
v

CHICAGO, ILL., PENKTD1ENI8, 7 d. VASARIO, (February), 1908 m
Entered as Second-Class Matter July ląth, 1893, at the Post Office at Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879.

HE LITHUANIAN WEEKLY “LIETUVA” 
ruBusna eteit fumt at cbcago, ill

Yearly subscriptioa rate:
1 the United States, Canada and Mexico 82.00 
» Foreign Countrics ....... 3.00 
Advertising rate* on applkation. Address 
I Communications to puMisber:

A. OLSZEVVSKI
įsa SO. H AISTI D ST. 1 l : CHICAGO, ILL.

Metas XVII

POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA. <

Užmušimas Portugalijos kara- i 
liaus labai išgazdino carą ir jo 
artymiausius tarnus. Juk ir Mas- 

”kolijoj Stolypin panašiai kraštą 
valdo ir panašiai tildo žmonių ne
užganėdinimą. kaip darė Portuga
lijoj Franco. Žinoma, už Stolypi- 
no darbus gy ventojų daugumas 
teip jau nekenčia varo, kaip Portu
galijoj nekentė karaliaus Carloso. 
Visas skirtumas. — kad atkeršy- 
mui carui ne lengva prie jo pri
eiti, kadangi caras nedrysta terp 
savo valdomo krašto ukėsų pasiro
dyti. Maskolijos caras niekur da
bar nevažiuoja atidarytoj karietoj, 
niekur nedrysta išvažiuoti iš sau
giai dabojamojo tarškoje Selo; 
jeigu išvažiuoja pasivažinėti, tai 
vien į savo rūmo parką, kur apart 
kareivių ir paslaptų šnipų nieks 
įeiti negal.

Trečiosios durnos juodašimčių 
partijos atstovas, išrinktas Lietuvi
škame Minske, perkrikštas Gustav 
Schmidt, specijališkos durnos ko
misijos likusi sti visu suspenduo
tas. Schmidt mat. už pardavimą 
kokiai ten svetimai viešpatystei 
\ aršavos ir kitų Lenkijoj esančių 
tvirtovių plianų. teismo likosi išvi
jimu Siberijon nuteistas, todėl jis 
negali būti durnos atstovu. Schmidt 
"vienok ne nori pasiduoti, kadangi 
mat. nors teismas nuo jo atėmė 
tūlas ukėso teises, bet caras jam 
atleido kaltes, todėl sugrąžino ir 
teismo atimtas teises. Teip bent 
teisinasi, besipriešindamas, juoda
šimčių partijos durnos atstovas. 
Jeigu durna priims specijališkos 
komisijos reikalavimą ir jį iš du
rnos prašalys, Schmidt vėl žada 

r4wndiduoti. Teip. kandiduoti ga
li. bu net jo partijos šalininkai 

. gali už jį ne balsuoti.

PORTUGALIJA.
• Pereitos subatos dieną, grįžtant 

iš \ illa Vicosa į sostapiię Lissabo- 
ną, likosi nušautas Portugalijos 
Karalius Carlos ir jo sūnūs, sosto 
įpėdinis Lilis; trečiasis gi sūnūs 
likosi pašautas į petį. Jis išliko 
turbut tik todėl, kad važiavo kito
je karietoje. Karalienė važiavo 
vienoje karietoj su karaliumi. Ji 
stengėsi savo kimu uždengti bent 
sūnų, sosto įpėdinį, tat buvo jau 
per vėlu.

- Randas pagarsino tuoj aus žinią 
apie užmušimą karaliaus ir sosto 
įpėdinio, tat pagarsino, jog užmu
šėjai buvo republikonų pasamdyti 
svetimtaučiai, ne portugaliečiai. 
taivo tai paprasti užmušėjai, koki 
iti pinigus gali viską padaryti. 
Trįs peršovė kareiviai, vieno ki- 

■hšėniuj rado net užmokesnį — auk- 
^^Knius pinigus; vienas užmiLėja* 
ShHlivo prancūzas, kitas i*panij<>na>: 

suėmė gyvu.
Valdžia šnipinėja, ar negalima 

^^Kus surasti kokio su<iri'inio re* 
^Mublikonų *’i karaliau- r/iniiy *ta. 
^Htepublikonai vienok u/tikrina. jog 
^Kie prie užmušystos neprisidėjo. 
^Klarbas tas kaip jie sako, atliktas 
^Rvetimų anarchistų. Kaip ten ne 
Hamtų, kas visą sukalbi nebūtų su- 
^Vengęs. iš jo visgi republikonai ga- 

pasinaudoti, žinoma, jeigu terp 
■^Bn-ventojų at-iras daugiau šalinin- 

respublikoniškos tvarkos. (ia- 
HKia, kad prie sukalbio prisidėjo ir 
^3tuli žemesniejie kariumenės ofi- 

Bcierai. Tame tai ir yra svarbiau- 
K^ias skirtumas terp Portugalijos ir 
^■Maskolijos: Maskolijoj dar svar- 
įlHbiausia parama caro sosto visgi yra 
^■kariumenė, spaugai valdžios 
^■klausanti. Nors žmonių apšvieti- 
^Bmas Portugalijoj stovi žemai, nors 
^Bterp gyventojų ten yra beveik tiek 
^■jau kaip ir Maskolijoj nemokan- 
^■čių nė rašyti nė-skaityti, bet žmo- 
^■nių susipratimas Portugalijoj stovi 
■Ekur kas augščiauč naujos ideos ten 
■■■risigriebia per susidūrimą su ap- 
f®Evieslėsniais kaimynais.

Žmonių neužganėdinimas Portu- 
^Bl/alijoj iš karaliaus valdžios apsi- 
^^H?iškė seniai, kadangi mat karalių* 
j^EĮlanipino visą kraštą į skolas, teip 
■BB&ip ir maskoliškasis caras. Urė- 
E|Kai buvo teipjau sudemoralizuoti 
BKcaip it! caro viešpatystėj, kas tu- 

to visame buvo vir-

valdžia neužganėdinimą tildė ge
ležine, nevisada teisįngumo prisi
laikančia ranka. Kaip Maskolijos ] 
caras tildymui ir persekiojimui lai
svės reikalaujančių surado sau Sto- ] 
lypiną, tęip užmuštasis Portugali- < 
jos karalius surado panašų neuž- I 
ganėdinimo naikintoją ypatoj mini- 
sterių pirmininko Franco.

Franco panaikino, su karaliaus 
pritarimu krašto konstituciją, pa
naikino; visas pirma žmonėms pri
pažintas laisves, teismams pavedė 
diktatorišką valdžią. Tuom, su
prantama, vietoj nuraminti žmonis, 
juos dar labiau suerzino. Prieš 
užmušimą karaliaus Franco teip 
buvo įbaugytas, kad jis nė po ka
riumenės apgynimu ne dryso dvi 
nakti pernakvoti tuose pačiuose 
namuose. Kadangi visiems Fran
co užsimanymams pritarė karalius, 
tai, suprantama, prieš jį ir krei
pėsi žmonių piktumas.

Prasiplatinus žiniai apie, užmuši
mą karaliaus Carlose. Europos 
valdonus afiėmė baimė. Jie išsiun
tė Portugalijos randui telegramas 
išreikšdami pasigailėjimą; net A- 
merikos ir Prancūzijos preziden
tai nepasiliko užpakalyj.

Anglija, turbut, mano, jog da
bar Portugalijoj kils naminė karė, 
kadangi į Lissabono uostą ji at
siuntė čielą dalį savo kariškojo lai- 

. vyno.
Naujasis karalius Miguti II 

užėipė savo tėvo vietą ir viešai 
i prisikė. jog jis sugrąžįs Franco 
i panaikintą konstituciją. Ar tas' 

nuramys suerzintus žmonis, pirm 
laiko sunku įspėti.

Galų, gale ir tikroji priežastis 
. žmonių neužganėdinimo — minis- 
> terių pirmininkas Franco su visais
• ministeriais pasitraukė nuo vietos; 
1 matu jam nenorėjo pritarti nau-
• jasis 

rolo 
kitą 
sios.
ministerių
Miguel pasakė: 
pranta vedimą viešpatystės reika
lų ir politiką. Užsitikiu jums vi
same. manau, kad jus padėsite kuo 
geriausiai kraštą valdyti! Iš senų
jų ministerių nė vienas ne pateko į 
naująją ministeriją, dabartiniai yra 
veik visi priešininkai 
litikos.

Keliaujanti per 
urbežių svetimtaučiai 
reviduojami. Telegramai siunčia
mi į užrubežius turi pereiti cenzū
rą. todėl ir ateina iš Portugalijos 
vien prieštaraujančios žinios.

MORCJKKO. į
Matyt Morokko maurų'giminės, 

juo ilgiau traukiasi naminis karas, 
juo tankesni būva susirėmimai su 
prancūzais, nuo jų vis šio to iš
moksta. o išmokę, įstengia pran
cūzams didesnius nuostolius pada
ryti.

Prancūziškos kariuiuenės virši
ninkas, jenerolas d’ Amade atsiun
tė Paryžiun žinią apie gana smar
kų-mūšį aplinkinėse Kasbah, kur 
prancūziškos kariumenės dalis su
sitiko su sujungtoms pajiegoms 
maurų giminių Mazahus ir Chao- 

Mušis traukėsi dvi valandi.
8 kareivius už
tapo pašautų, 
ir vienas pran- 

Minėta pran-

VOKIETIJA.
Vokietijos parlamente, pereito 

panedėlio dieną, socijalistų vadovas 
Betai, reikalaujant randui daugiau 
pinigų kariumenės reikalams pa- . 
davė savo sumanymą — vietoj 
brąngiai atseinančių pastovių ar
mijų, kurios ne turi tikros vertės, 
tinka vien parodoms, įvesti daug 
pigesnę miliciją, kaip tai antai yra 
Šveicarijoj. Žinoma jam nepritarė 
valdžios partijos, nes valdžia bijosi 
tautiškų milicijų, jos gali stoti ne
palaikymui sosto, bet apgynimui 
žmonių teisių.

Prūsų seimas, rods dideliu balsų 
daugumu, priėmė sumažintą rando 
sumanymą leisti kolionizacijos 
komisijai priverstiniai išpirkti nuo 
lenkų 175000 akrų žemės, bet iš 
to sumanymo gali dar nieko nebūti, 
nes rando sumanymui priešinasi 
“ponų rūmas”, kur lenkiškiejie ari
stokratai turi didesnę įtekmę. Prieš 
rando sumanymą stovi ne tik len
kiškiejie ponai, ponų buto sąnariai, 
bet teipgi katalikiškas vyskupas, 
kardinolas Kopp, o su juom ir vi
si katalikiškieji? ponų buto sąna
riai.

Vokietijos iždas turi šiems me
tams didelį nepriteklių, o pinigų 
nėra. Banditą užtraukti jiaskolą. 
bet nejiasisekė: V okietijos piniguo
čiai. vietoj reikalaujamos sumos, 
pasiūlė vos dutrečdaliu. Iš kur 
imti kitus, pats randas nežino. 
Gal ir Vokietijai atsieis Prancuzi-

1 pinigų jieškoti. Bet Prancūzija 
. savo priešui gali nepanorėti sko- 
1 linti. Tuom tarpu parlamentas 

priėmė visus didesniuosius rando
> pinigų reikalavimus, visai nesiru- 
■ pindamas, iš kur reikalaujamus pi-
► nigus pasemti.

Vilniaus gubernatorius dėlei Ka
lėdų švenčių paliuosavo dalį kali
nių už peržengimą priverstinų įsa
kymų ir kaikuriems sumažino balis
tinę.

Jakubeliui ir Sichvieiui Vilniaus 
karo apskričio teismo miriop pas
merktiems už pasikėsinimą ant ka
lėjimo sargo gyvybė®, mirties baus
mę pakeitė 15 metų katorgos.

tą ant temos “Vinco Kudirkos 
veikimas”. Virš programo daina
vo solo Bobravičius, kuris dar kar
tą publikai parodė savo gražų te
norą. Reikia patėmyt, kad kiek
vieną kartą jo balsas darosi ma
lonesnis, grynesnis ir stipresnis! 
Teauga tas balsas jo ir mus nau- 
dai I

K. Nabagėlis.

rugojo, buvo jau seniai 
sukilimai Lissabonoj, bet

Buvusis “Lietuvos Ūkininko” 
redaktorius p. P. Gaidelionis tapo 
patrauktas teisman už patalpinimą 
laikraštyje straipsnio “Apie mokės- 

M C1US •

Maskvos universitete pas kai-ku- 
riuos studentus užtikta netikri pa-

niaus ir Kijevo mokslo apskričio 
vardu.

1 (Iš “V.Ž.”)

karalius. Jis paprašė admi- 
Ferreira do Amūre! sutverti 
ministeriją vietoj pasitrauku- 

ką tas ir padarė. Naujų 
susirinkime karalius 

“aš; menkai su-

- Nesutikimai Amerikos su Japo
nija dar vis neišdilo. Japonija 
rods stengiasi ne erzinti Amerikos, 
stengiasi raminti žmonis, tat 
randas visgi rengia, drutina kariš
kas pajiegas. Amerikoj daugiau 
matyt neramumo: čia pasirodžiusį 
arti tvirtovės kiekvieną japonietį 
laiko jau šnipu ir areštuoja. Ja 
ponijoj karės šalininkai bandė iš
versti dabartinę ministeriją, bet ji 
gavo parlamente daugiau balsų, 

įtik dauguma valdžius pusėj buvo 
•j vos keli balsai ir tuos pačius ran- 

Portugalijos das gavo vien tokiu budu, kad net 
būva sargiai

Franco po-

sergančius rando atstovus atgabeno 
parlamentan balsuoti.

uias.
Prancūzai nužudė 
muštus,1 50 gi jų 
Terp užmuštų yra 
euziškas oficieras.
euzų dalis buvd jenerolo d’Amade 
pasiųsta už užpuolimą nubausti 
Chaouias maurų giminę.
Netikėtai ant mažo prancūzų pul
kelio užpuolė keli tūkstančiai gin
kluotų arabų. Jie pasitraukė tik 
tąsyk, kada prancūzams atėjo pa
stiprinimas. Maurai nužudė kelis 
šimtus kareivių, bet ir prancūzams 
jau padarė daug daugiau nuostolių 
negu padarydavo. Mat ir arabai 
ne teip kvaili ir jie išmoksta nuo 
europiečių geriau žmonis užmuši
nėti.

Kur dabar yra pats besivaržanti 
Morokko sostą broliai — Mulai 
Hafig ir Abdel Azis, nežinia. Kat
ras iš jų galutinai užims sostą, 
sunku įspėti. Greičiausiai Morok
ko pasidalys į dvi atskiri viešpatį 
sti, kur turės progą išnaudoti gy
ventojus ir juos spausti abudu bro
liai. Ir dabar juk ne už žmonių 
labą, bet už sultanų ųžsimanymus 
liejami kraujas jų šalininkų. Ar 
ilgai dar liesis kraujas, negalima 
įspėti.

IŠ LIETUVOS
Naktj j Gruodžio 6 d. policija 

padarė kratą “Žarijos” administra
cijos p. Poviliaus, antrosios Du
rnos atstovo bute jieškodama pas 
jį ginklų. (>inklų. žinoma nerado, 
tik rado keletą legališkų rusiškų 
brošurėlių, kurias ir pasiėmė su 
savimi, — jų tarpe buvo viena 
lietuviška “Vii. Žiu.” leidimo bro-
šurėlė, kurią taip-pat konfiskavo.

21 ir 22 gruodžio. 5 vai. \ .ikare. 
Pagirių gelžkelio salėje, Vilniaus 
Mokslo Mylėtojų Draugijos rujie- 
sniu buvo skaitomos dvi* lekcijos 
lenkų kalboje, garsaus antropologo 
Liudviko Krzyvickio. Sutartoje 
skaitė apie “Žemaitijos praeitį", o 
nedėlioję apie “tautos klausimą7.

Pirmoji lekcija, kuri turėtų pla
čiai užinterėsuoti inteligentiją, no
rinčią susipažinti su surėdymu Že
maitijos anuomet, atsibuvo pagal 
sekančią programą:

1) Žemaitijos pilckalniai, jų 
skaičius ir vietos.
2) Kokiam tikslui jie buvo su

pilti? Klaidingas manymas, kad 
pilekalniai buvo šventa eta.

3) Yra tai gyvenimo vietos, ku
rios apie XVI amžių galutinai 
nyksta.

4) Pilekalnių didumas, Senobi
nių Žemaitijos miestų statymo bū
das ; * -

5) Keliai per balas ir ežerus.
6) Visuomeniškos Žemaitijos 

[surėdymas pagal pilekalnius spren- 
dižant.

Vilniuje susiorganizavo guberni- 
jinis komitetas surasti darbą kar
eiviams buvusiems karėje su Japo-

IS KAUNO.
Nedėlioję, (iruvdžio 16 d. 1907 

m. draugija “Daina” įrengė muži- 
kališkai - vokališkai lietuvišką va
karą atminimui garsaus Lietuvos 
veikėjo D-ro V. Kudirkos. Pra
džia lygiai 8 vai. vakare. Atėjau 
prieš, pačią koncerto pradžią. Sve
čių susirinko gan daug, apie 160 
ypatų, (ėjus į salę galima buvo 
matyti ant scenos didelio formato 
\ . Kudirkos portretą, vainiku iš 
gyvų gėlių fiapuuštą ir elektriško
mis lempukėmis apšviestą. Ant 
naujai įrengtos estrados stovėjo 
pianino, pulpitai orkestrui ir 
kairėj pusėj stalelis referatų skai
tytojams. \ iskas tas buvo malo
nioj tvarkoj, kas darė labai meilų 
įspūdį. Panelės buvo tautiškuose 
rūbuose. \’isi svečiai — beveik 
vieni lietuviai ir latviai su savo šei
mynomis. Čia buvo žmonių visų 
luomų. Matyt bu 
bininkų; skaitlius 
butų buvęs didelis, jeigu ne 
auk;ta kaina už įėjimą — 50 kap. 
\ akhba tą. kaip girdėjau, patėmy- 
jo ir ateinančiam laikui pasirūpins 
klaidą pataisyti.

Pradžioje p. P. Leonas iš * savo 
atminimų |»a|>a<akoįo gyvu žodžiu 
publikai Kudirkos bijografiją; jis 
mat tankiai su juo sueidavo susi
rinkimuose ir tankuai-jį atlankyda
vo. Didelį įspūdį*ant visų |>adarė 
ta vieta, kur p. Leonas nupiešė 
kaip velionis jau beveik paskutinė
se valandose savo gy vavimo Nau- 
miestyj ant "•'alkos", dar vis lai
kė plunksną rankose ir tarė bran
gius dar mums žodžius ant popie-. 
ros ir žinomais jam keliai* siuntė 
į Tilžę. Tai gi gęstančiomis savo 
jiegomis gaivino gyvybę "\ arpo", 
idant šis neliautųs lietuvius šauk
liams : kelkite, kelkite....

Toliaus mylėtojų choras drauge 
su orkestrą, p. M. Leškevičiui di- 
riugojant, padainavo "Lietuva Tė
vynė musų”. Publika triukšmingu 
delnų plojimu išreiškė p. Leškevi
čiui ir jo dirigtiojamiems savo 
karštą užsiganėilinimą. Tas pats 
orkestras pagriežė \ in. Kudirkos 
kompozicijos vairą ir polką. \ pač 
gražiai išėjo valcas, kuriame daug 
yra motyvų, paimtų iš lietuviškų 
dainelių. Polka tai gerai žinoma 
kauniečiams kaipo labai smagi mu
zika. Galima buvd tėmyti. kad j>a- 
nelės ir jaunikaičiai nerimo ant 
vietos — vis trepsėjo taktą. Ant 
galo p. Leškevyčius pagriežė visa
dos simpatiškai Kauno lietuvių 
priimamąją idiliją ant temos "Siun
tė mane motinėlė". Savo maloniu 
ir artistišku išpildymu pakėlė pu
blikos jausmus ligi augsčiausio 
laipsnio entuziazmo.

Paskui buvo dekHamacijos. La
biausia suprato ir mokėjo per
duoti jausmus ir mintį dainiaus 
tai dekliamatorfai eilių: "Lietuvos 
Šviesuoliams” — p. Paškevičius 
ir “\arpas" p. ?dockus. larp de- 
kliamacijų j>crskaitė savo iš visų 
pusių rimtą referatą p-lč Z. Ky
mantaitė dnt temos "\ incas Ku
dirka kaipo literatas”. Čion ne 
vieta duoti pilnas *r atsakančios 
atskaitos tos iš |isų pusių gražiai 
'kaitytos lekcijosį \ ienok negaliu 
atsilaikyti nepąsakęs, kad p-lė Z. 
K. gali drąsiai ^pecijalizuotis kai
po lektorė. Aftt paties galo p. 
Lekeckas perskaitė trumpą, bet 
labai populiariškfci ir gražiai sutai
sytą ir aiškiai iškalbėtą refera-

iy..jj;cliaįas dar^ 4*tą, kšuljj< 
fttf paskutinių lietimų turi

Gruodžio 2 d. vyrų gimnazijos 
perdėtiniai įtaisė literatiškai-muzi- 
kališką vakarą, kurio pelnas nepasi
turinčių mokinių šelpimui skiria
mas. Gražus tikslas, to dėlei veik 
pilna miesto salė prisikimšusi bu
vo. Svečiai daugiau rusų ponija, 
valdininkai su savo įsipuošusioms 
poniutėms. (Bene neima gerų al
gų!). Tačiaus šį vakarą koks tai 
nepaprastas subruzdimas. Visuomet 
ant tokių vakarų daugiau lenkų 
gaivalo, lietuvių neišvysi. Kas čia 
šiandien pasidarė? Prie įėjimo 
įsipuošusios ponios pardavinėja 
programas lietuvių, nišų ir lenkų 
kalbose. Kotik ne naujiena. Po
niutės rusės net lietuviškai už 
klaustos, teikia lietuviškas progra
mas. Teikia ir stebisi: ima vienas, 
kitas, dešimtas — kas-žin ar kokia 
neišpirkta liko. Oho! Iš kur tie 
lietuviai atsirado, kas juos atvijo? 
Prakilnus vakaro tikslas? Mažai. 
Na o ka^? — Pinną kartą leista 
tokiuose svetimtaučių rengiamuose 
vakaruose lietuviškai dekliamuoti. 
Ir kas įdomiausia—lietuvių deklia- 
niacijos (v. Barono “Anykščių ši
lelio" pradžia — mokinys Mac
kus) pipuiau programoje stovi ne
gu kulių.... I 'žtatai gi pasklydo 
gandas, kad lenkai, taikiai tokia 
“neteisybe" užsigavę. žada vakarą 
boikotuoti. Tiesa jų mažai ir bu
vo. Sakykite! Kaune. Lietuvos 
mieste, jau rusas direktorius pripa-

riausybė pajuto nuo “tiesėsės” du- 
mužės reakcijos vejalį....

