi yra ir
r.-'onosfoe Mtaros norintiems pramok
Pavasaris yra atsakančiausiu laiku
1280
MUSŲ
DIRVA.
Skaitymo
kny

ti skaityti raštą.
goje 1996, pusk
plakimui namų, “žiemos laike ma
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai.
žai kas perka namus, nes ir išeiti Sutaisė M. Vasiliauskas ir J. Matu 52. ................-.i,..
šalta, ir sunku viską gerai apžiūrėti. levičius.
Su daugeliu paveikslėlių.
1644 RINKINAL18 VAIKAMS Pa
Dėlei tos tai priežasties žiemos lai Kaune 1907, pusi. 159..................... 85c. sakėlės, apsakymėliai, dainelės; žais
ke paprastai prisirenka daugiausia
lai, jnjslial ir tt. Vilniuje 1904, pusL
• ,
.iCb
gerų namų pardavimui, kuriuos ga
1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL s .
lime pirkti tankiai ant lengvų, kiek BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo
vienam prieinamų, išlygų. Tokiu bu- kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto 1645 SKAITYMO tfNYGA mažiems
ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo
du ir mes tarime dabar kelis namus jas Juozapas Damijonaitis.
. 35c. je telpa išrinktieji raštai piusų raiti
tikrai gerus, kuriuos parduosime už 1909, pusi. 89.
ninkų
su jų biografijomis ir pavelkaneapsakytai pigias kainas, ui labai
Tai yra didele chrestomatija,
1326 ŽODYNAS UETUVISKAI-AN- lals.
mažą (mokestį Ut kalno. Todėl, kas
mano pirkti sau namą, tegul pasiku- G LIS K OS KALBOS. (Dalis L). Su sustatyta sulyg Valu n; Europos mo
taisė A. Lalis. Čia rasi visus lietu
bina ateiti | musų ofisą ir pasinau viškus žodžius išguldytus angliškai kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pusi.
>100.
308............. i............. .........
11.00.
doti Iš * geriausios, tankiai vienati- Eožnas žodis paženklintas kursyvoms
ntos progos, (gijimo gero namo pi litaroms prie kokio gramatikos sky
1647 VAIKŲ SKJ IT YMŽLIAI su
giai.
riam jis priguli.
Knygos formatas Lietuvps žemiapiu.
‘Kas skaito, ra6x9
colius.
Kieti
audimo
apdarai,
še,
duonos neprašo”,
Vilniuje 1905.
Šiai sanvattei mes paskiriame par
Chicago, III. 1902, pusi. 382. $2.00. pusi 259.................... L..u.......... 40c.
davimui kelia namus,, atgabenančius
nuo 8 iki 16 procentų gryno pelno.
1327 ŽODYNAS ANGLIŠKAI UE1648 VAIKŲ žVAIGžDUTt. KnyJeigu turi sutauptntų kelis šimtus TUVIŠKOS KALBOS (Dalis II). Su gėlė I ir II mokyklon skyriui ir valdolerių, ta! nelaikyk juos bankoje už taisė A. Lalis. Čia rasi visus angliš kams n pamokuslems skaltytl.
8%. kadangi gali gauti nuo 8 iki kus žodžius išguldytus lietuviškai. skaitymai ir pirmut nėe gramatikoj
Sutaisė molįytojae P. Ben
16% už tuos pačius pinigus ir būt Prie kiekvieno angliško žodžio kabė žinios.
se yra pridėta tarmė, kąlp žodžius derius. (Apdaruose)
pats sau bankierium.
Vilniuje .1905,
štai keli namai, kuriuos norime angliškai tarti, teipgl kiekvienas žo- pusi. 14.......................
d : paženklintas kursyvo mis litaroms
parduoti šią sanvaitę:
prie kokio gramatikos skyriaus jis
*1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTft. Ant
4) 2 lubų mūrinis namas 4 pa priguli. Knygos formatas 6x9 colius
roji dalis. Knygutė kntrajam ir tre
gyvenimai po 4 kam Karins
botas gražiais drūtais apdaris, nugara ir čiajam mokyklos sky dui ir vaikams,
30M|X147 i>ėdas. Kampinis, Randos kampai drūtos, gražios moroko ska mokantiems skaityti. Sutaisė moky-'
neša 3480 ‘Į metus.
Visi iškaičiai ros, Šonai audimo, ant nugaros para tojas P. Benderius. I Kietu aptaisu).
355 1 metus. I* kalno reikta (nešti šas aukso litaroms, lapų kraštai mar- Vilnius 1909, pusi. 144. .
35c.
tiktai >1200. Kaina .............. 33.750. ucuruott.......................................... 34.00.
1649
VAL.Ų
DRA
JGAflJ
Sutaisė
17) 2 lubų puikus muro ir medžio
1328 ŽODYNAS LIETUVISKAI-AN- Ir išleido P. Mikolai! is. Su ’tlt
namas. 2 pagyvenimai po 6 kamba
110 parius su maudykloms. Staldai nauji. GLIfiKOS IR ANGLIŠKAI-LIETUVIfl- veikslelių. Tilžėje 19f7, Ipusl. 64. 15e.
KO8
KALBŲ
(abi
dalys
—
I
ir
II.
Lotas 25x125
Randa 3420 ( metus.
Visi Iškaščiai 842 | metus. Iš kalno t y. No. 1326 ir No. 1327) vienoje
Knygelė
1650 ŽIUPSNELIS,
knygoje. Formatai ir apdarai tokie
reikia (mokėti 81500- Kaina 83.000.
pat kaip No. 1327, .. ............ 36.00. kams pasiskaityti ir pasimokyti.
Knyga susi
taisė Ladislovas L.
29) 2 lubų muro ir medžio namas.
1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ iš 138 pasakų, istorijjb, eilių ir
3 pagyvenimai 1-4, 2-3 kambarius.
Lotas 25x52. Randa 3228* ( metus. ir pavyzdžių Rinkinys pmdedamom- lių. turinti auviršund 40 paveiks
sjoms mokykloms ir žmonėms, norinVilniuje 1906, pusi. 1S2.................
Visi iškaščial apie 828 | metus.
-» “I**
Kalno reikia (mokėti >500.