Seniau būdavo “Daina” taisyda
vo vakarus retai kada apie tai 
pranešdama, dabar policmeisteris 
kas-žin kokius pakiša įstatymus ir 
sako: “nelzia!” Reikia, ėsą. pildy
ti įstatymus. Laike šokių sukinasi 
pristavas, priemenėj žemsargiai. 
Aną kartą policijos atstovas norė
jo “areštuoti” kasą, tačiaus Šiaip 
taip jį nuramino. Kitas vėjas — 
kiti laikai. O kas bus toliau?

langų stiklus kaip mokykloj, purvo 
prinešti lig kelių į trobą, o dulkės 
teėda akis. Tokį tai jiamokinimą 
duoda musų vaikams mokykla.

Bet pažiūrėk j mokytoją. Vy
resnis — rusas vadina save mokyk
los užveizėtoji!. Nuplyšęs, nudris
kęs. kaip tas žydas smaladegis prie 
žydų kapinių. Tartum už 5 rub
lius j mėnesį tarnauja.' Net pikta 
žiūrėti. Toks mokytojas ir musų 
vaikų švarumą ir jiadorumą užlai
kyti neišmokys.

Vyručiai! pasirūpinkite 
geresnį vyresnįjį mokytoją.

Ilgūnas.

gauti

“Vilniaus Aušros” 
šviesa, kaip saulės

' I§ ANYKŠČIŲ, 
Ukmergės pav.

Musų aplinkiniuose miesteliuose 
steigiamos 
Apielinkės.
spinduliai, veržiasi kur tik gali. 
Na ir Anykščiuose sumanė įsteigti 
panašią Apielinkę. Prie to darbo 
Anykščius paragino yfiatingai.... 
apskričio viršininkai, kurie tyčiojo
si, kad, girdi, tokiuose Anykščiuo
se, lizde socijalistų, nesą jokių ra
telių. jokių draugijų. Už “para- 
Iginimą" jiems.... ačiū!

Kaip bematant prisirašė 10 ypa
tų, ir jau butų buvę viskas gerai. 
Bet aš, būdamas prisirašęs prie tos 
10 ypatų, gavau pranešimą, kad 
galiu įstoti mokytojų “Saulės" kur- 
suosna Kaune, ir, tokiu budu, 
Apielcnkė lieka be vedėjo. Kiti 
nariai, kaip antai: mokvlojas 
Sluoksnaitis, p. \ 1. Laskauskis ir 
p. J. laskauskis, nors energiškai 
ėmėsi darbo, tačiaus vesti atsisakė: 
vienas dėlei pi1d\mo tarnystės |>a- 
reigų, kiti nesuprazdami kaip rei
kiant to dalyko. Ir tokiu budu 
šviesai kelią užkirtome: Apielenkė 
iširo. 1 (jaila!

Getiškų turi tiesų, o lenkai rauM^T' 
ir dar raukosi? širsta, užtai. kati 
ne jie pirmiau už lietuvius deklia- 
muos! Reikėtų ponams lenkams 
susiprasti, kad lygiai vieniems ir 
kitiems grasina paojus nuo “tikrųjų 
rusų", kurių atstovai net dcklia- 
muojant lenkui (Slovackio —liūd
na man. Dieve!) iš Šatės išbrupdė- 
jo, nenorėdami nieko, kaip rusiško 
klausyti. Taip elgdamiesi lenkai 
priskaito save prie “tikrųjų” kad 
ir ne rusų, tai “lenkų", kas ant vie
no išeina.

Žinoma prie įvedimo j programą 
skyriaus lietuvių kalboje — galima 
šiokio tokio subruzdimo laukti. 
Bet tas ir gerai, nes lietuviai kas 
kartą daugiau išgauna sau tiesų 
mokykloje, viešuose darbuose ir tt.

Artinasi Kalėdos — “šeiminin
kams visos bėdos”, sako dainelės 
žodžiai, tačiaus miestiečiams, mato
mai. atšventęs pasilinksminti, na ir 
jiaprastai sakant varyti “kultūrinį 
darbą”.

"Daina” trečią Kalėdų dieną Gę. 
26 d. žada pastatyti ant scenos 
naują įdomų veikalą, kuris |>asak 
teatralų visos Europos ir ne Eu
ropos scenas kulnimis 
Tai prancūzų melodrama 
ninku" (Iva podrosika) 
rusiško vertimo. Tiesa 
veikalas gan gerai sceniškai sutai
sytas, daug intrigos daug gyvybės, 
dora trimfuoja. Žinoma geriau, 
kad turėtumėme ką iš savo — lie
tuvių gyvenimo, bet neįpratusiai 
lietuvių miniai veikalas labai pa
traukiantis. gali juos tokiu budu 
prie teatro pritraukti. Užtikrinu, 
kad apsilankę — timpos, kitos ne
pagailės.

Nenori kauniečiai vilniečiams ap
sileisti: ir jie rengia Kudirkos at
minimui vakarą. (“Daina" Gruo
džio 16 d.) Mat prie “Dainos" 
susitvėrė orkestras, kuris žada su- 
griežti Petrauckio kompozicijos 
hymną (su choru), Ant Nemuno 
vilnių-valcių, “Dėdienė" (Kapso). 
Rengiami apie Kudirkos gyvenimą 
ir veikimą referatai. Dekliamaci- 
jos jo sutaisytų eilių.

Kaip ten bus pamatysime. O 
tuo tarpu gerai, kad nors geri yra 
norai. Dar vienas paminėjimo 
verta. Negaliu atspėti, ar kaunie
čiai savo veikimuose į kairę pakry
po, ar musų valdininkai didei nu
žengė į tiesiąją. Tačiaus žinant 
daugumo kauniškių norą “ramaus” 
veikimo — galime spręsti, kad vy

apdaužęs. 
“Du tar- 
versta iš 

vra tai

Edvardas Šukevičius,

IŠ KYBURIŲ,

IŠ PAGIRIŲ, 
Ukmergės Į>av.

Jau suvirs du mėnesiu, kaip čion 
mokytojauja lietuvis mokytojai 
Juozapas Kasperavičia. įkinko mo
kyklą apie 70 vaikų; su virš 60 
viakų negavo mokykloj vietos 
vaikai ir per didelius šalčius lanko 
mokyklą bepertraukio ir su dideliu 
noru mokinasi. Prie rusų moky
davosi daugiausiai 10 vaikų. Tru
su garbingo ir darbštaus vietinio 
klebono bus įkurta ateinančiais me
tais Pagiriuose didelė mokykla 
300 vaikų, mokytojau^ bent trįs 
mokytojai. Šventadieniais, utamin- 
kais ir pėtnyčiomis esti vakariniai 
kursai suaugusioms mergaitėms, 
nemokančioms rašyti. Lanko tuos 
vakarus į 20 ypatų, su kuriomis . 
tankiai rašome nuo 5 iki 12 va
landos naktį. Man tas darbas la
bai patinka ir su noru darbųojuos.'. 
Baigdamos darką mokinės dažnai I 
padainuoja ar pagieda. Kaikada 
man darbe padeda vietiniai kun.—• 
klebonas ir kamendorius. Pailgė
jus dienoms, gal ir daugiau pra
dės lankyti vakarais mokyklą. 
Mokslas dykai išguldomas. Be tų 
dar lanko mokyklą vakarais daug 
tų. kurie nesutilpo, tarp tu yra keli

čia yra pono Karpio dvaras. 
Sumanė sykį padaryti medžioklę; 
įtaisė ją gruodžio 13 d. Tariasi 
medžioti, tik šunų nėra, nėra kam 
zuikių (kiškių) iš miško varyti. 
Atėjo j galvą pasamdvti žmones 
šunų vietoje. Buvo 21 žmogus, 
skalijo jie visą dieną, kėlė kiškius, 
po mišką bėgiodami, o tik 2 kiš
kiu ponas tenušovė. Buvo žadė
jęs mokėti po 40 kap. ant dienos, 
o vakarui atėjus, nei valgyti da
vė. nei pinigų mokėjo. Parėjo 
žmonės namo, 
kojų, antai, 
Ja
ponu — su žmonėmis medžiojo, 
o tie tarė esą baudžiauninkais — 
šunų vietoje buvo. Ponas poniš
kai ir užmokėjo — nieko nedavė 
baudžiauninkanįs, gerai dar kad 
nepaiovė.

viesus MČait\mūs sventsafenumC 
Pabaigoje mokslo metų bus paduo
ta smulki atskaita apie vakarinius 
lavinimus ir įvykusius šventadie
niais skaitymus.

Mokytojas J.. Kasperavičia.

mokėjo.
amo. nebegali nusiauti
i. čekes prišalo prie ko-

Ponas užsimanė būti senovės

IŠ PANEVĖŽIO. ’ 
Revoliucijos audra nustojo, at- 

galainiai atsiima, ką buvo davę. 
Spaudos laisvė susiaurinta. Pra
deda rastis slaptoji spauda. Pa
nevėžio mokiniai išleido hektogra
fuotą laikraštį rusų kalboje “Lais
voji Mokykla". Reikalas pagami
no išleidimą. Kreipdamasis į ru- " 
sus, ragina eiti po žmonėmis ir 
juos palaikyti. niekuomet nevaryti 
“rusiškos" politikos.

(“Ž”)

(“2”)

IŠ MAŽEIKIŲ.
Mažeikiečiai, neturėdami bažny

čios. pasistatė sau laikiną šopą. 
kurioje ir laikomos pamaldos. 
Bažnyčios mažeikiečiai tuo tarpu 
neišgali pastatyti. Sužinoję, kad 
vienas kunigas nori aukoti savo 
turtą jų bažnyčiai, sumaningesnie- 
jie virai parašė prašymą Vysku
pui, kad paskirtų tą kunigą jiems 
už kleboną. Pajutęs tai dabarti
nis klebonas kun. Mieškauskis 
persigando ir sumanė taip-pat pra
šymu kreipties į Vyskupą, kuria
me. neteisingai girdamas save, ra
šė, buk parapijonai prašą palikti 
jį ant vietos, pirmoj gi parapijo
nų prašymą vadina “maištininkų” 
prašymu ir jau kelintas šventadie
nis prašinėja parapijoms, kitus 
pats ir per agentus verste verčia, 
pasirašyti ant prašymo.

Šalininkas.

I§ ERŽVILKO, 
Raseinių pav.

Turime dvikliasę mokyklą, kuri 
iš oro žiūrint labai graži: namas 
didelis, augštas, net malonu žiūrėti. 
Bet įeik vidun: — purvina, biauri. 
tinkas vietomis atkritęs, siertbs su- 
plaišioją, langų stiklai išdaužyti. 
Tikra daržinė.

Nors mokytojui kasmet duoda
ma iš valdžios mokyklos taisymui 
po ,127 rublius, bet mokyklos tai
symo nematyt.

Tai tau gyvenimo mokykla, tai 
mųsų vaikučiams pavyzdys kaip 
reikią gamie gyventi; išdaužyti

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų x gub.

Jau baigiasi metai, kaip gyvuoja 
Trako folvarke (Gelgaudiškio vai- " 
sčiaus, Naumiesčio pav.) privatinė 
pradinė mokykla. įsteigė ją ir 
užlaiko savo lėšomis Gelgaudiškio 
dvarų savininkas p. Komaras. Tra
ko mokykla skiriama dvaro darbi
ninkų vaikams, bet leidžiama nau
dotis ja ir aplinkinių ūkininkų vai
kams. Pinną pusmetį ūkininkų | 
vaikų nei vienas nelankė Trako 
mokyklą, nes tėvai nenorėjo ypa- 
tiškai prašyti p. Komaro; antrą 
pusmetį, kada jau buvo prisakyta 
priimti mokyklon ūkininkų vaiku-! 
ir be prašymo, du užsirašė, bet dar 
lig šiol nepradėjo mokvtis. šį

Trako mokykla yra valdžios lei
sta ir išguldinėjimas joje turi būti 
pritaikomas prie pradinių valdžios 
mokyklų programo. Jos mokytoju 
ligšiol buvo lietuvis p. Juškevičius, 
ilgą laiką tarnavęs Gelgaudiškio 
dvaruose inspektorium, o vėliaus 
^irių užveizdos pagelbininku; jisai 
turi mokytojo teises ir seniaus ke
lis metus mokytojavęs. Irako 
mokyklos mokytojui jiaskirtas toks 
užlaikymas metams: pinigais - 
rub., kviečių 5 pud., rugių 62 pjL| 
16 sv^, miežių 27 p. 25 sv., avižų® 
12 p., žirnių 5 pud.. bulvėms 
odinti 200 prentų, linams pasisėti ’ 
150 pr., daržovėms 50 pr., 2 kar
vėm užlaikymas vasarą ir žiemą; 
kiaulių ir vištų gali laikyti tiek, . • 
kiek gali išmaitinti; malkų gauna, 
kiek tik reikiant.

Pereitą žiemą Trako mokyklą 
lankė 61 vaikas, bet iki gului mok--J 
slo metų vaikščiojo tik 25 moki- J 
niai. Kadangi mokykloje yra tik j



16 suolų ir ant kiekvieno suolo kratą pas žydą Viktorovą, rado 
galima tik dviem 
si vaikai negalėjo tilpti mokykloje 
ir buvo paskirstyti į dvi dali; se- 
nesniejie mokinosi prieš piet 4 vai., 
o jaunesniejie po piet 3 valandas.
Po vakacijos nuo pradžios Rugsė
jo m. pradėjo vaikščioti mokyklon 
apie 20 vaikų. Dabar yra išviso 
mokinių 38. Mokslas tęsiasi kas
dieną 6 valandas. \ isi mokiniai 
skaitosi pirmo skyriaus; bet vie
niems mokant daugiaus, kitiems 
tik ką pradedantiems mokytis ma
žiaus, tapo padalyti į 3 grupas. Iš
guldymas yra atliekamas lietuvis-, 
koje kalboje. Tuo tarpu vaikai 
mokinasi tik lietuviškai skaityti, 
rašyti ir skaitliuoti.

Mokykla užima vieną kambarį, 
kuris turi pločio 5 metrus, ilgio 
9,15 m. ir augščio 2,75 m. lokiu 
budu j ame.telpa oro 125,7 kub. m. 
ir ant kiekvieno 32 galinčių tilpti 
mokykloje mokinių išpuola oro 4 
k. metrai. Kaip matome, oro mo
kykloje yra pakaktinai ir mokyklų 
higijenos prisakymas, kad vienam 
mokiniui mokykloje išpultų oro 
2,5 — kub. m. (didesniems dau
giaus, mažesniems mažiaus), čionai 
yra išpildytas. Keturi langai vi
dutinio didumo iš pietų pusės su
teikia mokiniams užtektinai šviesos. 
Užtatai ventiliatorių nei vieno neį
taisyta. Suolai naujausios siste
mos, kokių retai kur galima ati
tikti valdžios mokyklose. Jų il
gis 1, 2 m., augštis o, 5 m. Ant 
vieno suolo gali sėdėti tik du mo
kiniu. Tarp dviejų eilių suolų 
yra dar daug tuščios vietos: leng
vai galėtų dar tilpti viena eilė per 
pusę trumpesnių suolų. Tuokart 
lengvai tilptų mokykloje 40 moki
nių. Padaryta klaida įtaisant suo
lus vienokio augščio. Suolų aug
štis turi būti pritaikomas prie vai
kų didumo, todėl suolai mokykloje 
turėtų būti bent trejopo augščio: 
mažesniems vaikams žemesni, vidu
tiniams, vidutiniai, didesniems 
augštesni.

Nuo pradžios ateinančių metų 
Trako mokykla pasiliks be moky
tojo, nes p. Juškevyčius, dėlei ne
sutikimo su p. Komaru, apleidžia 
Traką ir išeina Kalvarijos “Žibu
rio” mokyklon. Turime viltį, kad 
p. Komaras pasij ieškos kitą moky
toją, kuris, išgavęs tam tikrą val
džios leidimą, galės ir toliaus vary
ti pradėtąjį darbą, platindamas 
šviesą tarp dvaro darbininkų vaikų.

P. Komaras buvo užmanęs į- 
steigti dar antrą tokią-pat mokyklą 
Annopolio folvarke. Bet nesant 
čionai liuoso buto, tas užmanymas 
liko atidėtas ant tolymesnio laiko.

Nors Gelgaudiškyje yra net dvi 
valdžios mokykli (viena valsčiaus, 
kita evangelikų), bet, gulint Gel
gaudiškio folvarkui pačiame vals
čiaus krašte, tomis mokyklomis ga
li naudotis tik maža valsčiaus da
lelė, būtent artymesniųjų folvarkų 
ir kaimų gyventojai. \ isiems ki-

* tiems valsčiaus gyventojams yra 
pertoli siuntinėti vaikus Gelgaudiš
kiu ir dėlto Trako mokykla ir už
manytoji Annopolio mokykla, kaip 
gulinčios viduryje valsčiaus paran
kesnes gyventojams. Gelgaudiškyje 

r užtektų vienos mokyklos, nes dabar 
abi pustušti (pernai vienoje buvo 
tik 11 mokinių). Daug naudin- 
giaus butų vieną jų perkelti kur- 
nors į valsčiaus vidurį, būtent Plie- 
niškio arba Šakių folvarkan. Aną 
met buvo jau bandoma perkelti iš 
Gelgaudiškio evangelikų mokykla 
Sakių folvarkan, bet nepasisekė. 
O gaila, nes dvikliasinė Šakių mo
kykla perpildyta ir daugelis norin
čių mokytis neturi kur pasidėti.

Reikia čionai dar paminėti, kad 
pereitą žiemą buvo įrengti Trake 
ir Gelgaudiškyje vakariniai kursai 
paaugusiems (dvaro antrininkams 
ir antrininkėms), norintiems pra
mokti lietuviškai skaityti ir rašyti. 
P. Juškevičius tokių mokinių ture*

hektografą ir 2 egz. brošurų soci- 
jaljstų - revoliucijonierių; buvo jį 
areštavę, apie 10 dienų palaikė ir 
paleido; dabar kalba, buk j užsie
nius pasmuko.

“Senapilės cicilikas”.

egzem.. 
Sargo” 
"Darb. 
egz. ir

senj. Prie to žvėriško darbo pri
kalbėjo ją du vyrai pažadėdami 
vesti, — tik-tai su ta išlyga, kad 
ji nužudytų namų savininką S. 
Bole, ir paimtų ir jo pinigus, ant 
ko jos ir sutiko. Perskėlė seniui 
kirviu galvą ir išėmė iš spintos 
327 rubl. Visos trįs suareštuoto*.

Iš MINSKO.
Minsko gubernatoriuj nubaudė 

visus areštuotus Susirinkime moki
nius po 25 rub,. negalintiems užsi
mokėti, pinigišką baudą pakeitė 10 
dienų arešto.

(Iš “V. Ž.*)

IŠ RYGOS.
Rygos politechnikos studentai, 

kaip praneša latvių laikraščiai, 
skirstosi ]>agal tautų maždaug taip: 
latvių — 450, rusų — 360, vokie
čių — 350, lenkų ir lietuvių — 
200. žydų — 190, įgaunių — 80, 
armėnų — 25, totorių — 5.

Taq> jų yra studentų, kurie mo
kinasi jau bent po 10 — 14 metų, 
60 žmonių, — nemažai esą ir to
kių, kurie jau mokinasi po 15, 16 
ir 17 metų: o du studentu esą ir 
dar užsilikę nuo 1884 metų ir 1885 
metų. Vitų seniausias Rygos po
litechnikos studentas turi apie 
metus, o visų jauniausias iš 
tarj>o vra 17 metų.

(Iš “V.2.”)

jy

I

jęs 6 — 8. Gelgaudiškyje tuomi 
buvo užsiėmę abudu mokytoju už 
paskirtą p. Komaro užmokestį. 
Vienas mokino merginas, kitas vy- 
rukus. Vienąkart vakare užėjau 

H mokyklon ir radau dvidešimts ke
liąs antrininkes

M nes)
daug

berašant, 
mažiaus.

(tarp jų 2 apyse- 
Vaikinų mokinosi

J. Saugaitis.

|jR Iš SENAPILĖS, 
Suvalkų gub.

III Gruodžio 29 d. tapo padaryta 
8 kratas, krėtė žandarai ir 

B pdicistai; pas žydus rado kelis 
svarus parako ir prūsiškos arba
tos. pas sijonistus-socijalistus at
rado biblijotieką — konfiskavo; 
pąs ką rado, tai siulijo pinigus, 

•- k^d apsiimtų išdavinėt, buvo 
padaryta krata ir bundistų skaity- 

nieko uždrausto nera- 
[7 do. Pirm 3 sąvaičių buvo padarę

IŠ ŽURIU GUDELIU, 
Paežerių vaisė., Vilk pv. Suv. gb.

Keliaujant nuo Pilviškių į rytus, 
šeštame verste, dešinėj pusėj Šešu
pės, yra kaimas Žiūrai Gudeliai: 
kaimas nemažas, ūkininkai gyvena 
neblogai, ries pašešupiais žemė ne
bloga.

Apšvietimas pas žmonis čion 
stovi ant vidutinio laipsnio. Laik
raščių pareina čion: “Vii. Ž.” 2 
egz.. “Lietuvos Ukin.” 4 egzem., 
“Vilties** 1 egz.. “Žarijos” 2 egz., 
“šaltinio” 5 egz. Šiame kampelyj 
jau iš seiliaus kai-kurie lavinosi ir 
platino apšvietimą tarp aplinkinių 
gyventojų: dar prieš iškovojimą 
mums spaudos 11/33 — 4 metuose 
čion gyveno draugovė, kurios tiks
las buvo nors slapta platinti ap
švietimas tarp savo brolių skaitant 
laikraščius ir knygeles ir platinant 
juos tarp kaimynų.

Prię draugovės prigulėjo apie 
12 narių, kuriai jie davė vardą — 
Spindulys; kiekviens narys mokė
davo kas mėnuo po 20 k. ir laiky
davo mėnesinius : susirinkimus 
(tarp nariu buvo kelios ypatos ir 
iš aplinkinių kaimų).

Iš laikraščių 1904 ra. “Spindu
lis” išsirašė šiuos iš užsienio liet, 
laikraščius: “Ūkininko” 4 
“Varpo” 2 egz., “Tėvynės 
t egz., “Kryžiaus" 1 egz., 
Bal.” t egz.. "Draugo" t
iš Amerikos “V ienybę Lietuvnin
kų”: taip-pat gi turėjo įsitaisę ir 
knygynėlį, susidedantį iš įvairios 
pakraipos 20 knygų, kurios atsiė
jo į 10 rub.. Knygas ir laikraščius 
skaitydavo bendrai ir 
perskaitęs siuntė kitam laikraštį, 
padėdavo savo numerį, kad kiti 
matytų keno neskaitytas dar laik
raštis ir jiems perskaitę siųstų).

Dr—vė Spindulys išgyvavo ligi 
mobilizacijos 1904 m. (Suvalkų 
gub.) laike karės rusų su japonais, 
bet gręsiant mobilizacijai, kai-ku- 
riems nariams išėjus užsienin, mu
sų Spindulys nustojo spindejęs 
(nors keli nariai dar gaivino Spin
dulį), liko tik knygynėlis, kuris ir 
ligšiol tebėra išmėtytas pas buvu
sius “spinduliečius”: visas knygas, 
mano nuomone, reiktų surinkti ir 
paaukoti legališkam artimiausiam 
knygynui, kaipo tai Šunskų “Ži
burio” arba Pilviškių “šviesos” 
knygynui.

Negana toj Žiuriuos Gudeliuos, 
rodos neapsiriksiu. —- pirmą kart 
buvo įrengtas Suvalkų gub. slap
tas spektaklis “Amerika Pirtyj”. 
Tai buvo dar 1901 m. Žmonės 
kaimiečiai tąsyk dar mažiau supra
to lietuvišką teatrą ir jo naudą. 
Spektaklio surengime daug tąsyk 
darbavosi čion garbus stud. L. 
G ir K. P., kurie podraug su pa
rinktais iš kaimo jaunimo artistais 
darbavosi ir ant scenos. Spekta
klis tąsyk buvo atliktas la
bai pasekmingai kaip iš lošikų taip 
ir iš publikos (nisės, kurios pribu
vo ’ į 120 ypatų.
buvo dekliamacijos ir šokiai: de
kliamavo stud. L. C.
Ašaros” iš “Varpo"
Ašar.) ir K. P. “Nors ir daug yr 
gražių vietų”; abiejų dekliamaci
jos publikai labai patiko, ypač 
“Nemuno Ašaros” išspaudė kitam 
ašaras ant veido, nes tai buvo pir
mas atsitikimas pas mus tarp kai
miečių, po kurio tuoj pasipylė toki 
“slapti spektakliai” apie Senapilę. 
Sasnavą ir kitur.

Tokiu tai budu čion kilo tąsyk 
tarp žmonių tautiškas susipratimas, 
kuomet dar daugiausia kaimiečiai 
apylinkėj saldžiai miegojo legališ- 
ku miegu.

Šiuos kelis žodžius rašydamas 
noriu nupiešt* vietinių kaimiečių 
tautišką kilimą prieš pat leidimą 
pas mus spaudos, kol valdžia taip 
su įnirtimu viską lietuvišką perse
kiojo, bet kaimiečiai jau buvo ant 
tiek susipratę, kad nežiūrint į jo
kias bausmes ir persekiojimą, tau
tišką susipratimą varė tolyn su pa
sisekimu, apie ką pas mus šian
dien dar1 mažai pranešama laikraš
čiuose. Tikiu, kad ne vien tik pąs 
mus ) tais metais buvo tveriamos 
panašios draugovės ir taisomi 
“slapti spektakliai", kaipo rengi
mas visuomenės prie šiandieninio, 
iškovojus spaudą, gyvenimo.

Daironų Motiejus.

kiekvienas

Po vaidinimo

Nemuno 
( Arakso

TačižTOs ir "čia neapsiėjo be tam
sybė* aį>aštaliį; Atsirado keli ūki
ninkai, ifkurie"priešinasi mokyklos 
steigimui, nes jie nieko naudingo 
apšvietflfte nematą ir patįs kvaili 
būdami prikalbinėja kitus nesutik
ti statyti mokyklą.

Gėdal ;jumsr’ tamsuoliai toliaus 
tamsybėj ė būti?

'' J. Lapošinskas.
<1 in
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15 AMERIKOS

Ailanthus Grove, Mo. Išdegė 
visas vidurys šito miesto. Sudegė 
3 dideles krautuvės, viena bažny
čia, didelė kalvė ir daug privatiškų 
namų.

Marion, Ind. Sudegė čia “Dia
mond” stiklo dirbtuvės, 
liūs gaisro padarytus skaito 
150000 dol.

Nuosto-
ant

Indianopolis, Ind. Sudegė 
krautuvės Henry (Jobu r n & 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 

Į į pusantro milijono doliarių.

čia
Co.

GIRIŲ NAIKINIMAS. Dctroit, Mich. Sudegė čia krau- 
Pereituosc metuose Amerikos tuvės Lekeman Hardware & Im- 

lentų piovyklos sunaudojo medžių plement Co. Nuostolius gaisro 
53 milijardiis kubiskų pėdų už (padarytus skaito ant $150000. 
$6121151388? Jeigu teip eis toliau, 
Amerika gali atsirasti be girių, sa
vo reikalams turės medžius gabenti 
iš kaimyniškų kraštų. » Girių už- 
veizda garsina, jog dabar jau bal
tosios eglės ir aržuolai giriose bai
gia nykti: nuo 1899 metų eglių 
skaitlius giriose sumažėjo

Dctroit, Mich. Sudegė čia krau-

Kansas City, Kans. Siautė čia 
gaisras Nelson Morris & Co. sker
dyklose, kuris pridirbo nuostolių 
ant pusės milijono doliarių.

San Louis Obispo, Cal. Žaibas 
ant uždegė didelį kerosino rezervoarą 

40%, o aržuolų ant 36%. Medžių Union Oil Co. Port Hartforde, 
kainos nuo 1899 pakilo ant Ugnis užgriebė tri* kitus rezervoa- 

49%. " ; ‘ — - ..............

STUDENTŲ STREIKAS.
Bellaire, Oh. Studentai Bethany • EXPLIOZIJOS.

College sustreikavo, 67 studentai Philadelpliia, Pa. Arsenaluose 
apleido jau kollegiją. Mat kolle- esančiuose priemiestyj Frankford, 
gijos užveizda relegavo 15 studen- krapndių dalyj atsitiko expliozija, 
tų už sudeginimą paveikslo kollegi- kurios penki darbininkai likosi su-

rus Standard Oil Co. Nuostolius 
skaito ant 200000 dol.

Iš HEIDELBERG, PA.
Darbai eina čia prastai, krizis 

traukiasi nuo dviejų mėnesių ir per 
tiek laiko traukiasi bedarbė. Dau
gelis darbininkų, kurie pirma gyrė 
capitalistus, dabar pradeda juos 
peikti, kadangi jų darbus geriau 
suprato. Kol darbai ėjo, tai dau
gelis darbininkų niekino unijas, 
manė, kad unijos ir kitokios darbi
ninkų organizacijos visai nereika
lingos.

Cianykščių lietuvių supratimas 
stovi žemai. laikraščius mažai 
kas skaito, nė šventosios “Žvaigž
dės” čia nematyt. Labiausiai čia- 
nykščiams lietuviams rupi gėrimai 
ir kitoki negražus pasielgimai. 
Gyvena jie paskendę prietaruose.

Filipas iš Kanapių.

IS DUNNING, ARK.
Yra čia kiek lietuvių, jie lai

kosi vokiečių katalikų bažnyčios.
Neseniai čia buvo lietuviškos 

krikštynos, ant kurių susirinko 
karšti katalikai pasilinksminti, na, 
ir žinoma, linksminosi 
Ir kunigui sudėjo, 
džiaugsmo net 700 dol.

Cianykščiose anglių
pradėjo dirbti tik po dvi dieni san- 
vaitėj.

saviškai.
matyt iš

kasyklose

Šimkaus, Ig. Strumikos — globėjų 
(ar kasos? Red.).

Tą vakarą (kokį? Red.) atsibu
vo susirinkimas tam pačiam ro
me. Pakalbinus Eidimtui, broliai 
ir seserys sumetė aukų $3.56. Au
kavusiems ištariame širdingą ačiū. 
Kaip paprastai pas mus daroma, 
išprašymui palaimos, 22 dieną va
sario 1 likosi 
mos mišios 
kų vietinės
mokyklos (lietuviškos čia nėra), 
antros — už kritusius korijant už 
Lietuvos laisvę. Bus ir pamoks
las. \ akare bus susirinkimas len
kiškoj mokykloj su prakalbomis. 
Kun. Gogolevskis kalbės apie prie
tikius lenkiškai lietuviškus ir 
iš lenkiško atžvilgio, aišky s prie
žastį lietuvių judėjimo ir jų sie
kius.

užpirktos pir
su asista vai- 

lenkiškos parapijos

J. P. Eidimt.
Šita korespondencija atsiųsta 

nesuprantamai parašyta, kad 
nežinome, ar gerai autoriaus 
perduodame. Geriau trum- 
o suprantamiau rašyti, negu

teip
mes
mislį
piau
piešti ilgus, o nesuprantamus ap- 
rašvmus.

Red.

LIETUVOS MOTERIS.
Lietuvių Moterų susivažiavimas 

tarp kitko nutarė suteikti Durnai, 
per savo atstovus, reikalavimą su 
parašais, kad degtinė butų praša
linta iš Lietuvos, nes iš jos. tai 
yra iš girtuoklystės, paeina pirmu
čiausiai visos nelaimės kaip mo 
terų, taip ir viso musų krašto. Pil
dydamas tą nutarimą, susivažiavi
mo išrinktas komitetas, išleido tam 
tikrus plakatus su atsiliepimu į 
Valstybės Durną ir išsiuntinėjo 
juos kiek galėdamas plačiau po 
visą Lietuvą surinkimui para
šų. Tačiau*, taip kaip tie plaka
tai vistik gali daugumą iš Lietuvos 
moterų nepasiekti, meldžiame savo 
parašus siųsti, nors ir aut atskirų 
lakštų, tiesiok į durną a r Imi per re
dakcijas Vilniaus lietuviškų laikra
ščių. Ypatų, kurios apsiimtų su
rinkti daugiau parašų, meldžiu pri
siųsti savo adresus, kad galėčiau 
tuoj išsiųsti spauzdintus lakštus. 
Parašai turi būti pristatyti man 
sutverkymui. ne vėliau kaip lig 
Sausio 15 d. 1908 m., nes sulyg 
komiteto susivažiavimo nutarimų 
Sausio 20 d., turiu juos išsiųsti Pe
terburgan. Visus raštus paliečian
čius Lietuvių Moterų sąjungą mel
džiu adresuoti man, šiuo adresu: 
(Vilna — Antokol, Polevoi pereu- 
lok, d. Potapjevoi), Lietuvių Mote
rų sąjungos sekretorė: O. Pleirytė 
Puidienė.

jos prezidento, tai studentai, už
stodami už releguotus, pakėlė strai- 
ką.

žeisti, o tame skaitliuje du sužei
sti mirtinai.

Reikalavimas j V. D. šiaip skamba:

Į Valstybes Durną lietuvių Moterų 
reikalavimas.

Degtinė — tai didžiausias mote
rų skriaudų šaltinis ir svarbiausia 
priežastis kultūriško ir ekonomiško 
viso krašto sumenkėjimo. Todėl 
moterų lietuvių susivažiavimas, 
buvęs Kaune nutarė reikalauti per 
savo atstovus Durnoje, kad musų 
krašte degtinės pardavinėjimas bu-

visiškai panaikintas.

IŠ LIEPOJAUS.
Liepojuje* šiomis dienomis . 16 

metų mergaitė su savo draugėmis 
tų pačių metų nužudė savo šeimi
ninką, pas kurį ji tarnavo, 69 m.

Charleston, W. Va. New River 
DARBININKAI NE TINKA l ang|ių kasyklose 30 d. sausio atši

ls ARI L MENĘ. tiko dujų expiiozija, kurios 9
New \ork. 2000 neturinčių bįnįnkai likosi užmušti. Išviso oloj 

darbo darbininkų atsišaukė į rekru buvo 25 darbininkai, bet kili išsi- 
gelbėjo.

*tn‘ smarki, kad vieną darbininką 
I*r kilos per skylę išmetė laukan.

tavimo biurus norėdami pastoli 
riumenėn, bet iš to skaitliai!* 
karnų rado vos 100. kiti buvo 
silpni.

Expliozija buvo

NELAIMES ANT 
GELEŽINKELIŲ. 

Clinton, la. Susimušė čia

dar-

teip
iš

NEGERA TVARKA.
Springfield. Iii. Prisakius 

brrnatoriui, specijališka komisija Itriškas karas su skersai važiuojan- 
tirmėjd prietikius bepročių namuo du v„imu> kuriame buvo 3 far
se Bartonville ir susekė, jog perei-1 
tuose metnose tuose šteto užlaiko
muose namuose 4 bepročiai 
sveikino su »ia pasaule, o 705 
si sužeisti, o tame 39 sužeisti 
kiai.

MUSŲ MOKYKLOS.
Onuškio miestelio ūkininkai 

valsčiaus sueigą nutarė parduoti 
atsargos grudus ir trobą, kurioje 
buvo Supilti minėtiejie grudai, pi
nigus gi už parduotus grudus ir 
trobą (ladėti bankan ir reikalui 
esant, skolinties. Tokį savo nuta
rimą jie padavė žemiečių viršinin
kui užtvirtinti; žemiečių viršinin
kas užtvirtino jų nutarimą.

Paskiaus keli labiaus susipratę 
ūkininkai ir vietinis klebonas kun. 
J. Civinskas sumanė perkeisti tą 
trobą į mokyklą ir pradėjo pri
kalbinėti kitus ūkininkus 
duoti tos trobos. Daugumą 
ir keli ūkininkai nuėjo pas 
čių viršininką prašyti, kad
nytų minėtąjį nutarimą. Žemiečių 
viršininkas nesutiko atmainyti nu
tarimo ir pasakė, kad jeigu norį 
pasilikti tą trobą, tai turį užmokėti 
keliais rubliais daugiaus, negu kad 
buvo nutarę. Ūkininkai taip ir 
padarė. Ir taip dėlei savo išsykio 
nesusipratimo turėjo už savo sa
vastį mokėti pinigus. Dabar keti
nama įsteigti Onuškyje pradinė 
mokyklą ir nupirktąją trobą perkei
sti į mokyklą.

Pagirtinas valstiečių rūpinamasi 
apšvietimo reikalais I , «,

per

nepar- 
sutiko 
žemie- 
atmai-

elek-

tneriai. Visi jie likosi užmušti.

atsi-1 
liko-1
sun

NUSIBANKMHTNO BANKAI. | 
New York. Likosi uždaryti du 

gana žymus bankai: Comptrollers 
of the Curency Ridgley ir Mecha- 
nic ir Trades Bank, 
bankas turi žmonių 
965,272, antrasis gi 
jonų. -Bankai likosi 
dangi pritruko pinigų bėgantiems! 
išmokėjimams.

TORNADO.
\Vesson, \V»s. 31 d. sausio šito

se aplinkinėse siautė smarkus tor- 
tiado, kuris labai daug nuostolių 
pridirbo: pražuvo prie to ir tūlas 
žmonių skaitlius VVessone, kiek ži
no, 6 ypatos likosi užmuštos; Jack- 
son ir Brook Havene žmonių 
žuvo daugiau.

Pirmutinis 
depozitų $2,-1 
riet 20 raili-1 
uždaryti, ka-

pra-

likosi parengtas
Kliubu Apšvietos
naudai rengiamo

Lietuviško Namo.

šių metų nedeldienj buvo 
šv. Kazimiero draugę s- 
apyskaitos pasirodė, jog

SUTARTIS SU PRANCŪZIJA
Likosi padaryta sutartis terp už 

rubežinių Amerikos reikalų 
terio Rooto ir Prancūzijos 
sadoriaus. .Amerika, sulyg 
tarimo, numažina ant 20%
nuo prancūziškų vynų. Prancūzija 
gi sulygina muitus ant Amerikos 
produktų su muitais ant tokių pro
duktų atgabentų iš kitų kraštų.

minis-1 
am ba
to su
mintus

IŠ DARBO LAUKO
f Mobile, Ala. Darbai čia, kaip 
kituose krantuose, šiuom kartuir

eina ncgeriausiai.
Spalių mė-

f Indianopolis, Ind. Suvažiavo 
čia kasyklų savininkų ir darbinin
kų organizacijų delegatai apkalbėti 
vedimo darbo- anglių kasyklose rei
kalus, kadangi 
nesyj baigiasi

NETIKRI SIDABRINIAI DO- 
LIARIAI.

Cleveland, Oh. čia nežinia kas 
paleido daug netikrų sidabrinių do
liarių. Ant jų yra 1901 ir 1904 
metai. Doliariai tie padirbti! gerai, 
turi gerą skambėjimą, todėl nei 
lengva juos nuo tikrų atskirti. 
Terp žmonių yra šimtai tų netikrų
p,n,gų’ TRECIA “AUŠROS” DR-STĖS

PRELEKCIJA 1908 M.
I Nedėlioj, 9 d. vasario, 3:30 
vai. po pietų, Freiheit Turner 
(mažojoj) svetainėj, 3417 South 
Halsted st„ atsibus tarčioji “Auš
ros” draugystės prelekcija 1908

Rome. N. ’Y. Sudegė Ha trjs . Tc'na . P"'*'*” -
Moteris ir jos vieta žmonijoje; 
.skaitys — J. Laukis. Įženga ant 
prelekcijos 10c. ypatai. 

Klausimas žingeidus

mat balandžio mė 
seniejie kontraktai.

f Chicago, 
75000 darbininkų be darbo, o per 
tai apie 150000 vaikų ir moterų 
didelį vargą kenčia.

III. Chicagoj yra

LIETUVIAI AMERIKOJ
GAISRAI.

Cleveland, Oh. Išdegė čia įtai
so* Plain Dealer Publishing Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 250000 dol.

didelės krautuvės. Nuostolius gai
sro padarytu’^ skaito ant 300000 
dol.

Amcriews, ’Ča. Išdegė čia krau- nam, todėl manome, kad 
tuvės Atlantič'lCoiWį5ress Co. ir jo-1 prelekcijos atsilankys 
se 2500 baliiį’medVĮ 
liūs gaisro j&daryt 
200000 dol.

•sv j tM
Cleveland, (%. I^egė čia fruch- 

tų šapos PenfisVlvama geležinkelio. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 750000 dol.

kiekvie- 
ant šios 
daugiau 

Inės. Nuosto-1 publikos negu ant pirmųjų. 
,is skaito ant J. Ilgaudas,

Prel. R. K. Raštininkas.

Lockwood, NA Y. Sudegė čia 
vasariniai namai sunaus garsaus 
milijonieriaus Gouldo Kingsone. I vienam. 
Nuostolius skaito ant pusės milijo- 
nd doliarių.
•A . ,

Albert, La. Su visu išdegė tu
rintis 200 gyvęntojų miestelis 
Twin Lake. Neišliko čia nė viena 
trioba. , , .. i,; , ,

iš vvaukegAn, ILL.
26 d. sausio buvo vestuvės. Už 

šliubą jaunavedis užmokėjo tiek, 
kiek buvo vėlių ganytojo reikalau
ta. Duodant šliubą. patarnavo ke
turi vaikai. Tiems vaikams sumė
tėme 2 dol. taigi po 50 c. kiek- 

Bet veselninkams išėjus 
iš bažnyčios, doros mokytojas atė
mė nuo vaikų pinigus, davė jiems 
tik po nikelį ir liepė eiti namon. 
Argi jau neužteko 
navedys užmokėjo? 
kėjo tiek, kiek nuo

to, ką jau- 
Bet jis užmo
jo reikalauta. 
Veselnikas.

IS BROCKTON, MASS. 4 
Darbai eina čia ne prastai, bet 

iš kitur pribuvusiam darbas sunku 
gauti.

Lietuvių yra čia diktas būrelis, 
yra 25 lietuviški bizniai. Daugelis 
lietuvių turi savo namus. Myli 
skaitymus, skaito knygas ir laikraš
čius. Girtuokliaujančių čia mažai, 
nes karčiamų nėra.

26 d. sausio buvo čia vestuvės 
Smaluko. Susirinkę svečiai nepa- 
siganėdino šokiais, bet atsiminė 
brolius tėvynės, sunkų caro jungą 
nesančius ir už 
Sudėjo $5.00 
kitur. Red.) 
riame Lietuvos
čiame “Lietuvos” redakcijom 

. Pacevičius.

laisvę kovojančius, 
(aukautojų vardai 
Pinigus tuos paski- 
kankiniams. S*«h-

IŠ SCHENECTADY, N. Y.
Su naujais metais ir čianykščiai 

lietuviai pradėjo smarkiau veikti.
Pirmiausiai 

sandraugų su 
Lietifva balius 
čia Tautiško
Balius pasisekė kuo geriausiai ne
tik materijai!škai, bet ir morališ
kai. Iki šiol čianykščiai lietuviai 
nedryso čia kelti nė jokio baliaus 
be ,prisidėjimo Amsterdamo lietu
vių, buvo uždėta net bausmė po 
45 c. Kadangi ne visi galėjo vi
sada važinėti, tai daugelis pasi
traukė iš draugysčių. liet visgi, 
jeigu tūli ir pasitraukė, tai užtai 
baliui laimėjome tūlą skaitlių ame
rikonų. lenkų ir sulenkėjusių lie
tuvių.' Nors moterims įženga bu
vo dykai, bet iš baliau'- laimėta 
75 ‘lot-

Pirmą 
mitingas 
tės. Iš
draugovės ižde yra (too dol., o 
narių ji turi apie 50. į Vėliau atsi
buvo posėdis Apšvietos Kliubo 
Lietuva. Iš apyskaitos, su baliaus 
pelnu. Kliubo ižde yra 184 do- 
liariai. $100 paskirta įrengimui 
Tautiško Namo, o 80 dol. išdir- 
bimui charterio ir išleidimui kon
stitucijos. Narių kliubo tuom tar
pu buvo apie 40, nes daugelis dar 
nesugrįžo (iš kur? Red.). Liepos 
mėnesyj Kliubo sueigų ruimas li
kosi uždarytas, todėl susirinkimai 
buvo laikomi karčiamose, sanariai 
nemokėjo mėnesinių .
nesyj pradėjo sueigas atlikinėti ir 
mokėti mokesčius. Iš 
rių susitvėrė draugovė steigti Tau
tišką Namą. Dabar Kliubas gy
vuoja ir darbuojasi draugijos la 
bui. Dabar narių turi apie 70.