Kaina ....
........................31 500.
30) 4 kambarių, geras medinis naChicago, III.
mėlis. Randa 3120 ( mteus. Lotas 3252 S', Halsted Street
25x52. Visi iškaščiai apie 320 ( mė
tu» Iš klino reikia (mokėti tik 3300.
Mentei lo, Mase.
Plymouth, P*.
Kaina ......................................... 31.000.
P. Mlsskinls,
35 Arthur St H. Poteliunaa,
345 E. River SL
37) 2 lubų medinis narnas, 4 pa
gyvenimai.
Lotas 25x12*5.
Rada
New Haven, Conn.
į
ROCKFORD, ILL.
8540 | metus.
Visi iškaščiai apie j. J. Vaitkevičius,
583 Grand
Adomas ^azakevlčia, 110 E- State et
860 j metus. Iš kalno reikia (nešt
apie 81400. Kaina .................. 32.700.
Phlladclphia, Pa.
So. Boston,
224 Atbens Str&iL
63) 9 kambarių puikus medinis na M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street N. Oendrollus,
mas. 2 pagyvenimai. Lotas 25x125.
Portland, Oreg.
Aukštas ponamis. Randa 8276 { me
Sprlngfield. III.
tus. Visi iškaščiai, apie 835 ( metus. John Brovrman, Browmaa News Co. Geo. Tachiiauckas,
701 E A
Kaina ............................
82.100.
87) 9 kambarių puikus medinis na
Scranton, Pa.
mas. 2 pagyvenimai.
l^Otas 25x125.
Foreign and Domestic
kys.
11114 Ross
Randa 8216 ( metus, Visi, iškaščiai
Perlodlcal A Newspaper Agency
apie 833 ( metus. Iš kalno reikia
> Shenandoah,
(nešt apie 8500 Kaina ......... 31.600.
Worcester, Mass.
T. K ry tanaus kas, 12 H Cherry Streut
77) 9 kambarių pulkus medinis 1L PaKanavičla, 15 MUbury 8troeL
namas, 2 pagyvenimai su 1 maudy
Union City, Conn.
kla.
Lotas 26^x125.
Randa 8264
D. F. Elmaitis,
- >5 Brennaa
( metus. Visi iškaščiai apie 835 (
metus. Kaina ......................... 31.700.
Waterbury,
100) 5 ruimų mūrinis namas. Lo
porter
Pas šiuo* agentus galima užsisa J. žemantauskaa, 3!
tas 825x125. Randa 8180 ( metus.
4 Bank
Jurgis žemaitis,
Visi iškaščiai apie 835 į metus. Kai kyti ‘Lietuvą” metama ar pusei *
na .................
81 800. metų ir užsimokėti.
VVorcester,
55) 9 kambarių mūrinis namas.
45 Ward
Jonas Janušas keliaujantis Agentas Ant Bernotas.
Randa 3180 ( metus.
Lotas 25x131. “
po Illinois valstiją.
Visi iškaščiai apie 830 ( metus: Iš
kalno reikia (mokėti apie 3500. KaiBrooklyn, N. V.
1
Į: i; p .
32.000. A. Lesniauskas.
na .. . ...........................
298 South Ist54) 4 kambarių mūrinis namas. Jonas Jaitkauskas,
112 Grand
Loias *5x56. Randa 3144 .( metus.
Visi iškaičiai apie 325 j rųetus. Iš
Balti mere, M d.
kalno reikia (mokėti apie 3300. Kai Petras Glaveckas, 635 W Lombard st
No^4 Alluma ir kitos pasakos Gug
.... 3L5OO. L Gawlis,
1834 N. dasUe Street de MkupassanUo, verti J. Laukia.
171) 2 lubų medinis namas, 12 Vincas šelvis,
603 So. Pace st Telpa šios pasakos: L Alluma, 2. Ne
kambarių. 3
pagyvenimai.
Lotas
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė,
Chicago, III.
27*4xl2tL Randa apie 3336 | metus.
4, Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
Visi iškaščial apie 340 ( metus, Ii. J. I, Bagdžiuuas, 2334 S. Oakley Avė. dūkėlio, <4 Mėnesienoje, 7. Vaidulya.
3143 S. Halsted St 8. Užšalusioj padangėj. 9. Atsikirti
kalno reikia 8«00. Kaina .. 32.200. K. Steponis,
1813 String St
Šitie visi namai yra
]
musų paskirti Vinc. Linka.
8139 Vlncennes Rd. mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sunnž
geriausi namai už pigią kaina, grei- Jonas Visockis,
871 — 34th PI ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra
tam pardavimui,
I&lygos yra kiek- Aat, žukau-kts,
vienam prieinamos. Ateikite __
___
greitai
H žmonių gyvenimo. Chicago, 1D. 1903,
pasiskirti sau vieną iš jų.
Cleveiand, Ohio.
pusi. 130............. .......................
350
121) .8 kambarių mūrinis namas. Pev. fiukis. 6524 Forman Avė. 8. B
Lotas 24x120. Randa 3204 ( metus.
Na.27 Gyvenimo mokykla. Parašė
Visi iškaščiai apie 328 j metus Kai
Orison Bvett-Marden? Lietuviškon kaU
na ...........
31-750.
Pet Bartkevičius,
719a Maln 8t bon išvertė K. žegoU. Užrašai pagar
13) 2 lubų mūrinis namas. Krau Q Kavolius.
42 Washington St sėjusių žmonių. Labai pradinga kny
tuve ir 3 pagyvenimai po 4 kamba
ga. Didelio formato. Chicago, I1L
HAMMOND. IND.
$1.25
rius. Randa 3300 ( metus. Visi išpusi. 235. .
Juclavlčlus,
235
—
155th
St.
kaščia! apie 3600 ( metus. Iš kalno
Apdaryta .
reik (nešt apie
Kaina 82.600.
HARTFORD, CONN.
40 Mulberry st
Ne. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
Kar. Lesevičius,
danti U devynių sekančių gražių pasa
Herrin, Illinois.
kaičių: Atsisveikinimais, Vagis,. Kai
J. T. Adomaitis,
Box 708. kaltas. Gatvės vaikai, \ Paparčio žie
1. Keleivi*,
das, Miško sargas, Sigi
INDIANA HARBOR, IND.
1902, pasBūvio esybė. Chicago,
B. Yasiulls,
3604 Deador St. lapių 99..................... i...
. .... 1fc

Pavasaris.

A. 0!szewski

“Lietuvos” Agentai

Knygų Kataliogas

A.OIszewskl

3252 S. Halsted St,

Kur gauti “Lietuvą.”

Kenosha, Wia.
tas, ' 72 N. Chicago
Galima gauti kiekvieną savaitę
ir visokius kitus dokumentus, ir už "Lietuvą" už 5c. pas šluos agentus:
MTNER8VILLE, PA.
tvirtina visokius dokumentus pas
BROCKTON, MASS.
inauskas.
Bok 531
kocieulių. Inkorporuoja draugijas ir
175 Ames St
atlieka visokius kitus notarijallškus J. Pocius,
New BritąIn, Conn.
darbus.
Brooklyn, N.
Visokiuose notajdjališkuose reika
Igonls,
11 Pleasant Street
73 Grand Street
E. Fromes,
luose kreipkitės |
37 Hudson
T_______avė.
Ant Jankauskas,
Nesvariu N. X
Hertmaiiowiez
T. Jermalas,
215 Beny Street V. Ambrasevičia.
178 Ferry S'.roet
Namine Mokykla.
(Notary Public)
J. Milewski.
124 Grand st
258 Wythe ftrų.
Gramatika anghikot kalbos moky 3252 So. Halsted st, Chicago. S. Simanavičiui,
Plttsburg, Pa.
tis be mokytojo {apdaryta).. 31.00.
BALTIMORE,
MD. 7 4. Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
Vaikų Draugae arba* kaip mokytis
John Louis,
662 W. Baltimore St. J. G. MUiauckas,
37 80. ISthst
skaityti ir rašyti be mokytojo.. 15c
Naujai Budai mokytis rašyti be
Chlcaga,
III.
TfVYNSS MYLĖTOJŲ DR-STfiS
NORWOOD, M A SS.
mokytojo ........................................ ioc.
P. M. Kaltis.
1644 W. North Avė. B. A. Tumavičius,
28 Austln št
Aritmetika mokytis rokundų be
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:
M.
J.
Tananevfče,
670
W.
18th
St
mokytojo (apdaryta) .................. 35c.
Pinigus siųskite per Money Orūe; Pirmininkas: B. K. Baievictus.
Paterson N. J.
■ JER8EY CITY, N. J.
šiuo adresu:
70 Lafayette St
913 — 32nd st, Chicago, HL Ant Rėklaitis,
284 Wayno St A. Ve:tdUtevikius,
P. MIKOLAINT8.
Vice-Pirmininkė: O. Ramanauckienė,
Pittston, Pa.
P. O. Box 62, New York, N. Y.
da,
103 No. ilda