17 d. pereito mėnesio buvo po
sėdis Tautiško Namo draugovės, 
bet nieko galutinai neapsvartė: 
vieni išsikalbinėjo “blogais lai
kais”, velijo klausymą Namo ati
dėti, kiti manė, kad tokis Namas 
ypač reikalingas bloguose laikuo
se, nes neturėdami darbo, bent tu
rėtume savo pastogę, tokiuose lai
kuose galima pigiaus nupirkti, o 
kitaip ir be Namo pinigus išbarsty- 
sime, samdydami ruimus sueigoms 
ir baliams. Paskutinė nuomonė 
persvėrė. Todėl likosi išrinktas 
komitetas. Dabar Tautiško Namo 
iždas susideda: Kliubas Apšvietos 
Lietuva duoda! 100 dol.. Labdarin
goji draugovė įkūrimo prieglaudos 
Namo 200 dol. žymesniejie steigė
jai po šimtą, arba drauge 700 dol.r 
susirašę ant akcijų (po 10 doliarių 
akcija) 200.; draugovė Šv. Kazi
miero pažadėjo 100 dol. Taigi iš 
viso 1300 doj. Bet ant sykio gali 
turėti tik 900 dpi.

Todėl sandraugai mano, kad da
bar. geriausiai butų pirkti jeib ko
kį namą su dideliu lotu ir namą 
pataisyti. Susirinkus pinigų dau
giau, parduodant akcijas, galima 
bus “tikrą hallę pastatyti”. Komi
tetui pavesta pajieškoti atsakančią 
vietą ir parūpinti charterį. Labda
ringoji draugovė įsteigimo Tautiš
ko Namo pavedė tam reikalui 200 
dol., kol tas dalykas ne atsistos 
pats ant tvirtesnių pamatų. Ji 
rinks tėipgi aukas; steigs labdarin
gus komitetus įsteigimui prieglau
dos musų našlaičiams, ištremtiems 
ir sužeistiems. Tuomtarpinis ko
mitetas susideda iš sekančių ypatų: 
D. Redeklio — pirmininko, K. 
Ciepaliavičiaus — jo užvaduotojo; 
Jono Lutiko — iždininko; J. P. 
Eidimto ir A. Gudrinsko — rasti-

Kliubo na-

Iš PEABODY. MASS.
Šitame miestelyj daug gyvena 

lenkų, bet jie pas svetimtaučius 
labai prastą turi garbę. Terp len
kų. yra čia ir keletas lietuvių; ap
švietimas jų menkas, daugumas 
paeina iš Vilniaus gubernijos. 
Juos negalima nė vadinti "lietuviais? 
jie yra tikri lenkbemiai. kalbrMau- 
giausiai sugadyta lenkiška kalba. 
Jie niekina savo prigimtą kalbą, 
o augština ir garbina lenkišką ir 
maskolšką. nė nesupranta, koks 
yra skirtumas terp lenko ir lietu
vio. Skaitančių lietuviškus laikra
ščius mažai čia galima rasti. Jeigu 
ką pakalbini užsirašyti, tai ne nori 
nė klausyti.

Darbai čia iki šiol dar vis ėjo 
gerai, dabar vienok jau pradeda 
eiti niekyn. jau galima matyt ir 
čia darbininkus vaikščiojančius be 
darbo. Iš kitur pribuvusiam, su
prantama. sunku darbas gauti, jei
gu jo ne turi nė vietiniai. Kaip 
ilgai ta bedarbė čia trauksis, sunku 
įspėti. 1

Cekavičia. /

Iš GARDNER.'MASS. | 
Lietuvių čia yra. 80 šeimyf* 
pavienių apie 200, bet jų suprta 

timas ne augštai pakilęs mažai k<J 
rupi musų tautiškiejie arba darfl 
rankiškieji* reikalai. Laikraščil 
ar knygas mažai kas skaito, užfl 
daugelis myli net per daug degfl 
nę, o pasekmes to žienomos. Bd 
veik kas sanvaitė būva lietuvių bj 
los ir 
senių 
21 d. 
lenku, 
pačios, turėjo užsimokėti 50 dol 
Bet šaudymą - pagimdė lietuvio 
Lenkas, namų savininkas, uždrafl 
dė jo namuose gyvenantiems vai® 
ščioti naktimis ir belstiesi į durti 
Tas lietuvius labai įpykino. 1 

26 d. sausio sūnūs apmušė tėvą} 
Namų savininkas pašaukė policinei 
ną, kuris pasodino sūnų į šaltąją.

Du metai atgal, atkakęs čia ii 
Bostono kunigas prikalbinėjo licj 
tuvius susidėti su lenkais ir drauge 
statyti bažnyčią, bet lietuviai nesu- 
tiko; jie manė, kad be lenkų grei-, 
čiau vieni bažnyčią pasistatys, bei 
tas reikalas iki šiol teip stovi, kaip 
stovėjo pirma.

o

daug pinigų iš lietuvių kl 
eina į svetimtaučių kišenių 
sausio buvo lietuvio byla si 
ir lenkas, už pašovimą savi

Čerkesas.

IŠ W. PULLMAN, ILL.
L. S. S. 4 kuopa parengė pr 

kalbas W. Pullman, III., 18 diei 
sausio. Žmonių prisirinko pilt 
svetainė. Visi užsilaikė ramiai 
tyt pradeda prie susipratimo 
ti. Kalbėtojai buvo: K. Balči 
nas, Franas Puskunigis, Sider 
čius;; dekliamavo eiles: 
tė ir P. Borislauckas, ir 
bėjo drg. S. švermickai



W ;

Kareckas pasirūpino išplatinti 
frjpliakatuj po apiclinkę ir sukvietė 

žmonis susirinkiman, taip-pat davė 
■£> svetainę dykai.

Jos. Švermickas.
IŠ SPRINGFIELD, MO.

I Lietuvių yra čia 5, iš jų du yra 
be darbo.

Darbai eina čia prastai: katrie 
, dar turi darbą, tai dirba tik 3 

dienas sanvaitėj. Po kokių 6 ar 
7 sanvaičių ketina čia naujas di- 

fe. dėlės šapas statyti; ant farmų teip- 
F gi neužilgio prasidės darbai, tai su 
gį darbais eis čia gal geriau negu Chi-

ca8°j- U. - -

15 SEATONVILLE, ILL.
T Susirinkome būrelis lietuvių pas 

Stanislovą Butvitį ant krikštynų. 
Besilinksmindami, pradėjome kal
bėti apie vargstančius musų bro- 

x liūs po maskolių valdžia. Likosi 
užmanyta paaukoti, kiek kas gali, 
sušelpimui brolių kovojančių už 
laisvę Maskolijoj ir ištremtų Sibe- 
rijon arba kankinamų kalėjimuose. 
Susirinkę tam pritarė ir sudėjo 
$6.10. Sutarėme tuos pinigus pa
dalyti pusiau: pusę sušelpimui re- 
voliucijonierių. kitą gi pusę sušel
pimui kankinių (aukautojų vardai 
pagarsinti kitur. Red.). Pinigus 
siunčiame “Lietuvos” redakcijon.

J. Andrejauskas.

Iš BROOKLYNO N. Y.
Dabar musų mieste tankiai 

būva rengiamos prelekcijos; pre
legento vietą dabar užima An
tonov. kuris daugiausiai kalba 
apie moterų padėjimą ir jų tei
ses, (taigi, ar tai yra prakalbos, 
ar prelekcijos? Terp vienų ir 
kitų yra-didelis skirtumas. Rd.). 
11 d. sausio Antonov savo kal
boje (tai turbut ne prelekcijoj. 
R d.), gyrė savę, visus Broklyno 
inteligentus, studentus ir teip 
mokytus vyrus šaukė, kad eitų 
bulvių skųst, o vieną tiesiok iš
vadino asilu, bet jo tą vakarą 
nebuvo. Artt rytojaus, t. y. 12 
dieną, buvo prelekcija apie “mo
terų politiką”, ant kurios
rinko visi perkūnai, asilai, stu- 

> dentai. inteligentai ir visi 
klausė, o įsiklausę, ant pabaigos 

kad Antonov atsiimtų sa
vo polemikos žodžius, arba išsi- 

l teisintų. Antonov neėmė savo 
1 žodžių, bet ginės, kad niekada 

teip nekalbėjus. Salėje pasidarė di
delė suirutė, užėjo vėsula, kaip 
ėmė trankytis, tai moterys, bai- 
lesniejie vyrai išbėgiojo iš salės; 
kiti žiurėjo, ar nebus ko dar blo
gesnio.

laikuos pirmimnkystė 
moterei: ♦

3) kad prie matriarchato vieš
patavo komuna;

4) kad privatiškos nuosavybės 
atsiradimas padarė moterį pri- 
gulminga ir aprubežiavo jos ly
tiškus susinėsimus;

5) kad privatiškos nuosavy
bės koncentrayimasi atskirų ypa 
tų rankose apsunkino apsivedi>- 
mus, kas pagimdė prostituciją;

6) kad prostitucija nuo pat sa
vo atsiradimo palaikoma buržu- 
aziškos draugijos;

7) kad ji baisiai kenkia visai 
visuomenei, bet negali būt pra
šalinta prie šiądieninio surėdy
mo;

8) kad prostotučių eiles pa
daugina ekonomiška ir lytišką 
moterų vergija;

9) | kad kapitalistai, naudoda
miesi tūlomis gamtiškomis mote
rų ypatybėmis, apmoka jų triūsą 
nežmoniškai žemai; *

10) kad mechanikos ir techni
kos išsivystimas suteikia progą 
ponams kapitalistams pigiai nu
samdyti moteris prie visokių dar
bų, kas atneša jiems gerą pelną, 
bet kartu su tuo tūkstančiai vy
rų lieka be darbo;

11) kad moterų-darbininkių 
skaitlius kur kas sparčiau auga 
yvairiose pramonės šakose negu 
vyrų darbininkų;

12) kad daugybė vyrų ir mo
terų negali pasiekti šeimyniško 
gyvenimo dėl grynai spekuliaty- 
viško atžvilgio, prie kurio ver
čia ekonomiškos aplinkybės;

13) kad šeimyna galutinai ar 
doma ir demoralizuojama;

14) kad pats kapitalas ruošia 
sau ir jam priklausančioms tra-

prigulėjo Gruodžio 8 d. atsibuvo krikš

Svečiai, besikalbėdami apie Lie-i 
tuvos jaunuomenę, sumanė pa- 
šelpt studentus, besimokinančius 
augštesnių mokslų. Sumetė $6 
55c. Pinigus siunčiame “Lietu
vos” redakcijon. Meldžiame per 
duoti “Aušros” draugystės ko
mitetui. (aukavusių vardai kitur. 
Red.).

R. § K-to ir pamatysim^ kiek dai 
yra pinigų pas iždininką rpinėto ko

lystą išpildyti ir po draug ;>adar

susi-

Brooklynietis.

15) kad moterys fiziškai ir pro
tiškai atsiliko nuo vyrų tik dėl 
aplinkybių, kokiose jos priverstos 
buvo pasilikti ilgus amžius^

16) kad moterų tiesos visose 
šalyse aprubežiuotos, sulyginant 
su vyrų tiesomis;

17) kad milijonai darbininkių 
neturi savo atstovų, kurie gintų 
jų reikalus.

Pasirodė^ kad moterys atskir
tos nuo vyrų, nors gyvena toje 
pačioj draugijoj. Jeigu kokiame 
nors organizme yra neatsakanti, 
arba atsilieka individuai. tai ir 
pats organizmas negeras. Teip 
ir visuomenė nebus subrendusi, 
kol visi, arba nors dauguma jos 
narių, ne 
klumo. 
laukiame 
ir kada 
skaitlius 
noti, kas 
tylėti prieš kapitalistų 
mus ir skriaudas, jos turi supra
sti už kokią ateitį kovoti.

Dėlto męs ir pritariame pre
legentui :

1) kad jos turi kovot išvien su 
vyrais proletarais, einančiais po 
socijalizmo vėliava, kuri pripažį
sta lygias tiesas vyrams ir mo
terims ;

2) kad ir jos turi interesuotis 
politiška ekonomija ne mažiau 
už vyrus;

3) kad moterys kiekvieną kai
tą reikalautų leidimo dalyvauti 
rinkimuose; (

4) kad moterų dalyvavimas vi
suomenės ir politikos dalykuose 
iškels jas ant augštesnio kultū
ros laipsnio;

5) kad be paliuosavimo visų 
luomų, lyčių ir tautų nėra lais
vės ;

6) kad prie socijalizmo tvar
kos moterys visuose gyvenimo 
reikaluose bus lygios vyrams ir 
neturės ponų.

Sekr, draugystės Lietuvaičių 
Apšvietos, P.

?parodys reikalingo vei- 
YpaČ šiądien, kada męs 
naujo gyvenimo aušros 

t moterių darbininkių 
auga, jos negali neži- 

s pasaulėj dedasi, negali 
žvėrišku-- Atvykus draugui Antonovui į 

musų miestą, draugystė “Lietu
vaičių Apšvietos” pasinaudojo iš 
progos ir parengė čielą eilę pre- 
lekcijų apie moterų klausymą, 
kurias drg. Antonov skaitė se 
kančioj eilėj: 1) Dabartinis mo
terų padėjimas; 2) Prostitucija;
5) Moterų darbai; 4) Moterys ir 
jJblitika; 5) Moterys ir visuo- 
nįen^ ;r 6) Moters ateitis. Žmo
ni lankėsi diktas buręlis. Pre- 
If /rijos,* be abejonės, atnešė ne 
jJcžą naudą. Buvo leista kelt 
Jausyinus ir diskutuot, buvo ir 
Lm priešingos nuomonės. An- 
Inov plačiai išaiškino moteries 
Jadėjimą. Nurodė, jog buvo lai
tai, kada moteris buvo neprigul- 
Linga ir turėjo pirmininkystę 
limynoje, tik laikui bėgant, at- 
hradus * privatiškai nuosavybei, 
taoteris pastojo nuosavybe vyro 
t vyrų jos laikomos labiau ver
tėmis negu draugėmis, kas ken
kia protiškam ir fiziškam mote
lį išsivystimui. Toliaus aiški- 

kad šiądjeninė moteris pro- 
Etarė skiriasi nuo proletaro vy- 

kadangi vyras yra tiktai ka
pitalistų vergijoj, o moteris yra 
[r kapitaliętų ir vyrų vergijoj, 
prg.'Antonov aiškino visas bai
senybes, kokias kenčia moteris, 
trodė, kad dabartiniam surėdy- 
pie negalima jų išliuosuoti, to- 
Bėl ragino moteris šviestis ir 
stengtis susipažint su politika ir 
ktot drauge su vyrais proletarais 
Lo vėliava socijalizmo ir suvie
nytoms spėkoms nuverst šiądie- 
ninę. supuvusią tvarką, sutvert 
niaują tvarką, kurioje žydės mei
lė ir lygybė tarp visų. Tapo 
priimta sekanti rezoliucija: 
J “Išklausę eilę Antonovo pre- 
Įekcijų apie moterų klausymą, 
Lurias parengė Brooklyno “Ap- 
Jsietos Lietuvaičių” draugystė, 
Lęs supratome:

"ui senovėj šeimynos for
to visai kitokios ir, tik 
it žengiant, jos pasiekė 
i laipsnį:
I r.aturališkos pramonės | ganizacija turi savo šašus.

Stankuvienė.

CITY, CONN. 
darbai sumažėjo,

IŠ UNION 
Ir pas mus 

žmonės vaikščioja pulkais, vie
ni atjaučia smūgį, kiti linksmai 
laiką praleidžia.

Čia lietuviai įsteigė koopera
tyvišką draugystę, ir užsidėjo 
mėsos ir valgomų daiktų krau
tuvę po nr. 23 Spring Street. 
Į pramonę įdėjo $1172.85. Įdėti 
pinigai per vieną mėnesį apsi
vertė dvigubai. Keturi darbi
ninkai turi krautuvėje darbą. Iš
mokėjus algas darbininkams, 
randą ir kitus mažus iškaščius, 
mažai uždarbio lieka, nes kiek
vieną sanvaitę reikia išmokėti 
63 dol. 25 centai. Pradžia pasi
rodė labai graži, bet žmones dar
bininkai nevisi atjaučia koope
racijai, yra tokių akcijonierių,- 
kurie patįs neperka ir da varo 
agitaciją, kad ir kiti nepirktų. 
Mat kiekviena darbininkiška or-

Eimaitia

IŠ HARTSHORNE, OKLA.
Darbai čia anglių kasyklose 

eina ne blogai. Lietuvių yra dik- 
tas būrelis ir terp jų yra ir p*' 
siturinti. Yra lietuviškas vertel
ga šv. Kaz.; neblogai stovi. Čia 
uždrausta pardavinėti svaiginan
ti gėrymai, per tai, rodos, ver
tėtų llartshorniečiams užsiimt 
kuo naudingesnių ir praplėšt 
akis, bet čia to nematyt. Subatva- 
kariais, arba nedėliomis gali iš
girsti ant gatvės lietuvišką dai
ną su biauriu turiniu ir pamatyt, 
kaip musų jaunuomenė stengia
si paskutinėm spėkom kad ne
reiktų keturioms rėplioti po 
smiltyną. Mat apsilpsta nuo na
minio alaus, prie kurio ir pra
leidžia liuesą laiką. Bandyk pa
ragint prie ko naudingesnio, tai 
tik žiūrėk kur išsprust. 
jau, rodos, pamesti tokį 
mą ir pradėti geresnį.

Toks

Laikas 
gyveni-

pats.

C. R. š. K. PRANEŠIMAS.
Nuo tūlo laiko nebdavėm visuo

menei jokių atskaitų, kadangi vi
suomenė revoliucijos judijimo ne- 
šelpe ir pinigų ant musų rankų 
nebsiuntė, todėl, neturėdami iš ko 
atskaitas išduoti, tylėjom.

Buvo manyta, jog XXII Seimas 
S. L. A. podraug sutvarkys maž 
daug abelnus Amerikos lietuvių 
reikalus ir ar tai išrinks naują vi
suomenišką komitetą paliuosuoda- 
mas mus nuo užduotės uždėtos 
ant musų politiško Seimo Philadel- 
phijoj, arba, jeigu Rcv. Rėmėjų 
Komitetas esantis po priežiūra L.
S. S. gerai ir priderančiai atlieka 
savo užduotį, paves visus reikalus 
jam, vienok dėlei daugybės darbų 
ir laiko trumpumo tas dalykas visai 
nebuvo kliudytas.

Visi nariai C. K. R. š. sutarė re- 
zignuot, vienok paskirčių! pinigus, 
Liet. Dem. Partija neapturėjo tų
T. Dūdos pasiųstų $513.00, ir da
bar, kol tas dalykas neišsiaiškįs bu
tų neparanku mumis apleisti savo 
vietas. Kaip viskas bus priderant 
čiai sutvarkyta, knygos bus peržiū
rėtos ir apskelbsime ątskaitą visuo
menei — pasitrauksime nuo vietų.

Iki laikui, rengėjai Philadelphios 
Seimo, teipgi jame dalyvavusi vi
suomenė lai apsvarsto šį reikalą. 
Ar-gi teip triukšmingai atsibuvęs 
Seimas

. 1 l»er4 nnisų organizacijai ir la 
>ui darbininkų!! Neabejoju, ka* 
Įrangai pažįstate manę gerai vi 
mos žymesniuos lietuviškuos laik 
raščiuos, kur po savo straipsneliai: 
pasirašau visados "Senas Krivai
tis 1 ai mano slapyvardis. Ma
lonus Draugai, dar kartą prašau, 
paremkite savo balsais mane aug- 
ščiaus minėtam mieriui” o aš jum.* 
užtai atsilyginsiu, dirbdamas labui 
mųsų garbaus Susivienyjimo ir 
darbininkų propagandai, Draugai, 
parodykime, kad mes darbininkai 
asam susipratę, ir suprantam musų 
reikalus. Pasistengkime prašalinti 
buržuus nuo “Susiv. L. Amerikos" 
viršenybės, kad ne reiktų su jais 
mums darbininkams kovoti”. Mes 
darbininkai asame duona ir drus
ka S. L. A. ir koki ten burzuai, 
išpūtę pilvus, neturi priešintis mu
sų darbininkų reikalams ir ant mus 
ponauti.

Su Draugiška meile spaudžiu 
ranką visiems draugams pasitikė
damas viso gero. Jūsų draugas.

Juozas Klembauskas, 
7 M iii Row

Springfield, III.”

*ritn*usis mąstymo aparatas sti- 
ipyt, tai duosite man vietą ke- 
etai žodžių apsigynimui nuo juo- 
lašimtiško įrankio, siundyfno im
lių ant pavienios ypatos.

Esanti “negraži politika^’, anot 
IX, jog aš praięs socijalistų pa- 
remt mano kandidatūrą ant S. 
L. A. prezidento. Kada skani 
bėjo stiklai už S. L. A. virsimu 
kų vietas, ir p.D. netoli stovėjo, 
trindamas savo delną, kada tūli 
“nesocijalistams” išsiuntinėjo į 
visas kuopas spaudinius atsilie
pimus, prašydami palaikyt kan
didatūrą, kada kiti 
raščiuose (“D. V.") 
duoja savo draugus 
tus, tada p. D. tyli, 
esanti graži.