Reikalinga 50 merginų ( kotelius ir
restaurantus. Gera mokestis, nuo 6
iki 7 dol. ( sanvaitę ir visąs užlaiky
mas. Atsišaukite pas:
Mrs. M. Savicką
442 E. 31 st.,
Chicago, III.

tiems išmokti gtral sųskaitoti. Pir
moji dalis Surinkoo P. Bendorius tr
P. Daugirda. Antras pataisytas lėlel
dimaa. Kietu aptaisi
ių. Vilnius 1909,
pusi. 104. .....7,7.T
t........30c.

No.43 Iš gyvenimo lietuviškų Vi
lių bei Velnių. Pasakos surinkto* d-ro
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa
keli šimtai grašių pasaką apie rojų
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinu
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias),
velnins, jų vaidinunąsi ir tt Pasakos
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu-

J
f

vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tarmę panevėžiečių; glaul uom — pagal
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. -*-)>*>
/
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu- \ M
voje — pagal- tarmę Prūsų lietuvių; \ V
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popteros
apdaruose....................................... $1.50
Audimo apdaruose........... 1....4 82.00 I
No.63 Karės Laukuose. (K*r*hfti
.atsiminimai ) Parašė Vse\olod Garši*.
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
ką, karės nmkolių au turkai* Chlea- 7
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8erEeki8 nuo prcgty-pteiy vaistV
knrinog, netikri daktarai siulin^ją!!!

'Mat dabar
todėl yvairąs daktarpai sūdai irt____
„____ ___________ _____
____ ,____________________
1 nieką nežinojo, ir
vietoje gero, tik daugiau blogo pakaro ir kenktą sveikatai, labiau nei pati liga.
. APGINK PATS 8AVĘ IR ŠEIMYNĄ.
Kiekvienas lietuvy*, tegul gelbsti! pato ir gavo šeimyną, nuo ne tikrų dakįan
Neapsigauk ir neataidėk aut dakta
ik dabar. Stebuklingas daktaras.

Sifkortės ir Pinigu Siuntimas.

Kad Tava kankina liga: gerklės, nosies,
o, kojų ir rankų skausmai,
2____
ai, išbervmai, šik šta mas burnoje, tranai
kaip homouidai. iiydroeelei, veteooėelėi
atšfik arba rašik Ijįtu’
šankerio, triperio, o nori būti išgydytų,

i nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir
vo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

\

nori. kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai
•iųsk juos teipgi per—
,

140 West34th Street; New York

De. B. «. BOLLJB9,
Didžiausias pasauleje
Profesorius medicinos.
Ušdėtojas Oollins N. Y.
Medical Instituto ir au-

L A. Olszewskio Banką

THE COLUNS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Sirgau ant uždegimą