Iš SCRANTON. PA.
12 sausio buvo susirinkimas 

Šv. Juozapo parapijos. Buvo kal
bėta apie atnaujinimą bylos. 
Jau buvo rašyta laikraščiuose, 
kad Scrantono teismas nuspren
dė. jog lietuviška Šv. Juozapo 
bažnyčia, su jos visu turtu, turi 
prigulėti vietiniam vyskupui. 
Taigi minėtame susirinkime pa- 
rapijonai protestavo prieš netei
singą teismą ir nutarė vienbal
siai paduoti bylą į augštesnį 
teismą. į Philadrlphią, Pa. Byla 
atsibus vasario mėnesyje. Maty
sime, kas iš to išeis!

19 sausio, Šv. Stanislovo drau
gystė laikė metinį susirinkimą. 
Iki šiol susirinkimai buvo laiko
mi bažnytinėje salėje, bet kilus 
maištui terp sąnarių, prezidentas 
Jonas Aponas paėmė charterj 
minėtos draugystės ir nutraukė 
su keliatu vyrų į Auditorium 
svetainę ir ten susirinko drau
gai ir atlaikė susirinkimą. Ar- 
myderis kilo už draugystės įsta
tus. Tamsunams pasirodė dide
lė skriauda persikėlimas į kitą 
svetainę, jie norėjo pusiau per
sk irt draugystę, bet priešų ma
žiau .buvo ir viskas pasiliko, 
teip kaip buvo, taigi priešai nie
ko nelaimėjo.

9 sausio, 'Teatrališka draugy
stė atlošė “Saliamono sapną"; 
paskui buvo balius draugystės 
naudai. Viskas pasisekė gerai.

Eržvilkietis.

ATSIŠANKIMAS Į VISUOME-

“Lietuvos” No. 
atsiliepimas C. 
visuomenę, bet 
praėjo, kad nė

komitetą vis da

Jau keli mėnesiai praslinko, o 
musų Centro Rcv. Šelp. Komitetas 
neišduoda mums jokios atskaitos. 
Visi nariai lyg miega saldžiu mie
gu. Nė kasierius Dūdas, nė finan
sų sekretorius F. Bagočius, nė šer
nas, nė Tareila, Povilaika, Linauc- 
kas neatsiliepia — visi tyli; ir 
męs, draugai ir draugės, su jais 
tylim ir laukiam, bet ko męs lau
kiam? Nes jau laikas reikalaut 
nuo jų atskaitos, 
u yra atskaita ir 
Rev. Šelp. K-to į 
tas teip pro musų 
negirdėjom.

Pinigų pas mus
yra, nes rodo ir liudija aukos, pa
siųstos į jų rankas. Jeigu aukos 
nėra siunčiamos per musų C.R.S. 
K., — nes yra kitas komitetas L. 
S. S., per kurio rankas dabar yra 
siunčiamos aukos ir kuris išduoda 
kas savaitė atskaitą ir kurį kontro
liuoja L. S. S. Pildomasis Komi
tetas, — tai mums reiktų paliuo- 
suoti pirmąjį musų komitetą, pa
darius pilną peržvalgą jo darbų, 
ir kiek rastųsi pinigų pas iždininką, 
pasiųst juos į vietą, kur yra jie la
bai reikalingi. Matom, kad reakci
ja dabar Letuvoj ir Maskolijoj 
siaučia kono-baisiausia, žmonės 
išlengvo rengiasi prie ginkluoto 
sukilimo, dėl to ir pinigai yra labai 
reikalingi. Tie pinigai (aukos) 
yra sudėti visuomenės ne tam, kad 
gulėtų pas kasierių be naudos, bet 
kad tuoj duot pašelpą musų kovo
tojams už laisvę.

Dėl to, draugai ir draugės! Ap- 
kalbėkim tą reikalą ir užbaigkim,— 
vis reiks kada-nors užbaigt, — pa
reikalaukim atskaitos pilnos n" C.|

Kiti 
kartoti

tokius tik vaisius . išdavė!
F. J. Bagočius, 

Fin. Sekr.

laikraščiai malonės 
šį pranešimą. .

at-

Kiek vienas juk gali matyti,

ATSILIEPIMAS.
Pranešame visiems lietuviams, 

jog < J kuopa S. L. A_ ir 20 kuo
pa L. S. S. Kcmnngtotte, 111. už
manėme įsteigti knygyną. Tam 
mieriui S. L. A. ir L. S. S. paau
kavo po 20 dol iš kasos, bet fondas 
toks |>er menkas įkūrimui atsakan
čio knygyno. Todėl mes atsišau
kiame į lietuvi-ką visuomenę. pa
sitikėdami, kad musų broliai lietu
viai jiagclbė* mumis n^žisų darbe, 
kuris juk atgabęs naudą visiems, 
prisidės prie apšvie kno visų lietu
vių.
kad musų žmonės stovi labai že
mai
mokslų, nors tas kiekvienam žmo
gui būtinai reikalingas, o jį męs 
galime įgyti tik skaitydami atsa
kančius raštus. Todėl kiekvienas 
mylintis tėvynę Lietuvą, jos sūnūs 
ar dukteris, kuris geidžia jas pa
puošti apšvietimo ir mokslo žiedais, 
kas myli Dievą ir jo tvarinius, lai 
darbuojasi jų gerovei, gerovei vi
sų lietuvių, visų brolių ir seserų! 
l>arbuokimės visi iš vien! Neleis
kime vilkų į avių būrį. Eikime vi
si meilės ir vienybės keliu. Tąsyk 
tik užgims šviesa, kuri apšvies vi
sų akis!

Todėl, jeigu manote, kad musų 
užmanymas yra naudingas lietu
viams, jeigu manote, kad jis gali 
mus ftakelti ant augštesnio laipsnio, 
pagelbėkite mums.

S. L.

apšvietime pažinime

A.ir L. S. S.
Komitetas.

prisiunČiant au- 
kreipkitės šiuo 
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Susinešant, ar 
kas, ar knygas, 
antrašu: Antanas Briedis, 
Kensington Avė., Kensington, III.

SUSIVIENYJIMO REIKALAI 
IR PROTESTAI.

PILYPAS 1S KANAPIŲ.

Kas pinniaus nesuprato, ką Pily
pai veikia ir dėlko jiems sapnavosi 
seni sulai, .buržuai ir kiti, tai 
dabar, aiškiai iš kanapių išlindę, 
plepa savo atvyrais raštais.

Riksmą kėlė ant komisijų, ant 
Centr. Kom. viršininkų vien dėl 
to, kad geidė tapti patįs, kaip Ba
gočius ir Krivaitis, tąpti Susivien. 
viršininkais. Budamy kaip giriasi, 
socijalistais, pasilikę S. L. Amer. 
urėdninkais, žada varyt agitaciją 
ir socijališką propągandą.pakreipti 
visas Susivienijimu pajiegas soci- 
jalistų pusėn.

Kad “Susivienyjimni” tokią var
žą rengia, liudyja žemiau! paduota 
Klembaucko iš Springfieldo gro- 
mata, rašyta kuopoms:

“Springfield, III. X d. sausio, 08.

MALONUS DRAUGAI I
103 kuopos “Susiv. Liet. Am.”, 

narys kreipiuosi prie Jūsų, 
kalaudams parėmimo manęs

rei- 
ant 
A., 

iar-

Tokie raštai, ar gromatos, paro
do mums, sąnariams tautiško Susi- 
vienyjimo, kokią gerovę rengia 
“Susivienyjimni” tie, kurie be pa
liovos laikraščiuose skalija nebūtus 
daiktus.

Bagočius “\ ienybės” No. 2 jau 
suskambino, kad socijalistai užlai
ko savo jiegomis didesnę pusę 
"Susivienyjimo" kuopų, Klembauc- 
kas žada būdams prezidentu “Su
siv.”, platinti socijalistų propagan
dą, buržuus išganubyt. Ir turi 
būti visas "Susivienyjimas" tiktai 
socijalistų. Tai iš tikro komedija 
be komedijų.

Kaip tautiškojo Susivienyjimo 
sąnariams tokia Klembaucko agi
tacija patiks, nežinau bet groma- 
ta jo priešinga konstitucijai (Skyr
iais \ I, paragrafas 3). Origina
las gromatos bus aeime.

(veždami rrfcremlum renkant 
viršininkus, manėme iš Susivienyji- 
mo prašalinti politiką; tuom tarpu 
prie referendum ji teipgi, gal dar 
ne gražiau, musų politikierių veda
ma, negu pirma buvo seimuose. 
Taigi ne btuias rinkimų, bet žmo
nės politiką daro.

T. Astramskat.

piktadėjas, D. teiksis paaiškinti.
Kaip matyt, visas tas šturmas 

cįlo vien dėlto, jog aš noriu tapti 
S. L. A. prezidentu. Vargei ras
otum bent vieną S. l] A. sąna- 
i, kurs nenorėtų to, ir jei kurs 
io nenori, tai tas žmogus yra ne- 
įveikas, nes nenori pakilt teip 
augštai, kaip jis gali.

Prieš XXII seimą aš norėjau 
likt S. L. A. sekretorium. Ne
likau, nes nebuvau S. V. ukėsu, 
nors bučiau galėjęs likt, nes sei
mo dauguma buvo man prilan- 
ki, bet ,dėl tūlų tautiečių aima
navimų ir grasinimų, atsisakiau. 
Dabar, kada man nieks nestovi 
ant kelio, ir kad manau, jog S. 
L. A. nariai ir tikriejie vadovai 
tiek manę pažįsta, jog, pasitikė
dami, atiduos balsus už manę, 
kodėl man neprašyti tų draugų - 
paramos, kurie nežino apie ma
no norus? Algos prezidentas 
gauna $100 metams, o man, uni
versitete esant, jie labai susi- 
gadytų, geriau negu nekuriems 
karčiamninkams, ir ar aš, žino
damas savo draugų gerą norą ir 
prilankumą man, turėčiau nusi- 
gąst Damijonaičio ir kompanijos 
dūkimų bei denuncijacijų ? Ir ar 
diduma S. L. A. sąnarių seks 
Damijonaičio juodašimtiškus kur
stymus. ar iš liuoso noro parems 
manę, ateitis parodys. Aš nie
kam “nefundijau”, nė prižadų 
nedaviau, ir jei nelikčiau išrink
tas šį metą, mėginsiu kitą, bet 
nors ir D. liktų mano vietoj S. 
L. A. prezidentu, nesigriebčiau 
barbariškų įrankių dergimui jo 
ypatos, siundymo minių, nes 
tuomi kaip aš, teip kiekvienas 
sąnarys S. L. A., kaip ir kiekvie
nas doras žmogus, biaurisi.

F. J. Bagočius, 
Studentas Tiesų. .

jo- 
su- 
D. 

gal

Mažas Feljetonas
Prašaliečio laiškai iš Rdsijos.

Iš CAMBRTDGEPORT, MASS.
Darbai eina čia prastai. Daug 

žmonių yra lx* darbo, daug bedar
bių pakliūva į policijos rankas už 
plėšimus.

24 d. sausio buvo metinis Lie
tuvos Sūnų Dr-slės susirinkimas. 
Sekretorius terp kitko, perskaitė 
laišką kokio ten socijalisto Simona- 
vyčiaus iš Plymouth. 
kad jį rinktų kasierių.
vo įkaitytas laiškas 
čiaus, kuris siūlėsi į 
S. L. A.

kuris prašė. 
Paskui bu- 

p. F. Bago- 
prezidentus

Tūli sąnariai iš kuopos 
viršininkų pradėjo girti laiškuose 
besisiūlančius kandidatus, ypač Ba- 
gočių. \ ienas aiškino, kad tokiu 
budu besisiūlančius visai atmest, 
bet jo ne klausė kiti sąnariai. Ma
tyt tie draugai visai nesupranta, 
jog besisiulymas yra tai prievarta, 
o tuom tarpu besisiūlanti kandida
tai sakosi socijalistais esą, o vėl 
kiek mes žinome, socijalizmas pri
valo kovoti prieš kiekvieną privartą 
iš kur ji nepaeitų. Taigi užpultų, 
kad socijalistų kandidatai ant S. 
L. A. viršininku pats laužo socija
lizmo principus. Norėtume žinoti, 
kaip tikriejie socijalistai apie tokius 
darbus mano?

Laiškorius.

LAIŠKAS Į ‘'LIETUVOS” 
REDAKCIJĄ.

Malonus “Lietuvos” redaktoriau!
Visada laikiau “Lietuvą” laikr. 

raščiu ginančiu reikalus visuo
menės, niekad nesitikėjau, jog 
jums esant rėdytoju jo, jis per
žengtų logikos rybas ir pavirstų 
organu nekuriu ypatų ir taptų 
įrankiu šmeižimo jiems nepatin
kamų ypatų. Vienok mtm. 4 
“Lietuvos”, su straipsniu “Ne
graži Politika”, paverčia jį į skel
bėją "susekimų” bei juodašim- 
tiškų siundymų.

Nemanau aš čia eiti į ginčus 
su Damijonaičiu, autorių to 
straipsnio, nes mopsui ant pra
eivio, su juom nieko neturinčio, 
lojant, praeivis neatsako jam pa
našiu budu, bet eina savo keliu,- 
ir pagaliau!, kaip. iš turinio 
straipsnio matyt, jis yra rašytas 
žmogaus ar įvaryto į bludulį 
kokių piktumų, arba šmėklų, ir 
su juom rodos nebus, vienok, 
kad ten ant mano ypatos yra 
purvai drabstomų esmių išvadin-

vėl laik- 
rekomen- 

į kandida- 
ir politika

\ ienok kada aš. 
abt patarimo tūlų draugų, apsi
ėmiau būti kandidatu ir para
šiau privatiškus laiškus pas sa
vo draugus, prašydamas palai
kyti mano pusę, visai neužka
bindamas nė p. D., nė jo kom 
panijos, tada jis, pasiėmęs rolę 
šnipo, suradęs svetimų žmonių 
kišeniuose privatiškus laiškus ir 
apskelbia tą viešai laikraščiuose. 
Ar tai yra dora, logika?! Ar 
ne? Musų inteligentas!

Vienok ant to nepasibaigia: p. 
D. dora turi storą kailį, ir, kaip 
paprastai rolė šnipo yra surišta 
su role juodašimčio, teip ir šia
me atvėjyj. Jis drąsiai mane 
vadina “vaikinu nepastoviu, ne* 
ištikimu ir karštuoliu", ir ant 
to pasiremdamas, šaukia tokius 
kandidatus visai nerinkti". “Ar 
męs tik ant tokių (suprask niek
šų. nes, nepastovus, neištikimas 
etc.) užsipelnėm?”

Žinau, jog tie, kurie manę pa
žįsta, žino ir man besiteisinant, 
bet dauguma gal ir paklausyti p. 
D. šauksmų ; todėl aš reikalauju, 
idant D. savo purvus, išsipagi
riojęs, atšauktų, nes kitaip laiky
siu jį žmogumi. ar visai be 
kios doros ir gėdos, arba už 
mišusį. Už “neištikimą” p. 
atsidurtų belangėj. tik
džiaugtis, kad aš, turėdamas mo
kytis ir dirbti drauge, neturiu 
pinigų vaikymui vėjų laukuose. 
Todėl turi darodyt, atšauk t, ar
ba likt viešu melagiu, nes nuo 
laiko, kaip -tik atėjau į metus, 
kaip tik pradėjau mąstyt, gėrė
jaus idėjomis socijalizmo ir jas 
plėtojau, kiek laikas išgalė, ir 
aplinkybės leido, ir niekad mano 
koja nė mintis nepastojo kitame 
abaze, nežiūrint, jog tas atkaklu
mas turėjo didelę įtekmę ant 
mano ekonomiško padėjimo. Ne
puoliau į kelius tautiečiams, kad 
gauti pašelpą iš “Aušros", bet 
palikau ištikimas savb žmonėms, 
savo luomai, nuo kurios aš nie
ko negaunu, likau prie nuplišėlių, 
“ubagų”, "beturčių”, “paleistu
vių”, ar kaip juos musų buržu- 
iška inteligentija nevadintų. Ne- 
sikloniojau tautiečiams, nors tas 
būt galėjęs suteikti S. L. A. se- 
krestoryste. kas butų didelę, net 
per didele, parama, o likus man 
tokiu, kokiu buvau ir esu, tau
tiečiai pradėjo barnią kelti; 
kiti, net į seimą lin
kėjimus siųzdavo, perserginėjo 
“saugotis Bagočiaus”. Buvau 
priverstas atsisakyti, kad mušty
nes neiškelti, o dabar viens’ iš 
drąsuolių kerta, buk. “negali 
nieks sugaudyti besimėtymo į 
visas puses”. Kur, kada, kokiu 
budu? Išaiškyk, arba lik mela
giu, savo juodašimtiškų siekių 
dėlei I

“Neištikimas”. Niekad nė nuo 
vieno nesu iš pasalų ką nors pri
sisavinęs, nė lošęs rolę išdavėjo, 
kokią p. D. savo straipsnyį lošia. 
Kodėl tas vardas man? Juk už
gautas nekaltai tokiu vardu 
žmogus gali savo įžeidėjui antau
sius išdaužyti, nenorėdams 
lies tiesų pagelbos jieškoti. 
ištikimas aš esu buržuams, 
socijalistas, kaip . nėra 
tikimu nė vienas soc. nė 
nam juodašimčiui, ir todėl
aiškinti turi autorius, kurį kam 
ir kada aš buvau neištikimu, jei
gu manę stato visumenei viešai 
laikraštyj piktadėju?

“Karštuolis”. Ką nedirbau, vi
sada dirbau su širdžia, ne išprie- 
vartos, nė pelno dėlei, bet idėjos, 
dėlto, jog būdamas žmogumi, 
manau, jog kiekvienas privalo 
savo dalį darbo ir visuomenei 
pašvęsti. Dirbau teip, jog į sa 
vo darbus su užganėdinimu ga
liu pažiūrėti, jei suklupau kur, 
tai ne iš noro, bet vien žmogiš
ko silpnumo ir jauno žmogaus 
nepermanymo reikalų dėlei. Bet 
už ką aš turiu būti markiuoja- 
mas visuomenės akyse kaį^o
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Brangiausia Felicija!

Rosijos atstovas nepaliečiamas, 
tą sako ir pamatiniai įstatymai.

Ir kiekvienas miestsargis, kiek
vienas agentas apsaugos sky
riaus šventai pildo tuos įstatymus. 
• Atvažiuoja kairysis atstovas į 
Peterburgą, nusisamdo bustą ir ap
sigyvena. Žiūrėk, tuoj aus tą vietą 
apspinta agentai ir policistai ir 
stropiai saugoja, kad atstovo ne- 
jjaliestų blogos mintįs, pikti pagei
dimai.

Ir kaip tik prižiūrėtojas pajun
ta, kad su atstovu jau nebegerai, 
jis atsidavė pagundimams, jie tuo
jau pasistengia prašalinti negeisti
ną apsireiškimą atstovo galvoje ir . 
buste, daro dezinfekciją, arba iš
reiškiant Rosijos tarme — kratą. 
Jei laike kratos nesuranda piktų 
pageidimų, tuomet griebiasi aštres
nių įrankių.

— Tu atstovas?—klausia miest- 
sargis, pamatęs atstovą ant gat-

ša-
Ne- 
nes

vie-
pa-

— Atstovas.
— Taigi.... Ir aš užtėmijau.... , 

Matau, kad tave pikti pagundimai 
paliete.

Atstovas trauko pečius.
— Mano pareiga tave saugoti. 

Aš prisiekiau žiūrėti, kad tavęs 
niekas nepaliestų.

Atstovas išsižioja.
— Tu esi apsėstas piktos dva

sios. velnio, aš turiu ją išvaryti.... 
Šia tau!

Ir policistas pradeda varyti vel
nius iš atstovo, skaityti ekzortus, 
arba, išsireiškiant Rosijos tarme— 
skaldo tam ponui antausius.

Valdžia labai rūpinasi atstovais; 
kad jų visai nepaliestų pikti pagei
dimai ir velnias, sodina juos į ka- / 
Įėjimus — taip atsitiko su pirmo
sios durnos atstovais, pasirašiusiais 
po Viborgo manifestu, taip atsitiko 
ir su antrosios durnos šocijal-de- I
mokratais; pats eršiejie buvo, taip 
sugedę, kad jiems kalėjimo nebe
užteko, užtaigi davė jiems stipres
nius vaistus — katorgą.

Ir tas Rosi jo j e vadinasi atstovo 
ypatos uepaličiamybė.

Trečiosios durnos pikti pageidi- -j 
mai, piktos dvasios rodos neapsės 
— susirinko grafai, dvarininkai, |fl| 
šventikai, tikrųjų rusų sąjungos 
veikėjai — tai vis žmonės, ap5U~TW 
šarvavę giliu tikėjimu. Jie tiki į 1 
carą ir tas tikėjimas juos išgelbi 1 
nuo viso pikto. |

Jie ir patįs saugojasi: sanvaitėj I
nusprendė daryti tik du sykiu du- ' 
mos posėdžius, švęsti ilgas vaka- 
cijas. Neseniai man teko pasikal- j
bėti su vienu žinomu atstovu. Ir į 
šit ką jis man pasakė; j



— Neužilgio aš manau įnešti į 
Sumą apsvarstymui labai svarbų 
visai valstybei projektą. Manau 
patarti,’ kad durnoje kiekvienam 
atstovui pastatytų po minkštą lovą, 
atstovai galės miegoti ir sapne 
klausytis, kaip ant tribūnos poli- 
cistas su šnipu ginčijasi apie kons
tituciją, pamatinius įstatymus ir 
pavaldinio teises. Nuo tų orato
rių atstovai daug galės pasimo
kinti! Manau, kad tas mano pro
jektas bus priimtas, nuo jo priguli 
visa Rosi jos laimė.

Genijališkas projektas! Kokie 
gudrus trečios durnos vyrai! Tai 
ne vokiečių Bebeliai ir francuzų 
Žoresai!