plaučiu ir paršuima
Olsxewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas
Žinai, kad čionai apturėsi vaistas, kurie
d užrašyti Profesoriaus,
viduriu. Niekas manio
šio didžio INSTITUTO, kuris per 18 metų ii
lietuvių. Jug kiekvienas
,410 galėja ižgyditi, bet
prie’laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
__
___________
■tai __________________
Y. MEDIKAL INSTITUTAS ir
tietuvys
žino
gerai,
kas
yra
COLLINS
vaistai pagelbo.
•'Vadovas in Sveikatą’
samdytoje stubelėje po No. 941 3jrd Place, o kad žmonių reikalus
sp jh yra g< nauaiaa, Muiaustas, ir tai pirmunitis INSTITUTUS New Yorko
‘ LUDWIKA8 8OLEK
kur) ans ;o visokias Ji'
sfsty joi, kaipo vienatinis šalyje, kuris tiktai gali vadintis COLLINS NEW YORK
17<
W. Ktany St,
kaipo tai: Siuntimų pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
gasirka 3 būti sveikų <
1EOICAL INSTITUTE. Kitį daktarai garstaamiesi ir ką, žadą išgydyti, bea^aNewark, JL J.
apeirgus
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi
mės nori, kad /raut
IEDIKAL IN8TITU
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name
Atrinsk 10c. markėms, apturėsi “Vadovas | STeitOflso valandos: Kasdien nuo 10 ii ryto ik 5 po p.
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų
Jį reikalinga kiekvienai šeimvmū, Dr. E. O.
Švent.
nuo
10
ik
1.
Vak.
Ut.
ir
Petayfi.
nuo
7
ik
&
Oollins,
knygą,________________
•
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepaisome, bet savo biznį kasdiei i platiname ir stumianfe pirmyn, ir
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų šifkorčių, kad žmonės inotij kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.
SILPNAS? PAVARGĘS? NERVISZKAS?
Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 uz 100 rublių, Dabartinės
Šios ligos kįla nuo persi dirbimo, silpno skilvio, ąilpn j
iifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra
nervų ar stokos kraujo. Kada jauti silpnu, negali vąlgyti
■ekančioa:
nei miegoti, neturi energijos nei ambicijos, tuomet
’
Tabakas yra žole ir jis kaip Ir visos žolės turi būt perdirbtas žmogaus vartonel. Tarp
1. Holland-American Linija, 'perplaukianti mares iš Rotterdam j
rai išdirbto tabako ir tarp Žalio Tabako Pasaldint* yra toks didelis skirtumu kaip tarį gerai il
.: New Yorką per 8 'iki io_.d:enų ........ ................ $66.10.
gam yto valgio ir pusiau išgamyto. Tabokos IšdfrMmas, arba ‘•ištaisymas” tabakui yra tuoml. ku«n
2. Norih German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j
virimas valgiui arba rauginimas vynui.
.. Baltimore per 12 iki 16 dienų.-..,....;............
$61.15.
Taboka yra Tabaku moksliškai paruoštu žmonių vartonel.
f® (TONIC)
3. North German Lloyd’ Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
P
*
Kodėl Tabako vartotojai Ima Kopenhagen vieton kitokių čiulpimo Tabakų.
ir
tėmyk'kokia
atmaina bus tavo sveikatoj, Kobolo suteik*
Jis yra tyriairakm formon išdirbtu Tabaku. Jis skanesnis, ir savo stiprume ir skanume ilgiau
New Yorką per 9 iki 12 dien .,... L.. ................................ $64.70.
apetitą, sutirti lįs vidurius ir nervus, išgydys užkietėjimą,
tęsė, todėl yra taupesniu. Jis nepatraukto nuotveigį, nes nečiulpiamas, bet įdedamas burnos (tarp
4. North German Ifloyd, Exj>resinė Linija, perplaukianti mares
pagri&s suvirinti maistą, išvalys kraują ir ir sustiprįt.
žemosios lupos ir dantsmegenių). Po jo vartooei Uoka čyata ir smagu'
1
iš Bremo‘j New Yorką per G iki 8 .dienių .......................... $69.70.
Kelne 81.00 už bonką, • bonko* 95.00.
Tai yra Tabakas moksliškai paruoštas imoslą vartonel.
5. Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
TYRUMO IR YMT1OHJ OVARAOdJA.
KOBOLO TONIC MEDICINE CO.
j New Yorką per 10 iki >4 dienų . .................
$64-35!
Copenhagen Taboka padirbta ii geriausių seną Tagako Lapų, su pridėjimu tik tm, to* ny
2035
So. Halsted St. :: CHICAGO. ILL.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antvverpo j New
naturallšku Tabako Lapams ir visiškai tyrios ištmukoe. Taboka padaryta iš to, kas yra Tabake,
Jei turi kokia ligą. kurios pats nežinai ir jei reikalauji
Yorką per 8 iki110 dienų ............... j;............................ ^^,$6630.
gydytojo, tai rašyk*tuomet musų gydytojui, o gauai rodą
gero, atmesti natūra! iško tabako kartumai Ir rugttys., ♦
dovanai.
KOBOLO BITERS parsiduoda visuose šaita
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš AntwerPerspėjimas — Imk tik labai mažą čiulpimo daugi Coponhagena, nes gali manyti. Jog jame