Dabar dar keli žodžiai apie gar
sųjį atstovą šmidtą. V elniai žino, 
kam jis užsimanė perkeisti savo 
vardą ir pravardę, benemano vėl 
ką-nors parduoti. Jis geras vertel
ga ! Jis vaikščioja po ministerijas 
ir maldauja:

— Gerbemiejie, Suteikite savo 
ištikimam pavaldiniui vieną malo
nę, permainykite mano pavardę. 
Aš su senąją pavarde perdaug pa
garsėjau, aš garbės nenoriu ir ne
trokšti!, dabar ir šunes ant manęs 
loja — Smidt, šmidt eina!

Maldauja vargšas, tik jo balso 
niekas neklauso, nesutinka duoti 
jam kitą pavardę.

Tavo grafas Kuku.

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D.

YPATIŠKI ATSILIEPIMAI 
REIKALAVIMAS.

Męs, nariai 5tos kuopos L. 
S. S. New Britaine, Conn., rei
kalaujame nuo Dr. Jono Šliupo, 
kad atšauktų apšmeižimą ir panai- 

" kytų jo išleistą knygutę: “Lietu
viai! ar gerais keliais žengiam 
priekin?” Kurioje yra aiškus 
apšmeižimas minėtos kuopos na- 

.,* rių. Tą rodo “N. B-o” kas reiš
kia: “Nevv Britaina. Teipgi pra
kalbos laikytos Pennsylvanijoj 
1907 metais. Grynu žodžiu iš
šaukė “paleistuviais", "buliais” 
ir tt. Męs turime daug liudi
ninkų, kad jis teip kalbėjo į pu
bliką savo prakalbose, ir kitais 
biauriais žodžiais apšmeižė ne 
tik musų kuopą, bet ir visą san- 
jungą.

Ponas daktare! dėl kokios ne
apykantos teip biauriai apšmei- 
žei mus? Rašėme tau laišką, 
reikalaudami atšaukimo, bet tyle- 

~jai, taigi atsiliepiam per laik
raštį. Atšauk tą baisią apmau
dą per visus laikraščius kaip 
Amerikoj teip ir Lietuvoj! Pa
naikink minėtąją knygą, jei to 
neišpildysi, teisme pajieškosimę- 
teisybės!

To reikalaujame^ męs nariai 5 
kuopos Lietuvių Soc Sąjungos.

Apie vertę išleistos knygos ir 
jos negerumus laikraščiai ap
reiškia skaitytojams atsakančio- 
čioms kritikoms. Protestai laik
raščiuose prieš seniai išleistą 
knygą tai visai naujas, niekur 
nevartojamas kritikos ' būdas. 
Laikraštis kovos su ypatoms ne- 
veda, jų negina, nė ne niekina. 
Jeigu reiktų prieš kiekvieną ne 
gerą knygą [frotestus talpinti, 
tai galima būt pilnus laikraščius 
vienų 
jeigu 

k kime, 
B Beniai 

stuoti

nišką įstatymą, bet taip-gi if>so facto sątaiką bifer Dissiden- 
tes dč religione, kurią prisiektinai prisiekėme, nemažai pa- 
kuštintų, ir kitas sektas, kaip mums rodosi, pagamintų; tam 
visam užbėgdami, raginame Tavo tikrybę, idant Tavo tikry
bė et pro officio šuo pacifico et honore senatorio teiktumei- 
si žiūrėti, kad nieko naujo tame dalyke ten niekas nepradė
tų ir į musų akis neatneštų, ir ten naujos eretikiškos kolle- 
gijos priešingai respublikos sutikimui nesteigtų. Ko ir męs 
intuitu nostro apkęsti negalėtumėme, idant tame ant tokios 
klaidos galybę Tavo tikrybei duotumėme. Rašėme apie tai 
pas Jo mylistą poną Vilniaus vaivadą, idant būtinai tatai 
draustų ir |>ersergėtų, kurios gromatos kopiją Tavo tikry
bei siunčįame drauge su taja gromata. duodami tai ant va
lios Tavo tikrybės idant jam aną Tavo tikrybė atiduotum, 
jeigu to reikėtų. O kas jiaskui to delei atsitiktų, reika
laujame nuo Tavo tikrybės visame turėti žinią, norint 
visame kame musų pareigai įtenkinti. Taigi Tavo tikrylx?i 
sveikatos nuo pono Dievo prašome ir šventoms maldoms vi
sus interesus musų karalystės pavedame”.

Tuomi tarpu jėzuitai, vienydami Lietuvoje rytinę liaž- 
nyčią su vakarine, stumdami lankan disuniją iš respubli
kos, nesudėjo ginklų prieš kitvierius. Mokyklos jų, į ku
rias Lietuvoje dissidentai ir disunitai savus vaikus siunti
nėjo ♦), missijos to zokono po visas pakanųies Lietuvos, 
Baltarusijos ir Žemaitijos, besidauginančios kollegijos; pa
stangos karaliaus kurs viską darė, ką galėjo; suretino la
bai eiles lenkiškų ir lietuviškų dissidentų. Lietuvoje žy- 
mesniejie namai be Radivilų Biržiškės linijos, Naruševy- 
čių, kunigaikščių Prunskių. Zeną vyčių. Abromavyčių ir 
keletos kitų, visi perėjo baigianties XVI-tam šimtmečiui į 
sterbles katalikų bažnyčios; o menkesniejie kalvyniškių na
mai krūvomis kasdien pereidinėjo į katalikystę, jau tai 
išvengimui persekiojimų, jau tai dėl landumo jėzuitų. Me
nus jie tuokdino su paveldėtojomis turtingi] katalikų na
mų, kur jau moterių pqšnabždos užbaigdavo jų pradėtą 
darbą; kitiems siūlė starastystas, karališkus dvarus, inV- 
listą karaliaus ir senatoriiškus krėslus, kūrins. įgyti galės, 
jei tik pames eretikystę? kitų tikėjimą silpnino bėglumu 
dialektikos ir iškalbos; kitus vėl juokingu apšaipymu apei
gų jų išpažinimo ir kunigų *), ir gabaus Dievas-žin ko
kiais budais į katalikystę vertė *).

Visgi dar liko pažymus skaitlius uolių šalininkų pro
testantizmo Lenkijoje ir Lietuvoje, kurie, matydami puo- - — • i 

protestų pripildyti, ypač, 
reiktų, kaip šitame atsiti- 

protestus talpinti prieš 
išėjusius raštus. Prote- 

prieš prakalbas geriausiai 
I I*/ ant v’ctos laike pačių prakalbų. 
[ o ne po kelių mėnesių.
j*- Ypatų reikalus apginti, arba 

jas už ką nors bausti yra tes- 
mai, o ne laikraščiai. Į teis- 

H mus todėl, o ne į laikraščius pri- 
K valo kreiptiesi kokiu nors budu
£ užgauti. Laikraščiai tuo-c atsi

tikimuose nieko negali pagel
bėti.

Red.

NESIŪLYK KITIEMS 
te URĖDO!
P šiame laike bedarbės, ne vie

nas nežino kas daryti.
I nesykį pamislijau, kaip neteksiu
I darbo, kuom užsiimsiu.

rankas No. 2 “Lietuvos” ir ra
dau. jog aš apšauktas Naujoko 

L “kunigų advokatu”. Labai nu- 
A stebau! kadangi aš neaugšto 
^tenokslo vyras, o ant tokio urė- 

paskirtas.
į Nuoširdžiai meldžiu Naujoką 
■^nepamiršt sau pasiskirt kokį 
^Hiors urėdą. Nepavidžiu piautis 
||Ku kunigais, jei nori gali ir su 
fHMoiMtpais, bet manęs meldžiu 
B neužkabint.

Ir aš,

Imu į

Antanutis.

Iš* tękių ginčų niekam nėra

užima. Jeigu kas užgavo, rei
kia vien parodyti kame netei- 

įį ®ybė. Tai butų kur
negu pamokinimai 

t mai.

kas geriau, 
ar draųdi- 

Red.

mingai atnaujinimu Sandomieriaus konsenso, ir suvieny
tomis spėkomis atkarti viešpataujantį tikėjimą ir jėzuitus. 
Tad, susirinkę kalvyniškiai ir čechiški broliai iš Lenkijos 
ir Lietuvos Krokavos seiman vasaryje 1595 m., nutarė, 
sušaukti tam mieriui generališką synodą į Toninių ant 25 
dienos rugpjūčio 1595 m., kur užkvietė visus savo bendra- 
tikius, taipgi kunigaikštį Konstantą Ostrogskį, vadovą di- 
sunitų, prašydami Kristupo Radivilo. Abromavyčiaus ir 
kitų susinešti tame reikale su disunitais ir lietuviškais liu- 
teriškiais. Atsišaukimas sušaukiantis tą synodą. slėjiė ti
krąjį mierį reikalų pataisymo apsilpnintos susirinkimuose 
tvarkos ir disciplinos (grasos).

Gavę tokį atsišaukimą, dissidentai visur Lenkijoje ir 
Lietuvoje laikė provinciališkus Synodus. jau tai sutarti, ką 
gvildenk generališkame Toruniaus synode, jau tai surinkti 
vietinius skundus ant skriaudų nuo jėzuitų nukentėtų, jau 
tai susišnekėti kalvyniškiems su liuteriškiais, jau tai iš
rinkti delegatus į generališką synodą. Lietuvos kalvyniš
kiai laikė tokį provincionališką synmlą \ ilniuje 1595 m. 
Susirinko daugybė kunigų ir svietiškų ypatų helvetiško 
išpažinimo; atkako ir deputatai nuo lietuviškų liuteriš- 
kių, tyčia užprašyti. Buvo šnekėta apie sočiui jonus, kurių 
mokslas apie šv. Trejybę įsismerkė į \ ilniaus surinkimą, 
ir liepta ministeriams apie šv. trejybę mokinti pagal dog
mas helveiškos bažnyčios, po bausme pavarymo iš surin
kimo. Sątarauta apie suvienijimą lietuviškų liuteriškių 
ir kalvyniškių, ir kaip pamasinti pirmuosius, kad pasiųstų 
pasiuntinius į generališką synodą Toruniuje; l>et tokie |>a- 
siuntiniai ten nuo liuteriškių nenukako.

Užtai nuo lietuviškos ir rusiškos šlėktos disunitų ir 
nuo kunigaikščio Ostrogskio atkako pasiuntiniai į Toru-

Didesniame skaitliuje suvažiavo pasiuntiniai' nuo lie- 
Tarp kitų iš dvasiškųjų: ,Andrius

nių.
tuviškų kalvyniškių. 4
Chrząstovskis, Vilniaus ministeris. Jok. Popovskis, Fil. 
Bochvjčius, Baltarusijos senioras, Jonas Lucinius, Chleba- 
ve ministeris, senioras Užvilijiškio distrikto, St. Minvy
das, ministeris Upitoje, Vait. Ploskovskis, ministeris Vy- 
žunuose. Mik. Trzcinskis, senioras bažnyčių Pagiriuose. 
Iš svietiškų: Jonas Abromavyčius, Smolensko vaivada, jo 
sūnūs Jeronimas Abromavyčius, St. Skorulskis, Jonas Bo- 
kiejus Zanislavskis ir Raf. Sočycius Zbirovski, miesto Li
dos notaras. 1

Pirmame posėdyje tapo skaitytos gromatos nuo ypatų 
ir surinkimų helvetiškų Lietuvoje. Pirmiausiai nuo Vil
niaus surinkimo, kurs, sakos, pasiuntęs kaipo delegatus “su 
atsakančiu įgaliojimu" (kn. Fil. Bochvičių, kn. Jok. Popov- 
skį,1 kn. And. Chrząstovskį. kn. Mot. Bankovskį, kn. J. 
Lucenių, kn. Jurgį Plotkovakį ir kn. Stan. Minvydą); po- 
tam nuo Kristupo Zenavyčiaus, vaivados Liet. Brasčių, kurs 
per p.' Skorulskį teisinasi negalėjęs į synodą pribūti dėlto, 
kad savo šalį turįs ginti nuo tankių antpuldinėjimų Toto
rių. Potam skaitė gromatą Polocko vaivados Nik. Man- 
vydo Dorogostaiskio, kurs ligos dėlei atkakti negalėjo. 
Potam gromatą skaitė Trakų kašteliono, Alek. kunigaikš
čio Pjįunskio, kurs nuo savęs, sirgdamas, įgaliojo kn. Kris
tupą, Liublino ministerį. Potam tapo skaityta instrukcija 
Konstantino kunigaikščio Ostrogskio, duota įgaliotiniui 
Kasparui Luškovskiui. Po tam ėmė sątarautiesi apie ar- 
tesnį susirišimą Kalvyniškių su *Liuteriškiais su pagelba 
Sandomieriaus konsenso, prieš kurį pakilęs buvo Povilas 
Gericius, liut. ministerių iš Poznaniaus, su kuriuomi Po
povskis, helvetiškas pamokslininkas Vilniuje, smagiai ėmė
si. Popovskį parėmė kiti kunigai iš Lietuvos, kurie su 
uolumu stojo už konsensą, kurį liuteriškiai stengėsi sutrau
kyti, nors atžagariai, savo reikalams.

Pasekančiame synodo posėdyje Fr. Jezierskis, senio
ras mažlenkiškų surinkimų, apkaltino Vilniškę bažnyčią, 
kam ji mokinamą apie šv. Trejybę paduoda į abejonę. Po
povskis atsiliepė, kad atsitraukus Cechavyčiui ir Budriui, 
o ypačiai po šių (1595) metų synodui, taip nėra, ir tegul 
generališkas synodas persergsti seniorus, jog išstums iš 
draugijos tikinčiųjų ir nepripažins broliais, jeigu ministe- 

riai nesffaikys dogmų, o arianizmas Vilniuje dingsiąs. Tokį 
artikulai Tdftmiaus synodas patalpino į kanoną. Jonas 
AbromflryčiJt, Minsko vaivada, parėmė įnešimą Popov- 
skio ir‘Prašė’ synodo, kad Vilniaus surinkimui gromatą pa
pieštų, '/paragindamas laikytiesi vienybėje su lenkiškomis 
bažnyčiomis išpažinime šv. trejybės; Ir kalbėdamas atsigrę
žė į Raf. Žbirovskį, Lidos miesto raštininką, tegul ar pri
sipažįsta ės^ tiesatikiu, ar tegul atsitraukia nuo synoduo- 
jančių. Zbi/bvskis teisinosi, tikįs į Dievą tėvą, sūnų ir 
dvasią lšv., tik nedrįstąs vartoti išsitarimą Trejybč šv. 
Tad syftbdas ministeriams įsakė pamoksluose tankiai var
toti trejybę šv., o kitaip taps suspenduoti ir ekskomunikuo
ti netik jie, l>et ir dvarponiai, kurie neleis ministeriams

Ketvirtame synodo posėdyje, tarp kitko Brzezinskis 
priminė apie priespaudas, kenčiamas dissidentų nuo kata
likų. Nadzejavo-gi starasta (Stan. Orzelskis) privedė pa- 
veizdą tokios priespaudos Lietuvoje. Čižas, Vilniaus pa
siuntinys ir karališkas kambarninkas, viename posėdyje 
pasiuntinių trobesio pavadino katalikų komuniją — aplot- 
ku; ir štai Zygmantas III, pasišaukęs jį, smagiai subarė, 
o Krokavos vyskupas privertė jį atšaukti, kad jam tas žo
dis iš lupų sprūstelėjęs nė nenorint įžeisti viešpataujančią 
religiją. Skudėsi evangelikai ant smūgių, kenčiamų nuo 
katalikų, kad ant surinkimų, namų evangelikų, šturmai 
buvę ir ėsą daromi Krokavoje, Poznaniuje ir Vilniuje, kad 
grabų, numirėlių nepraleidžia, kaip va p. Bonarą iš grabo 
iškasė, taip-gi p. Gočylinskienę, kurios lavoną basliu |>er- 
bedė; ant -kelių sulaiko, kaip atsitiko kunigui Baltrui Kru- 
ziui, o Poznaniuje vos šviežiai surinkimą apgrobstė. Jė
zuitai |m> kaimus kurstė ir kursto pavaldinius, tarnus prieš 
evangeliškius ponus, kad užmušinėtų žadėdami tarnams lai
svę, lobius, net pačias užmuštųjų ponų ir daug kitokių 
skriaudų. — Abromavyčius, Minsko vaivada, velyjo į vi
sus seimelius siųsti pasiimtinius su skundu ant neteisumo, 

siuntinius siųsti pas karalių jis nevelijo, idant nesužądinti 
kokio neišsitikėjimo, bet už tai tegul pasiuntiniai seimuose 
pra^o karaliaus, užlaikyti tiesas ir laisves dissidentų, 
kaip prisiekęs yra paktuose. konventuose. Tą įnešimą pa
rėmė Lučkovskis, pasiuntinys nuo Konstant. kunigaikščio 
Ostrogskio. Skorulskis-gi, pasiuntinys Zenavyčiaus, Bras
čių vaivados, kalbino nesiųsti pasiuntinių pas karalių, bet 
patarė jieškoti pageltas svetur, taje pakviesti Kuršo kuni
gaikštį, miestus Prūsų ir \ idžemio, į suderiną prieš kata
likų tikėjimą. Dissidentai tos patarmės nepagyrė.

Ant 5-tos sesijos pasibaigė Toruniaus synodas. Tarp 
kitko. įstatė ten generališkus seni joms, žmones turtingus 
ir tautoje įtekmingus, prie kurių dvasiški sujierintendentai 
savo skriaudose turi šauktiesi )>agelbos ir globos prieš ka
talikus. Lietuvoje tokiais generališkais senjorais jiaskyrė 
Kristupą Radivilą, d. liet, betmaną, \ ilniaus vaivadą, ir 
Dorogost aiškį, |»ataurunį d. kunigaikštystės Lietuvos. 
Čion įsirengė 10 egzemlpiorių universalo į lietuviškas baž
nyčias, kuriu- su parašais ir pečvietėmis syniKluojančiųjų. 
pasiuntė į Lietuvą.

Iš to’synodo dissidentai išsiuntinėjo gromatas, lega- 
cijas ir atsišaukimus prie įvairių yjiatų. Gromatą kara
liui pasiuntė per Stan. (iostomskį. Ra vos vaivadą, ir And. 
Leščynskį, vaivadą Kujaviškų Brasčių, prašydami “ma
loningos pagerbos, kurią mums Jūsų Karališkoji Didybė, 
kaipo vierniems ir prispaustiems pavaldiniams, savo skė- 
lite”, ir nurodydami ant augščiaus minėtųjų j)ersekiojiinų 
nuo atsibasfėlių iš svetur (jėzuitų). Talp-gi surašė in
strukcijas pasiuntiniams j seimelius, idant stengtųsi “užbėg
ti platinimuisi išpaniškų praktikų" ir šalį atvestų “et ad 
amicum et jiacatum statum". Nepraleido synodas nė Jono 
Zamoiskio, d. lenk, hetmano ir kanclerio, buvusio jų ben- 
dratikiu, neprielankaus jėzuitams, kurie jo patarmes prie 
dvaro į niekus vertė; jam skundą savo pasiuntė per Kri- 
stu|>ą Rėjų iš Naglovicų, stalininką Liublino žemės, ir 
Martiną Bronievskį. \ ilniaus vaivadai Kristupui Radivi- 
lui rašydami, ištaria gailestį, kam jis “kaipo mylėtojas Die

Kad dabar dissidentai, vienydami savo spėkas, norėjo 
sudrutėti, kad išleisdami po Toruniaus syn«lo knygas 
(1597 m. V ilniuje perspauzdino Pofctillę Gregoro iš Žar- 
novcų ir k.) drutino savo tikėjimą ar atmušinėjo užmeti- 
nėjimus savo priešgynų (pvd. išleisdami katechizmą 1598 
m.); kada savo surinkimus valė nuo arijanizmo, kada raš
tišką karę vedė tai su jėzuitais, tai su sočiui jonais, ypač Lie
tuvoje |>er Volaną, Chrząstovskf ir k.: katalikai uždavė 
jiems skaudų smūgį susivienydami Brasčiuose su žymia da
limi pravoslavų Lietuvoje ir pa.šoninėsc provincijose. Kita 
nemažesnė dalis, pikta ant unijos, j ieškojo slapta prieš ją 
atsispyrimo Maskvoje ir keldino kazokus ginti pravosiavi- 
ją. Sukilo jie po vada Nalevaikos ir Lobodos prieš res
publiką ir rusiškas žemės pustijo ugnia ir kardu. Pasiųs
tas prieš niaištininkus garsus hetmanas Žolkievskis (1596) 
apsiautė juos pas Lubnianus ir privertė pasiduoti su visu 
abazu. Uršus nubaudimas Nalevaikos išgązdino kazokus 
ir parodė, kad dar neatėjo laikas su ginklu rankoje rem- 
įtiesi prieš Liachus ir ginti pravoslaviją ugnimi ir kardu. 
Apsigavę tose viltyse, disunitai, po vada K. Ostrogskio, 
rįžosi suvienyti savo spėkas su dissidentais. Tokio susi
vienijimo troško ir patys dissidentai, nes tūlose bent vai
vadijose jie tokiu budu galėjo turėti skaičiuje persvarą ant 
katalikų. Todėl Toruniuje ant synodo jie meiliai priėmė 
pasiuntinį kunigaikščio Ostrogskio ir jjatys pasiuntė pa
siuntinius pas jį—Firlejų, Radomiaus kaštelioną, Nikalo-' 
jų Ostrogą ir Adomą Garaiskj. susitarti apie tą susivie
nijimą su kunigaikščiu Ostrogskiu. Be to, Kristupas ku
nigaikštis Radiviląs, Vilniaus vaivada, ir And. Leščynskis, 
Brasčių vaivada, tą galiūną kalbino ant jų pusės, ir tame 
reikale įvyko sutartis tokia: Kyjevos vaivada, taip-gi Bras
čių vaivada, Radomiaus ponas (Firlejus) atvyks 9 d. ge
gužio į Vilnių. /Ten Vilniaus vaivada, be trukšmo, su
šauks keletą evangeliškų ministerių, o Kyjevos vaivada 
'atsiveš iš Vplynijęs mokytus popus, mokančius graikiškai. 
Taip pat taps sutraukti karštesni evangeliški senatoriai ir 
šlėktos. Po sutarties, kokia jų tarpe įvyks, taps sušauktas 
Maž lenkijoje prieš busiantįjį seimą synodas, kur suvažia
vę delegatai pravoslavų ir * evangelikų užmanytas sutartis 
įvykdįs; čion, ,£tkąkti turės pasiuntiniai taip-gi nuo Prūsi
jos ir Vidžemio miestų. Ten tad, tarp kitko, nutars apie 
generališkas mokyklas, kolektas jų naudai, apie apsergėji- 
mą savo atvangumo ir užbėgimą angarijoms, kurias pri- I 
sieina kentėti nuo kunigų ir tribunoliškų teistojų. Pasiųs " 
pasiuntinius pas karalių ir į seimą. Surašys skundus j 
seimelius ir protestuos prieš dekretus, priešingus konfede
racijai, ir prieš ekzekuciją tų dekretų prieš teismiškas sta-- 
rastystes.

Savo projektais apjakę, dissidentai Lietuvos ir Lenki
jos neįžiūrėjo jokių kliūčių susivienyjimui su disunitais 
net iš religiškos pusės ♦). Išdirbę projektus susivienyji
mui, įteikė Vilniaus vaivadai Kristupui Radi vilui ir galvai 
disunitų kunigaikščiui K. Ostrogskiui.

Galiaųs geidžiamasai susivažiavimas dissidentų su d»$\J 
unitais įvyko Vilniuje 15 d. gegužio 1599 m. Iš Ixukijo» 
ir Lietuvos suvažiavo daug dissidentų, kiltesniejie Imvo: 
Nik. Kristupas* Radivilas, vaivada Vilniaus; And. I^eščyn- 
skis, ku ja viskių Brasčių vaivada; Jonas Abromavyčius. 
Smolensko vdivada; Jurgis Radivilas, maršalkas agituoja
mo tuomet tribunolo d. k. Lietuvos; Zėnavyčius, bet. Bras
čių vaivada; Nikalojus Zėnavyčius, Asmenės pakamarini**; 
iš dissidentiškų kunigų: Simas T. I urnovskis, senioras 
čechiškų brolių Didlenkijos; Grcgoras is Zarnovco: Mart. 
Janickis, žentas jo ir Mart. Gracyanas, vėliaus senioras 
čechiškų brolių Didlenkijoje; Dan. Mikolajevskis, senioras 
belv. surinkimų Kujavuose; Eragmas Gličneris, senioras 
liuteriškų surinkimų Didlenkijoje. Iš pusės disunitų: 
Konst. kunigaikštis Ostrogskis, Jurgis Sanguska, Lukas 
Belgrado metropolitą, Izaokas Dubno igumenas ir (jedeo- 
kas Dubino areli (diakonas. Balabanas Lvovo, ir Kopvs-
tenskis Peremyšliaus, vladykos, nors Ostrogskio užprasy- , 
ti, nežinia kodėl, neatkako. Lietuvos liuteriškius tame su
sivažiavime atstovavo Talvošius, ir Andrius lenkiškas pa
mokslininkas, iš Vilniaus.

Tačiaus vieninteliu vaisiumi to susivažiavimo buvo 
susivienijimas disunitų, ar, geriaus sakant, Konst. kuni
gaikščio Ostrogskio ir prilankios jam šlėktos, su dissiden
tais. Apie religišką susiartinimą nenorėjo girdėti graikių 
ki |>opai, o juk ir nesuprastina yra, kaip musų dissidentai 
galėjo lūkėti susivienyjimo iš religijos pusės su rytine cerk
ve. Susivienijimas galėjo įvykti vos politiškas, ir tai ne- 
užtektinas anuose laikuose, ir jis jgyjo tik tūlą svarbumą 
gadynėje Stanislovo Augusto, kada parėmė užrubežinės 
viešpatystės savu ginklu *).

Kada disunitai ir dissidentai džiaugėsi iš tokio susi
derinimo prieš bendrą priešą, Vilniaus jėzuitai užsimanė 
išnaudoti tokį suplaukimą kitvierių ir pareiti su jais į mū
šį. Buvo tuomet \ ilniuje garsus socinijonų patrėmėjas, 
jėzuitas Martinas Smigleckis, pakauktas thėologas. logi
kas ♦) ir dialektikas, kuris 1594 m. Novogrodke su soci
nijonų ministerių Luciniumi atlaikė disputus. Jėzuitai tikė
josi, kad viešame dispute jis ant sykio sugriaus šventynę 
Bebalio. Dissidentai apie susiėmimą visai nemanė, ir 
Abromavyčius, Smolensko vaivada, velijo ten esantiems 
dissidentų kunigams vengti susitikimą su jėzuitais. Bet 
jėzuitai |>er Joną Pašą, Vilniaus Cyvonį. iššaukė dissiden- 
tus ant disputų. Tai gi prisiėjo, noroms-nenoroms, j dis
putus įsileisti. Tos imtynės įvyko \ ilniaus vaivados pily
je; buvo 6 vaivados ir daug kitų |x>nų. o visokių žmonių 
apie 4000. Senioras čechiškų brolių Didlenkijoje S. T. 
lurnovskis paskyrė disputavimui: kun. Danielių Mikola- 

jevskį, kn. Martiną Janicių ir kun. Mart. Gracianą. Imty
nės truko 6 valandas, ir klausimas ėjosi apie pirmyste ir 
valdžią Romos vyskupo. Tą disputaciją aprašė iš dissi
dentų — Gracianas ir M. Janicius; iŠ pusės katalikų Povi
las \ alavičius ir Martinas M. Zagielis. Žinoma, disputas 
tegalėjo dissidentams išeiti tik ant blėdies, nes jėzuitai tu
rėjo (langiaus organų, negu jų priešgynos, skelbimui po 
visą šalį savos nelaimėtos pergalės....

Gabaus, 4 d. birželio, pas kujaviškų Brasčių vaivadą 
susirinko iš evangelikų — Jurgis Radivilas ir p. Volanas, 
o iš liet, liuteriškių — kn. Andrius, lenkiškas pamokslinin
kas \ ilniaus surinkimo, ir p. Talvošius sąnarys to surūi--r^ 
kimo. Ten augsburgiškius ragino, kad laikytųsi ir' pildy 1 
tų sutartis Sandomieriškio konsenso. ką anie ir prižadėjo.
— Potam jau sąnariai susivažiavo Vilniuje išsiskirstė į I 
savas buveines, evangelikų kunigus palydėjo kariumenė Į 
Jurgio Radivilo. tribunoliško maršalko. idant jėzuitų mo
kintiniai ir gauja skriaudos ir išniekinimo nepadarytų.

Taip pasibaigė 16-tas šimtmetis dissidentams, kurie, 
jėzuitų koneveikiami, dar save silpnino savitarpiniais vai
dais. Židiniu tų nesutikimų buvo Vilniaus surinkimas. 
Kaltino ypačiai Popovskį ir Danielių, kad jie išjuoktą mi- 
nisterius, surinkimą vadiną urvu netvarkos, iš mokyklos 
atitraukia vaikus ir atiduoda jėzuitams, nuo jėzuitų imą 
algas; su jais ir kn. Chrząstovskis broliaitjąsi. Kaip tie 
nesutikimai pasibaigė, nežinia: turbut ar.tymiausias lietuvių 
synodas |>al>arė kaltininkus. Juk .vienybė dissidentams tuo
mi buvo reikalingesnė, kad 17-tas amžius jiems prasidėjo 
ne|>asekmingai. Jėzuitai kassyk labiaus savo mokyklas po 
Lietuvą platino (1610 m. Oršoje kollegiją įsteigė Žvgrnan- 
tas III, taip-pat Vytesbėje, Smolenske Alek. Gąsievskis 
1610 m., Kražiuose Jonas Karolis Chodkevyčius 1616 m.j 
Novogrodke Golovnia, liet. Brasčiuose Levas Sapieha. 
Pinske Albertas Stan. Radivilas ir tt.), raštu *) ir dadji 
dissidentus koneveikė, gaujas prie savęs patraukdami ■ • 
gyklomK ♦). Unija rytinės bažnyčios su vakarine 
dien ėjo drutyn. platyn, ypačiai atėmus \ ilniuje nuo 
nitų klioštorių šv. I rejyliės. ir \ ainai. V ilniaus vyskupu^H 
įsteigus kollegiją klerikams rytinės bažnyčios. Lietuvišk^H 
senatoriai evangelikai, paramčiai savos religijos, geso vie^H 
nas po kito, palikdami vietas katalikams, draugams jezuitų,^H 
kuritis Zygmantas III kėlė į augštesnius urėdus. Taiji^H 
l(>03 m. mirė Kristupas Radivilas. d. liet, hetmanas. Vil-^H 
niaus vaivada. Abudu urėdu |x> jo pateko dabar u<>liemš^H 
katalikams: \ ilniaus vaivadija — Kristupui Radivihti Si-^H 
ratėlei, o hetmanystė — Jonui Karoliui Chodkevypui.^1 
Veikiai |>otam į kapus nuėjo Mikalojus Naruševyčius. Že-^H 
maitijos kaštelionas, ir Jonas Abromavyčius. Šmolensko^B 
vaivada, o 1615 m. Kristupas Zėnavyčius. liet. Brasčių vai-^H 
vada. Prieš juos numiręs buvo Aleksandras kunigaikšti^H 
Prunskis, Trakų kaštelionas (+1595m.) ir Nikalojus 
rogostaiskis, Polocko vaivada (d-159/in.). Iš tarp moksli-^H 
ninku, kurie įstengė atlaikyti jėzuitus, kaip Volanai. La 
siekis *), Sudrovskis ir k. išmirinėjo, nepalikdami po savęs ■ 
lygiai mokytų ir uolių įpėdinių.

Jėzuitai iktuomlaik dar buvo savo šėlime sulaikt’;ii ■ 
evangeliškų magnatų, ypač Kristupo Radivilo, kurs siauti-H 
mus jų mokintinių galėjo nutausti, užleizdamas ant jų ly-M 
giai išdykusią priedvarinę miliciją; bet vos tik jam mirus, ■ 
urėdai j>erėjo į katalikų ♦) rankas, tuojau Vilniuje ir kitur ■ 
ėmė persekioti kitvierius su užsidegimu. Veltui/dissidentai ■ 
apipylė savo skundais prieš jėzuitus ir kitus kunigus 1603 H 
m. pasiuntinių trobesį; Zygmantas III, apjakęs savo atver-B 
tinėjime disunitų ir dissidentų, velijo pavesti šalį netvar- B 
kai ir antpuolimui kaimynų, negu išklausė jų teisių pasigiM^* B 
dimų. Kada tad kilo maištas Zebrzydovskio, Janusas Ra- B 
divilas ir liet, kalvyniškiai tūkstančiais stojo į jo tuntus,jB 
idant savo tikėjimui iškovoti atimtas laisves. Praloša pas (B 
Guzovo išblaškė jų viltis ir suteikė jėzuitams dar išteisi- IB 
namesnes priežastis persekiojimui kitvierių. Taip, \ ii 
niuje gyveno jaunas italas Francus di Franco, kurs su 
vu iš Italijos pribuvo į Lenkiją ir Krokavoje perėjo į hel- 
vetišką tikėjimą. Sugrįžęs į Italiją ir nužiūrėtas 
tapo įmestas kalėjiman su paprastais piktadėjais.

(Toliaus bus.) J

-



KETURIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA.
IŠ RUSŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE

K. PUIDA.

TARNAS. Gunnar išjojo, surinkti kaimynus, nes 
Korė rengias....

JIORDIS. Gerai, gerai — žinau. Eik sau! 
(Tarnas išeina, į Dagnų, kuri taip-pat nor išeiti). 
Kur eini ? • _ *

I DAGNA. Einu, kad nesusitikti su Sygurdu. Tur
būt viskas tuo užsibaigs, kad mudviem išsiskirti rei
kės — aš taip spėju. Sutikti jį dabar, ne, ne, nega
liu! (Išeina po kairčs). .4 ,

JIORDIS (žiuri į ją, valandčlę tyli). Ir ją no
rėjau.... (užbaigia mintį pažvelgdama j lanką). 
Mažas tat butų buvęs kerštas — tas smūgis geriau 
pataikė! Hm — sunku yra mirti; bet kartais dar 
lunkiau būna gyventi, (l'iduriu kambario įeina Sy
gurd).

JIORDIS. Turbut Gunnaro jieškai. Sėskis. Jis 
- tuoj ateis. (Nor išeiti).

SYGURD. Ne, lik čia! Greičiau tavęs j ieškau, 
negu jo.

JIQRDIS. Manęs?
SYGURD. Ir džiaugiuosi, vieną tave rasdamas.
JIORDIS.. Jeigu ateini pasityčioti iš manęs, tai 

spėju, kad nieko nekenktų, jeigu kambarys butų pil
nas žmonių.

SYGURD. Labai gerai žinau, ką tu apie iriane 
manai.

JIORDIS (karčiai). Gal neteisingai sprendžiu? 
.... Ne, ne! Sygurd, tu užnuodinai visą mano gy
venimą ! Atmink savo nepadorų prigavimą ’ * Tu 
atvykai į mano kambarį ir nudaviai mane mylįs, o 
patsai dvasioje juokiaisi iš manęs. Pastūmei mane 
į Gunnaro glėbį—jam aš dar vis tikau,—o tu iš
keliavai su savo mylimąją. a - I

SYGURD. Ne vieną dalyką gali atlikti žmogaus 
valia, bet didžius žygius valdo likimas. — Lygiai 

» taip ir su mumis buvo. >
l JIORDIS. Teisybė — piktosios Nomos valdo 

pasaulį: bet maža jų jėga, kol neatras sau pagelbi- 
ninkų mumyse. Laimė priguli tam, kuris pakaktinai 
atras savyje jėgų stoti kovon su Nornomis. — Aš 
tą ir noriu dabar padaryti.

, SYGURD. Nesuprantu tavęs.
JIORDIS. Noriu sulyginti savo jėgas su tuo, 

su tuo, kurių jėgos mane valdo. — Bet nė žodžio 
daugiau apie tą! Dar daug ką šiandien turiu iš
daryti. (Sėda prie stalo).

SYGURD (valandėlę patylėjęs). Gerą ginklą iš
dirbai Gunnarui.

JIORDIS (liūdnai šypsodamasi). Ne Gunnarui; 
bet prieš tave.

SYGURD. Tai vis viena.
JIORDIS. Galbūt; nes jeigu galėsiu ginčytis su 

■T’fftrtTiomis, tu ir Gunnar vėliau ar ankščiau. — 
V (Nutyla^ atsiremia pečiais į s/ulų. šiuri šypsodamasi 
\ i SygMr(h ,r Pakeistu balsu kalba). Žinai, kas su 
'manim kartais būna? — Dažnai džiaugiuosi įsiveiz- 
'dindama linksmins paveikslus. Tuomet sėdžiu čia, 
užmerktomis akimis ir manau: “Dabar atvyks Sy
gurd Stiprasis. Ugnim ir kardu nor keršinti man 
ir mano vyrui. V'isi Gunnaro žmonės žuvo, liko 
tiktai jis ir aš. Jau padega stogus". “Viena vily- 
čia — šaukia Gunnar — viena vienintelė vilyčia gali 
mudu išgelbėti” — bet lankryšis nutrukęs. “Jiordis, 
nukirpk vieną kasą ir nuvyk lankryšį — gyvastis 
paojuje!” Bet aš juokiuosi — “Stidegsim, tai su- 
degsim. Gyvastis man plaukų saujos neverta!”

SYGURD. Stebėtiną galybę turi tavo žodžiai! 
(Artinasi).

JIORDIS (šaltai šiuri į jį). Tu nori šalę1 manęs 
atsisėsti ? •

SYGURD. Manai, kad aš tavęs dvasioje neken
čiu? — Jiordis, kalbavos paskutinį kartą. Mano šir
dyje kaž-kas užsislėpė, kas ėda, ir graužia mane, 
dieną ir naktį ir aš negaliu nepasisakęs iškeliauti. 
Turi geriau mane pažinti.

JIORDIS. Ko nori?
^. SYGURD. Paseksiu tau vieną sagą. 

flB||iORDIS. * Ar liūdną?
H^BfGURD. Liūdną, kaip pats gyvenimas.
^^^K)RDIS (karčiui 1. Lyg kad žinai, kad gyveni- 
^^^Miudnas.
^raKCiURD. Sprv>k. kuomet >a\o >agą užbaigsiu. 

■’.'ŽoBoRDIS. Tai pasakok; tuo tarpu dirbsiu. /'Ny- 
sėdasi ant suolo po dešines pusės Jiordisos). 

;^Ww’GURD. \ ieną kartą buvo du jaunu karžygiu. 
I^^Kiodu iškeliavo iš Norvegijos, turtų ir garbės 
MIHodann ; prisižadėjo viena> antram būti draugais 
I^^Hipriai vienas kito laikėsi, neveizdint. kur buvo

HMKlRDIS. Ir tuodu jaunu karžygiu vadi^o-o : 
^^^Brd ir Gunnar?
l^^^piURD. Na, galiva juodu ir taip pavadinti.

. - gale laimingai nuvyko Į Islandiją. Ten buvo 
į^^^MĮ/apsig) venęs senas vadas, kuris atvyko is Nor 

karaliaus Haraldo laikuose. Dvi daili mer- 
■fbuvo jo namuose. V iena jiedviejų. senio auk- 

buvo dailiausia; ji buvo protinga ir stiprios 
Karžygiai kalbėjo tarp savęs apie ją ir 

;W?.l>ažino, kad nė vienas jiedviejų niekuomet ne- 
dailesnės mergaitės. Taip jiedviem rodėsi.

H^HDRDIS (atidžiai/. Abiedviem ? — Ar nori ty- 
iš manęs?

l^^mGURD. Gunnar manė apie ją dieną ir naktį. 
ra|^K-pat ir Sygurd. Bet abudu tylėjo: ji gi nieku 
H^Krodė, kad Gunnar jai patiktų; užtai aišku buvo, 
H^BjSvgurdui nebuvo prielanki.
^UpRDIS (sunkiai alsuodama). Toliau — mel-

SYGURD. Taip. Vienas mudviejų turėjo užsi
leisti; Gunnar buvo mano draugas — negalėjau ki
taip pasielgti, štai, kaip tu tapai Gunnaro žmona, 
o aŠ paėmiau kitą mergaitę.

JIORDIS. Ir pamylėjai ją.
SYGURD.* Išsimokinau ją guodoti; bet Sygurd 

mylėjo tik vieną moteriškę, o ta moteriškė nemėgo 
jo nuo pat pasipažinimo dienos, (/ftrikelia). Tuo 
baigiasi mano saga. Dabar išsiskirsiva. Lik sveika, 
Gunnaro žmona, — jau niekuomet nesimatysiva.

JIORDIS (pašoka). Ne, palauki Bėda mudviem 
abiem! Sygurd, ką padariai!

SYGURD (sumišęs). Aš? Kas tau?
JIORDIS. Ir tą viską dabar man sakai? Bet 

ne — tai, tas negali būti. Tai neteisybė!
SYGURD. Tai paskutinis mudviejų pasikalbėji

mas. Kiekvienas mano žodis — teisybė. Turėjai 
švelniau apie mane manvti — dėlto priverstas bu
vau kalbėti.

JIORDIS (sukeičia rankas ir tylčdama šiuri į jį). 
Mylėjai.... mylėjai tu mane tu! (Staiga prieina 
prie jo). Netikiu tavim! (Žiuri į jį 
akimis, sušunka begaliniai susopėjus). Taip, tas 
tbisybė.... bėda mudviem abiem. (Uždengia veidų 
rankomis ir nusisuka).

Į SYGURD (išsigandęs). Jiordis!
JIORDIS (fy/iai. kovodama verksmu ir juoku). 

Nesirūpink manim. Aš tik norėjau pasakyti.... 
\(Deda ranką ant jo peties). Sygurdai, tavo saga 
dar neužbaigta. — Ta prakilni mergaitė, apie kurią 
kalbėjai. ... mylėjo tave!

SYGURD (atsisukdamas). Tu!
JIORDIS (susivaldšius). Taip, Sygurdai, mylė

jau tave; dabar tą suprantu. Sakiai, kad gailėjausi 
žodžių ir nemaloniai su tavim elgiausi. Ką gi geres
nio gali mergaitė padaryti? Juk negalėjau atvirai 
tau savo meilę parodyti. Tuomet nebūčiau tavęs 
verta buvusi. Tu visuomet buvai man prakilniau-^ 
siu tarp karžygių.... Ir matyti tave vyru kitos!.... 
Tas suteikdavo man tą kartų sopulį, kurio pati ne
suprasdavau.

SYGURD (sujudęs). Nelaimingomis kilpomis 
apstatė Noruos mudu abu.

JIORDIS. Tu pats tam kaltas; stipriai ir drą
siai vyras privalo veikti! Kuomet pastačiau tą 
sunkią sąlygą, išpildytojas kurios turėjo mane gauti, 
tiktai apie tave maniau, o tu. tu galėjai.... !

SYGURD. žinojau Gunnaro kankynę; tiktai aš 
jį išgydyti galėjau. Ką gi kito turėjau pasiskirti? 
Bet jeigu.... bučiau žinojęs anuomet tą, ką dabar 
žinau — nebūčiau atsakęs už save. Meilė tokia ga
linga !

JIORDIS (greitai).. Na, gerai, Sygurdai! Liki
mo jėga skyrė mudu ilgus metus. Dabar mazga> 
atmegztas. Busimas laikas turi nuoskaudimus at
lyginti.

SYGURD (purtydamas galia h To niekuomet
nebus. Turi va vėl skirtis.

JIORDIS. Ne, neišsiskirsiva. Myliu tave, dabar 
galiu tą išpažinti, nesigėdindama; mano meilė ne 
žaislas, kaip silpnų minkštų mergaičių meilė! Kad 
bučiau vyras — visomis Dvasiomis prisiekiu — ir 
tuomet galėčiau lygiai taip tave mylėti, kaip dabar. 
Jėgų reikia. Sygurdai! Meilė didžio žygio verta. 
Abudu busiva laisvi, jeigu panorėsiva, o tuomet vis
kas atlikta.

SYGURD. Laisvi? Ką tu nori pasakyti?
JIORDIS. Kuo yra tau Dagna? Kuo ji būti 

tau gali? Nieku daugiau tau, kaip Gunnar man — 
mano dvasiai. . Argi reikia gailėtis dviejų niekam ne
reikalingų gyvasčių ?....