nuose, todėl nepamirškie pareikalauti jų.
yra perdaug Tabako stiprumo. Copenhagen Ttbboka yra smulkios dalelės tyro, turtingo čiulpi
pp j Montreal per 12 iki 15 dienų . .*......................
$60.30.
mo Tabako; bet Ji palaiko tabakini stiprumą lengviau ir pilniau negu tabakas lapuose arba
8. RnssiaiizAmerican Linija, perplaukianti mares iš, Liepojaus
stambiai supiaustytas, lygiai teip kaip pilnai sumalta kava palaiko kavinį stiprumą lengviau kaip
j.Nevv Yorką per 13 iki 18 dienų
..;...............
$57-50.
stambiai sumalta arba pupinė kava.
> .
9. Hamburg Philadelphia........... t......... J..;......... '..
$59-10.
Oepanfcaąen Taboka yra ovUtsąertauelM ė'ulaime TMatai.
Dabartinės šifkorčių kainos-išvažiuoti Europon nuo Chicagos
AMERICAN SNUFF COMPANY*
111 Ftftb Avenuo, New York,N. Y.
iki Tilžės yra sekančios:
. Beyllioaraksuamę
1. Holland-American Linija, perpl;
mares iš New Yorko
Noriu iUvdvti kiekviena vyrą Berianti UpUrimu lytišku dalių žvalų, striktum.
j Rotterdamą per 8 iki 10 dien
užaikrcėiamua kraujo nuodus, nerviiką sunežalėjimą pažiūrimą lytiškų dalių at Utąs
>itM nuoiirdus pasisiulinimue yra atviras visiems, kun* prslsido
Nori mokintis Bsrzdaskutykios?
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore
o*u* vimsu ». —— a ir vemtų b* jokios naudo*, ir mano noru yra-parodyti visiems
Ajtiems žmonėms, kuri* buvo žvdomi daėimitiei ar daužiau* daktarų be jokio pa*i»e
Tam ista šį amatą gali iš
-j Bremą per 12 iki 16 dienų .... j......... ............
kimo, kad ai turiu vieeiatėlį būdą, kuriuomi tikrai ižiydau.
$53-20mokti nuo 4 iki 6 savaičių.
3. North dtrman Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New
Nemoku «ž gydymą ba M«dCD —- mokšk už tikrą Išgydymą.
\
Kai nuo* tnu lik 830. Mes
Ai tikrai ižžvdau Uias akilv:o. plaučių ir inkstų net ir labai ui sendintas.
JgvoĮy duosime vi«j tetą skutimo
Yorko į Bremą per </iki 12 dienų ......
.. $56.20.
SfeSĮy prietaisų. Sisamataa yra
4. North German Llofd, ^L-i'f>resihe Linija, perplaukianti mares
Moterų Ilgos,
tinkamu perdėm visame
Slaptos vyrų
Vidurinė* htos. skausmai aSrė.
sviete ir tamiaia turėsi taiš Nėw ĮYorfco į Bremą per 6 iki 8 dienų ..................... . $61.20.
•
ligos
nosa. Baltosios tekėjimas ir
x
I da savo ypatišk|verteivys-<
5. Hamburg-American Ltn^j perplaukianti mares iš New Yorko
kitos b*os tikrai iš^dc-mo*.
Hžvdoma greitai, tikrai ir au
tę busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
Užpakalinės žarnos, užsendinpilaa slaptybe. Nervų nusilj Hamburgą per 10 iki 14 dienų....................................... $55 85
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL
painmaa. nupuolimas sveika
tos ir nerviikoa 14os snoitrų.
toj
žudvmas
stiprybės,
nubė-6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antwer1405 Peno Avė.,
Pittsburg, Pa.
Norėdami pirkt Lotą arba Namus, Naujam mieste
tunas kraujo, užnuodijimaa,
Užnuodijlmas
ilaptuninis taiitye.
pą per 8 iki 10 <dienų ......;..... /............. . .................. $57.80.
GAR Y, IND. arba apielinkėj, tai pirmiausiai atsiKraujo, *
J. Caiiadian Pacific R. R. Linija, 'perplaukianti, mares iš MontJAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI
ir visos odos lito*, kaip v*
šaukit arba atsilankykit pas:
Plaučių Ilgos,
pučkai. piktoji dedervinė, šun
real j Antwerpą per 12 iki 15 dienų )....................
$56.80.
Dusulys. Bronchitas ir kitos
votė*. niežulys, hemorhiodai.
plaučių ližes (ikrai iitjdoma
sutinimas ribą, naikinamti nu8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
mano vėliausiu budu. Širdies
bėžunsi. įsisenėjusios 140*
ILHSTKNTM. LITEUTVMS. IKTHMS. UTUS
14 oe.
į Liepojų per 13 iki 18 dienų . ..
........................ . $53.00
At MlIU
1335 Adams St.
GARY, IND.
• * II JHMf kEMMIŽ UUKUtUS. tfr *
patarimas ir
LIITUVltKAė
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo
J IŠTYRIMAS DYKAI.
Eina iš Chicagoe, antri metai, 20
Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- pusi.
7x10 formate knygos, au. virtiabežių policijos netrukdomas.
liais. Prenumerata metams 81.00, pa
Amerikoje nemoki Anglišką
Reikalaujanti šifkorčių j, kitus miestus rašykite mums j kur vienis num. 10c. ‘Dagyje” telpa įvai Išmoksi Anglišką Kalbą
■
Kalbą,
tai garai tinai, kad eal
' VetoMoe t Nse 5 ryto Iki 9 vokei*, Medelei, ase • ryto iki 4 po pietą.
norite išvažiuoti ar iš kur ]parvežti,
------'
o jęigu su vaikais, tai paduo- rus lieti.vių piešti paveikslėliai iš mu
sų
politiškojo
lauko
ir
visokį
link

•kitę mums visų vaikų metus, o męs •’tgal pačta prisiusime jums
kaip nebylys
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę Fsau liniją kokią norėsite, smus pališkei t y mat. "Dagis” turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
prisiųsti mums pinigus per Money Ord<lerj ir męs jūsų šifkortes duolė nuo visokių *‘lzmų” ir kitų ligų. gvai išmokti, jolgu tiktai nori, DOVANAI. Kiekvienas, kurs tik per mane užsi
rašys, arba kitą naują lai kraičiui skaitytoją prikalbina, priaiuntus R2.50 ant ma
Siunčiant pinigus už prenumeratą arba raitus,
kuo greičiansai išsiųsime.
no vardo, gaus vieną iš čion paminėtų laikraščių: “Lietuvą”, “Vtoaybą Liet.”
visados reikia adresuoti šiteip:
Adresuokite-mums visada siteip:
arba “Kavą” per metus, teippat gąrsiąją, didelę knygą, verstą iš prsnousų kalbas

IŠGYDO■■MMHM™
IN 5 DIENAS-jB-ia

LOANS

“DAGIS“

Szymanski & Son

dr: ZINS, 41

Dovanai

/ ‘ A. Olszewski
3252 So. Halsted St

Chicago, III

No. a44
(gyvenimo Samojėdų. | skis. Antra pataisyta laida. Chicago,
Apie Lizdininkus ir kiti naudingi pa- III. 1906, pusi. 95. .... .... .... 25^
mokinimai. .į... . ....................t... 10c
No. 67 Lletuviąkos pasakos įvairioa
No. 97 Pamokslai Išminties ir teiSurinko 9r. J. Basanavičius. Dalis I.
Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, sybės, iISguldinėti galvočių visų amišmintingų
žinge'idžių pasakų. Chi- šių Lietuvos valkeliams. Parašė kun.
cago, III. 1903, pusi..280.
8125 Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 128
juokingų, Ibet-.............
L
_ paniokb
išmintiegų
ir
Drūtai apdaryta. .... ..
•1.50
nančių pasakaičių, mokinančių”doros
ir išminties. Chicago, Iii. 1899, pus
No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. lapių 182. ................................................. .joSurinko Dr. J. BąfaLavičius. Dalia II.
Čia telpa 205 labąi gražių ir juokingų
No. 98 Pragaro atgijimu. Parašė
pasakų, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoji ir labai naudingos. L. Toistoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
Chicago; III. 1903, pusi. 330........... 81.25 šinys dabartinės draugijos tvarkos,
parašytu.
Chicago, III.
Drūtai apdaryta. ...L,................... 81.50 alegoriškai
1908, pusi. 22. ....1.................
irųNo. 69 Lietuviškos pasakos įvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III.
čia telpa 202 dar gražesnės
juoklngeanės pasakos.
Cbicago,
. 1904,
pusi. 933. ...p ..p. .... ..
. 11.25
Drūtai apdaryta. .... ....
. S150

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną,
dukterį ti rkų ciesoriaus Antonijaus,
kur! per 22 metus
_____ vaikščiodama
_____________ __po
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antrą laida. Iš -lenkiško vertė
A. Olševskis. Chicago. III. 1902, pus
la*iU 66. J.......................................... a. 20c

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV.
Chicago, III. 1905, pusk 299. kioje da
No. 103 Pasaka apie Adomą Ir Jielyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasą- *9* Priedas prie sulyginamosios mythologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir Juo
gal vokišką vertimą lietuviškai šutai
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908.
Iš pam’nėtų Įfnygų 1, II, III ar IV
lapių 3L .J............. ”,...............
10c
dalį, turės pfl visą save amžių. neiAsemamą pasakų turtą.
SUS
No. 114 Ponas Ir bernai. Apysakė
Drūtai apdaryta. ....
3140
14 L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
aikrodinlnko •atminimai.
i
Ne. c71
slparinti s: buviu ir sąlygoms masko
Pasak Erkman -Satrijaną sutaisė S. M.
lių kalmie ų gyvenimo; ji verčia
Paveikslas iš Napoleono I paskutlniųskaitytoją rauge jaugti su vargo pri
My kariavimų. Chicago, III. 1907, pusslėgtais žmonėmis. Chicago, III. 1904
Aaplų 44. ...
pusi. 60.
No. 76 Maxhn Gorki]. Pasakojimai.
Iš rusų~kalbo8 vertė A. L—is. Turinya: Giesmė apie sakaluą, Nenaudėlis,
Makaras Cudra, Rudeny,j, Dvidešimts
šeši ir viena. Chicago, UI. 1906, puslapių 193.,....................... L

No. 90 Olitipa. Graži
Jąikų savitarpinės karės

“DAGIS” Publ. Co.,

8I2-33rd St.,

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graši
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, III 1903, pusi. 83. ... 2»c

Im.

f<'

Baltrsmlojaua NaktĮ kurios kaina 75c ir teippat Gramatiką Mokintoją An

glų Kolbos parašytą visients gerai žinomo J. Laukio. Kaip tik kuris prisius du
dolieriu už naują sksUlytoJą,‘tuojaus viską apturės. Metas skaitosi nuo dienos uisirašymo
Duodu dovanas, kad laikraščių
skaitytojai daugintųai ir lietuviai kad p sve
timtaučiai turėdami gramatiką, Išmoktų
aglišką kalbą. Raistą dar galima gauti
Galvute uisbkHmat
prisiunčiant 1 dol. viršaus. Pinigus siųsti
nustatomas Vyrų ar
Money Orderiu, ir adnsuoti tokiu sdresu:
Moterių dydžio,
Teipat kiekvienam pasiunčiu savo kataliogą, visokių Iš naujausių lietuviš
20 metų auksuotas. kų knygų.
Atsiųsk už 2c. štampą.

J. Naujokas
159 E. 127-th St.
New York, N. Y.
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D-rasW.A.Martišus Vienatini Lietuviška Sakrora,

G^arantuota* 20 me.
tų. Siųsim H tą laikro
dį visiems C. O. D. ui SS.7S Ir axpreso IMaa IIejz.aminavlniui. Jei nebus toks, kaip sakom,
Namo^Mito noi contą. ATMINKIT, kitur už
aokžsite už tokį laikrodį | JS dol. Auksuotas
Gydau visokias ilgu kaip šviežiu
retežėlis Ir leketas Dykai su kotus laikrodžiu. teip ir uislsenėjmsiaa.
Ypatingai vi
UCElSIH VŽTCN ca m *t»*«sae« BM| CNICŽN durių Ilgu, motorą: vaikų Ir

Ofisas R. 42 Aaditorium Bldg.

306 Wabashim„ Chicago.

KOZMAS GAUS DYKAI
kuri* prlsi.ųs keletą
MEZ
markių, musų No. i
yv'T
kaUlfogą, didžiausią

Teipgi priUIkato akinius Ir
sau nesveiku akto. e
Offiso valandose nuo 9 ryto
po pietų.
Kitoms dienoms ir
iloms offlsas atoaras tiktai
Fhone Harriuon
sutarimą.

'

2,")
v\rų. mutvrų
i'.IrvalM. p*.ak'>nioko
'' ' ' rk llF’)'*'

' PETRAS M. KAITI8
1544 W. North avo.

iki 5
nedėPagal
1300.

Naujos Hradimas
Suvtlprinlmui .ruilalkymul plaukų.
TukitančUI plikų .moniu atgavo pulknis plaiiKUK »ulaiko,lloklma plaukų
galvot labainrumytame laike. Vietoji
senų atauga nauji, gražu* plaukai. Vlaakla !».
formacija dykai. Arteanėm* žiniom* reikia rą
žyti įdedant kraao* ženklelį.

apstsaugot I. kokias eyduoh-s naudoti, kiek
j<>« prekluuja ir kur
PRDF. J. M. BDUNDZA
9r
k‘ '
r į r■tauvAT < m. m n.
msnuyr-icv ymk.
^'"'s yv“lr,4 kvepiančių
'
ir gydančių muilų. Pertumų, Elektro-gydan.
čių aparatų, Roberinių iiūirblinų, Monų.
^^9
Painų, štukų. Drukuoj«mi| NaAiuėllų, Ar^M
monikų, Koncertinų,
'Britvų, ravinčevonių
Attorney & Coonselor at Law
^9'
^M
ir įimtai kitokių koinam reikalingą dalykų. Ilkirpk litą apgac.
sinimą ir prislųsk mum, o tuojau* g*«sl visai dy
Atwood Bldg.* Room BOB >
kai kataliogą.
John L Bagdziunas, Propr
Iby

ir agentūra literatūros a*t "Nerth Sid*' .Chicafo
Čion galima <anti mokahikų, svietiškų ir Svasti
kų knygų, rąžančių, tkapberių. abroeėlių, visokių
jaikraščių, Amerikos ir Enropb* ir popierų gno
ma toms. Teipgi užlaikau visokio tavom: juo
dyto, paišelių, plunksnų, drukoojamų mašinikių,
britvų, sttreoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškit* atsilankyti o busite užganėdinti.

Chicago, III

Chicago, III.

Mušiką pristatau visokiems reikalams.
Duodu lekcijas ant smuiko ir mandollno.Mokytojas prie Behmoll’s Academy
of Music, Room 87, Apditorium Bldg.

dOHN'Š SUPPLY HOU5E

Lietuvy* advokatas, h*MUl ti«*ų mokslų Asmrikoje. Veda vūokia*ibyia*, dvOUkaa ir krito-

Dr.O.C.HEINE

Tto. 1M2 Verto,

Dr. J. KULIS
Lietusią Gydytojo ir Chirurgas.

3255 So. Haietod St, Chicago, IIL

3112 S. Hi

it., arti 3lmss

SmUh Remia*
Write for infonnaboo

132 S. Clark, Cir.MidlsonSt.
ToL ProRklIn 1175.

Ali necessary operations in
writing, billing or statistical
work are accomplished from the
keyboard of the light running,

Band ir Orchestra

F. P. BRADCHULIS
'

Complete Control

FRANKJ.BAGDZIUNAS
3351 Auburn avo.,

lletuviikoj kalboj, M
dideli puslapiai. Jame

2J34-2J34 SO. OAKLEY AVĖ.. CHICAGO, ILL.

No. 130 Rąvollucljo* žmonėa. Para
šė A. Niemojevrski, vertė K. Puida,
torin^ 7. Paukštis, 8. Ponas J*ras
Knygelė įdomi kiekvionąm.
■kili. 1903. pusi. 76.... 20c

.

Chicago, Illinois.

23 AKMENŲ.
6elzkilio Laikrodis.

s

CHICAGO

Gydo visokty 11<M

THE SMTIH PREMIER TYBEWRITER CO, Idc., Syractue, N. 1