SYGURD. Jiordis! Jiordis!
JIORDIS. Na, tegul Gunnar lieka šičia, atleisk 

Dagnę, tegul važiuoja su tėvu į Islandiją — aš ei
siu su tavim visur ginkluota ir šarvuota! (Sygurd 
sujunda). Ne kaipo tavo žmona noriu eiti su tavim; 
nes prigulėjau Gųnnarui ir gyva dar ta moteriškė, 
kuri anuomet gyveno su tavim. Ne. Sygurdai, ne 
kaipo tavo žmona —j. bet kaipo viena anų stipriųjų 
moterų, kaipo viena Hiidos seserų noriu eiti su ta
vim, žadinti tave į kovą ir į didžius žygius, kad ta
vo vardas toli už tėvynės ribų skambėtų! Kardams 
tarškant busiu prie tavo šono, audros metą, vikingi] 
jūrių kelionėse noriu ištesėti drauge su tavo žmonė
mis; o kuomet užgiedos tau drapą (laidotuvių gies
mę), tuomet jos rauda teskelbie Ssgurdo ir Jiordi- 
sos mirtį!

SYGURD. Anuomet tas buvo skaisčiausiu ma
no sapnu — dabar pervėlu. Gunnar ir Dagna stovi 
tarp mudviejų ir kiekvienas jų turi teisę užimti savo 
vietą. Gunnarui paaukojau jauną mano meilę — 
jeigu pasiryžau nešti tas kančias, tai neveltui. O 
Dagna, — tikėdama manim ir atsidavus, apleido 
tėvynę ir gimines.... Niekuomet ji neprivalo pa
tirti, kad jos prieglobstyje ilgėjausi prie Jiordi- 
sos.

JIORDIS. Ir dėlto nori visą amžį jungą vilkti? 
Kam gi tinka tavo jėga, drąsumas ir visos dvasios 
dovanos? Ar spėji, kad manęs vertas yra likimas 
sėdėti Gunnaro namuose? Ne, Sygurdai, tikėk ma
nim, “dar daugelis žygių laukia tokio vyro, kaip 
tu!.... Erikas valdo Norvegija — kilk prieš jį! 
Ne įveikiamą jėgą pastatysime prieš jį, drąsiai ir 
atkakliai kovosime; nepasilsėsime, kol neatsisėsi ant 
Haraldo Dailiaplaukio sosto!

SYGURD. Jiordis! Jiordis! Svajojau apie tą au
dringos jaunybės metais; laikas užmiršti apie tą....

JIORDIS (prakilniai). Nomos nutarė, kad drau
ge eiti turiva. Tai neatmainomas nutarimas. Da
bar aiškiai matau mano gyvenimo pašaukimą: pra
garsint! tavo vardą po visą pasaulį 1 Stovėjai mano 
akyse kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kurią čia 
pragyvenau. Norėjau išplėšti tave iš savo vėlės, bet 
nestengiau! Tas dabar bereikalinga, nes žinau, kad 
mane myli!

SYGURD (nuoduotu šalčiu). Tai-gi — žinok: 
Mylėjau tave. Tas jau praėjo. Anos dienos užmirš
tos. ,

JIORDIS. Meluoji, Sygurdai! Žinau savo vertę, 
jeigu kartą mane mylėjai, tai niekuomet to neužmir
ši.

rytoj karietoj Js Vj|!a Visosa į 
Lissaboną, likos) nuautas Portu
galijos Karalius if. jo sūnūs 
sosto įpėdinis. Karaliurtii 
pagarsino antrąjį sūnų, kunigaikštį 
Manuelių. Jis teip^į pašautas į 
petį. Gyventojai mįeste Oporto 
apgarsino Portugalijoj respubliką; 
jie nenori pripažinti naujo kara
liaus. Anglijoj kariškas laivynas 
likosi pasiųstas į Lissaboną. Tur
būt Anglija laukia Portugalijoj 
naminės karės.

|| Persijoj, miestas Tabriz re- 
voliucijonierių rankose. Europie
čiai mieste gyvenanti ne drysta ant 
gatvės pasirodyti. Jie kreipėsi j 
maskoliškąjį kon šulių melsdami at
siųsti jų apgynimui kazokus. Kau
kazo jeneral-gubernatorius atsiun
tė moskališkus kareivius į Julfą. 
kurie išsirengę užimti Persijos 
miestą Tabriz, jeigu kareivių įsi
kišimas pasirodytų reikalingu.

|| Portugalijos sostapilėj Lisa
bonoj, ant gatvių buvo smarkus 
susirėmimai policijos ir kariumenės 
su keliančiais neprilankias randui 
demonstracijas revoliucijonieriais. 
Daug žirninių iš abiejų pusių likosi 
sužeistų. Areštavimai mieste nesi
liauja. Tūlą skaitlių revoliucijo- 
nierių vadovų išsiuntė ant salos 
Timor, pietinėj Azijoj.

|| Atkako Berlynan Shantungo, 
Ch i nuošė, katalikiškasis vyskupas 
Henningham. Vyskupas prana
šauja Chinuose žmonių sukilimą 
prieš mandžuriškąją valdonų di
nastiją. Dabartinė ciecorienė turi 
74 metus, o jai pattmėrus. nėra dar 
parinkto sosto įpėdinio. Chiniečiai 
laukia tripgi karės tfrrp Japonijos 
ir Amerikos. 1

[| Hetinėj Amerikoj, respublikoj 
Chili, atliko gyventojų suskaitomą. 
Pasirodė, kad šitoj, geriausiai su
organizuotoj ispaniškoj respubli
koj, kurios gyventojai ir apšvietime 
pralenkė kitas pietinės Amerikos 
ispaniškas respublikas, yra dabar 
3350000 gyventojų.

į Garsusis šlezijos vyskupas, 
kardinolas Kopp, vienas iš smar
kiausių Prūsų valdžios ramsčių, 
turintis didelę įtekmę ir pas Vokie
tijos ciecorių, ponų rūmo susirinki
me pakėlė protestą prieš rando su
manymą priverstinai išpirkti zeinę 
nuo lenkų ir reikalavo, kad ramias 
tokį neišmintingą sumanymą atsi
imtų atgal. Kopp yra vienas iš 
svarbesnių lenkų priešininkų, bet 
ir jam mat jau rando sumanymas 
pasirodo jier daug neteisingu.

į| Mieste Taszkente. Turkestane, 
ginkluoti rcvoliucijonieriai užpuolė 
ant policijos pulkininko Auretskio 
ir jį užmušė. Bet laike kovos at
sirado kazokų dalis. Rcvoliucijo
nieriai užmušė du kazoku, liet pats 
pateko į kitų nagus.

per 
ška

Izrndone. 29 d. sausio likosi 
atikvijoną parduota amen kon i- 
vėlava Amerikos kariško lai

vo “Chesapeakc", patekusi anglijo
nams 1813 metuose. Vėlavą tą 
pirko tik už $4250 Vanderbilto 
agentas.

Į] 31 d. sausio atsibuvo rinkimai 
prezidento vidurinės Amerikos re
spublikos Hondūras. Prezidentu 
išrinko jenerolą Miguel R. Davila, 
o jo vietininku—jenerolą Dionisio 
Guiterez.

|| Essene likosi suareštuotas 
vienas iš svarbesnių garsių Kruppo 
kannolių dirbtuvių (Vokietijoj) 
urėdninkas. Jis apkaltintas už 
pardavimą užrubežin plianų naujų 
Vokietijos kariškų valdžių dirbdi- 
namų kanuolių. 1

|| Šiaurinėj Norvegijoj, laponų 
apgy ventoj daly j gyventojus pasie
kė badas. Vėlhemina apskrityj 
žmonės suvalgė jau savo šunis ir 
kates.

|| Portugalijoj, teip kaip ir Ma- 
skolijoj, valdžia1 vitną po kitam 
uždarinėja laisvesnių pažiūrų laik
raščius.

GURD. Neveizdint į tą Sygurd vis dažniau 
zniau manė apie ją; bet niekas to nežin^fb. 
ii, vieną vakarą, vaišių metą, atsitiko, kad ta 
žii mergaitė prisiekė, kad tik tas pavadįs ją 
Įkas nuveiks tąjį žygį, kurį ji nurodys. Smar- 
»lakė nudžiugusi Sygurdo širdis, nes jautė sa- 

žygiui atlikti; bet Gunnar pasišaukė 
lažino savo meilę — Sygurd apie savo 
fckiu budu....
[sušukdama). Sygurd! Sygurd! (Su
lą). O saga — ar tik teisinga?

|| Italijos randas išplatino po vi
są kraštą atsiliepimus, persergėda
mas ir atkalbinėdamas Italijos gy
ventojus nuo išeivystės j Ameriką.

£Toliaus bus)’.

|| Chinuose, Japonijoj ir Indi jo
se susitvėrė kompanija su 25 mi- 
lijonais doliarių kapitalo. Ji pa
rengs uždengimui reikalavimų plie
no dirbtuves Japonijoj, Chinuose 
Ir Indijose. į

|| Portugalijos sostapilėj, Lissa- 
bonoj, policija daro kratas gyven
tojų namuose ir kaip užtikrina, su
seice revonucijomenų ginklų dirb
tuvę. Suareštavo čia daug žmonių, 
suareštuotų skaitlicje yra ir keli 
muitinės aficierai.

■ II Lenkijoj, mieste Lublinc, suse
kė moterių plėšikių organizaciją 
ir suareštavo daug organizacijos 
sąnarių. Moterys tos užpuldinėjo 
ant gatvių ir tuštino praeivių ki- 
šenius.

Mieste Algeciras, Ispanijoj, 
likosi suareštuotas anarchistas Jose 
Amador. Jis apkaltintas tame, 
buk jis pasirengęs buvo nudėti Is
panijos karalių.

|| 1906 metuose maskoliškasis 
pactas išmokėjo 820000 rublių už 
registruotus laiškus {ščto prapul
dytus revoliucijos laike.

|| Kaukazo plėšikai sugavo sūnų 
vieno Tifliso milijonieriaus Jusko- 
ševo ir už jo paleidimą nuo tėvo 
Išreikalavo didelio išpirkimo.

li Persijoj, mieste Tabris, vėl 
buvo kruvini susirėmimai konstitu- 
cijonalistų su reakcijonieriais. Su
sirėmime 20 ypatų likosi užmuštų.

Į) Maskoliuos caras išleido prisa
kymą užtraukti vidurinę paskolą 
163 milijonų rublių; matyt užru- 
bczių Išnkininkai ne nori varo ran
dui skolinti.

£ Węst Seneca, N. Y. Darbai 
eina čia prastai, daug darbininkų 
neturi darbo, ypač ateiviai ir jų 
šeimynos didelį vargą
Mieste dabar yra apie 3000 
rinčių darbo ateivių.

kenčia.
netu-

VIETINES ŽINIOS.
4*a-

APGARSINIMAI
—‘ Juodoji ranka, arba teip 

dinamoji organizacija darbuojasi 
Chicagoj terp italijonų, iš kurių 
ir susideda visa ta organizacija 
Juodosios rankos sąnariai tiesiok 
rašinėja laiškus pas turtingus ita- 
Ii jonus ir reikalauja po kelis tūks
tančius doliarių, o jeigu negauna, 
tiesiok užmuša neklausančią ypatą. 
Pereitos nedėlios dieną likosi Juo
dosios rankos užmuštas gyvenantis 
pn. 37 Gault str., italijonas Joe 
Conchillo. Mirdamas, jis išsakė, 
jog jį peršovė pažįstamas italijo- 
nas, Scardino.

— Pereitą nedėlios dieną, ver
dant pietus, apmirė nuomariu gy
venanti pn. 95 Blanche str. Augus
ta Nępentek. Puldama ant že
mės, ji nuplėšė katilaitį su verdan
čiu vandeniu ir jis išsiliejo jai ant 
krutinės. - Kadangi namiejie dau
giau nieko nebuvo tai nieks ir pa
gelbėti negalėjo. Užtiko ją baisiai 
nuplikytą ir nugabeno dar gyvą į 
§v. Elzbietos ligonbutį.

— Sausio mėnesyj Chicagoj pa
simirė 3076 ypatos: 1707 vyriškiai 
ir 1389 moterys. Daugiausiai mir
čių. nes 570 buvo nuo plaučių už
degimo. Pereitą gi sanvaitę pasi
mirė 711 ypatų: 395 vyriškiai ir 
316 moterų. Daugiausiai mirčių, 
nes 139 buvo teipgi nuo plaučių 
uždegimo.

Pereitą sanvaitę Giicagos miesto 
vidury j, terp Monroe, State ir Wa- 
bash gatvių, siautė didelis gaisras, 
kuris išnaikino kelias krautuves. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 2 milijonų doliarių su viršum.

— Chicagos policija pradėjo 
gaudyti lošimo mašinas, teip vadi
namas “Slot” mašinas. Pradėjo 
nuo šiaurinės miesto dalies, kur su
areštavo kelis saliuninkus ir cigarų 
pardavinių savininkus. Jie turėjo 
užstatyti kaucijos po 500 dol.

— Gyvenime savo motinos, pn. 
98 Colorado avė. pereitos nedėlios 
dieną persišovė jaunas vaikinas 
John Mollct. Priežastis nusišovi- 
mo buvo ta,kad jo sužieduotinė ne
norėjo už jo tekėti ir keliauti 
juom į Colorado valstiją.

su

Redakcijos atsakymai.
Nesocijalistui. Dėl reikalavimo 

patalpinti žodis į žodį, raštelis ne
tilps. Nė peikimais, nė gyrimais 
ypatų laikraščiai neužsiima. Ro- 
kundas su ypatoms reikia atlikti be 
laikraščių tarpininkystės, nes laik
raščių pareiga užsiimti tik viešais, 
visuomenę apeinančiais dalykais.

Korespondelui iš Puritan. Ko
respondencijoj reikia viską aprašy
ti, tuom tarpu Tamistos korespon-
dėnčfjoj vis trūksta ir tai svarbiau
sio. Ar inžinas suvažinėjo lietu- 
vl’ Jeigu teip, tai kokia jo pra
vardė. Kiti korespondencijoj ap
rašyti dalykai visai privatiški į ko
kius laikraščiai nesikiša. Negali
ma suprasti kokį susirišimą gali 
turėti namų rakandai su laikraščių 
skaitymu. Pats tie rakandai gili 
apeiti tik tuos, kurie juos davė ir 
tą, kuris juos priėmė. Skaityto
jams tas mažiausiai gali rūpėti.

Brooklyniečiui. Tauta yra tai 
buris žmonių, kuriuos jungia krū
von vienokia praeitis, vienoki sie
kiai, kartais viena kalba ir kilmė, 
bet ne visada, nes, jšveikslan, 
šveicarų arba belgų dalis • kalba 
praneziškai, bet jie savę laiko ne 
prancūzais, tik šveicarais arba bel
gais; lenkai vėl, nors gyvena 
trijose viešpatystėse, liet tveria 
vieną tautą. Juos jungia visus 
viena praeitis* ir vienoki ateitie^ 
siekiai. Tautą reiškia tas, ką dau
gely) vietų iš slaviško lietuviai 
dina “narodu”.

va-

PATAISYMAS.

No. 52 “Lietuvos" straipsnyje 
“Lietuvių padėjimas Vilniaus vys
kupystėje", |x*r korektoriaus ne
priežiūrą. tarp keliato smulkesnių 
klaidų, įsikverbė viena labai svarbi 
klaida, būtent: išspausta:.... “ku
nigas Juozas Tumas, kurį ikišio- nerio Amerikoniškas Eliksyras Kar- 
hai visi laikė veidmainingu tu
ri būt neveidmainingu".

Nėsa jier šitą musų nepriežiū
rą tapo autoriaus mintis išversta 
visai išvirkščia ir tokiu budu skau
džiai ir bereikalingai užgauta ku
nigo J. Tumo ypata, tai musų pa
reiga yra šičionai pataisyti.

laiškų gautu iš kitų

Ga
rą Šo

man

pas Ta-

vyrų 
įtiki

at
jos 
ka

PASARGA J IEŠKANTIEMS 
MERGINŲ APSIVEDĖM UI.
Paskutiniais laikais terp Ame

rikos lietuvių išsidirbo keletas 
patėntuotų moterėlių, jieškančių 
apsivedimui vyrų. Jos pasigarsi
na lietuviškuose laikraščiuos* 
vardais: “Ncženota”, “Lietuvai
tė", “Laisvamanė” ir kitokiais 
vardais, jieškodamos apsivedimui 
vyrų. Kadangi Amerikoje lietu
vaičių merginų yra labai mažai 
ir ant kiekvienos merginos iš
puola apie po 10 vyrų, tai ant 
tokių apgarsinimų vyrai puolasi 
kaip musės ant medaus; tuojaus 
rašo laiškus, pasitikėdami su
griebti sau dorą merginą už pa
čią. Pasigarsinusi gauna nuo 
vyrų tūkstančius tokių laiškų, ir 
ką su jais daro? Ant laiškų iš 
to paties miesto visai neatsako; 
bet ant 
miestų ir farmų atsakinėja, pra
šydama vyro fotografijos, 
vusi fotografiją kiekvienam 
maž-daug sekančiai:

- “Iš fotografijos Tamista 
labai patinki. Esi tikrai tokis, 
kokio aš j ieškojau. Aš norėčiau 
su Tamista asabiškai pasimatyti, 
bet ant nelaimės neturiu pinigų 
kelionev Jei Tamista geidi su 
manim asabiškai pasimatyti, mel
džiu prisiųsti $15.00 tikietui; aš 
gavusi pinigus tuojaus 
mista atvažiuosiu”.

Iš kelių ar keliolikos 
siranda vienas, kurs 
laiškui ir siunčia pinigus, o 
da atsišaukusių yra tūkstančiai, 
tai pasigarsinusi “Laisvamanė" 
susirenka sau keliatą šimtų do
lerių iš lengvatikių vyrų ir pasr 
kui juokiasi iš jų.

Chicagoje yra kelios tokių pa
tentuotų moterėlių, kurios laiks 
nuo laiko jieško per laikraščius 
apsivedimui vyrų, ir iš to daro 
gerą biznį. Viena jų yra apsi
vedusi jau apie su trečiu vyru, 
gyvena su vyru ir vis garsinasi 
“panele” jieškančia apsivedimui 
jaunų vaikinų.

Jos vyras laiko kokį ten što- 
relį, bet pati su paj ieškojimais 
apsivedirtiui vaikinų, sako daro 
geresnį biznį, kaip vyras su sto
telių.

Todėl šiuomi norime perser
gėti vyrus jieškančius apsivedi
mui merginų, kad daugiau ne
duotų savęs apgaudinėti. At
minkite, kad tos visos, kurios 
per laiškus prašo nuo jus pini
gų tikietui, ar kam kitam, yra 
apgavikės. Jos jieško ne apsi
vedimui vyrų, tiktai pinigų. Ir 
kuri per laišką prašys nuo tavęs 
pinigų, pasigirdama ėsanti “ne
kalta panele*’, Ui žinok, kad Ui

yra sena boba, turinti 
vyrų kaip jai reikia irj*i reikia ir ji nerei
kalauja kitų vyrų, tiktai jų pini
gų. Doros merginos ar našlės 
per laikraščius vyrų nejieško, nes 
jos ir be jieškojimo turi ikvaliai 
pasirinkimui vyrų. O jeigu to
kia ir garsintųsi per laikraštį, tai 
niekuomet pinigų neprašys. Pi
nigų prašo tiktai kekšės, daran
čios iš to biznį. 1 <

APŠILDYMAS NAMŲ.
Centrališkas apšildymas namų 

ateina į geresnį pamėginą kas 
metas: šiluma būva daugiau vie
nodai išsklaidoma po visus gyve
nimus. Ji gali būti Nulyginama su 
veiklumu širdies žmogaus kūne. T 
Ji teipgi yra centrališku organu 
skirstymo kraujo po organizmą, 
tokiu budu užlaikydama jį šiltai 
ir smagume. Jei apybėgis kraujo 
yr£ sutramdytas kokioje dakje kū
no. tai ta dalis stojasi šalta galiaus 
apmiršta. Kraujas yra kuralu or
ganizmo, o maistas yra kuralu 
kraujo. Tas parodo, kodėl tas yra 
teip svarbu imti užtektinai madin
go maisto. Jei dėl kokios nors 
priežasties organizmas atsisako 
priimti ar negali kaip reikia sugro- 
mulioti, maistą tai reikia vartoti 
Triperio Amerikonišką Eliksyrą 
Karčiojo \ yno. šitas vaistas pris
pirs kraują tekėti smarkiau, pada- 
ris kūną šiltu ir smagum ir privers 
gromuliojimo organus priimti ir 
supanašinti bile kokį maistą. Tri- 

čiojo V yno išvalys kraują, sustip
rins raumenis ir nervus, užlaikis 
sveikatą ir sustiprins kūną nuo nž- 
puolimo limpančių ligų. Gaunamas 
aptiekose. Juozapas Trineris, 616- 
622 S. Ashland Avė., Chicago, III.

KAME TEISYBES PAGELBA.
Būnant žmogum darbininku, iš

einant iš darbo perkrėtė mane šal
tis ir tas teip pakirto mano svei
katą, kad nieko veikti negalėjau. 
Vaikščiojau pas vietinius ir drau
gystės daktarą, bet tas ne tik ne
gelbėjo, bet dar vis labiau nykau, 
galva labai skaudėjo, ausyse ūžė 
ir sunkumas ant krutinės ‘sunkino 
alsavimą, o čion vėl vaikščiojant 
skausmai visame kūne ir sąnariuo
se padarė mane kaip stulpą — nė 
išsitiest negalėjau, net kvapą sun
ku buvo atgauti. Mano daktarai 
pripažino jau kad kataras pas ma
ne perėjo į džiovą, nes man< 
skrepliavimas įtikinęs juos tame. 
Ant galo perskaičiau apgarsinimą 
D-ro Collins Medical Instituto 
New Yorke ir aprašiau jam sa
vo ligą. Apturėjau iš ten vais
tus ir suvartojus juos pagal duo
tus padavadyjimus netik visi kan
kinimai ligos prapuolė, bet ir gaz- 
dinimas džiova visai išnyko, o aš 
Išsilikati sveikas kaip tartum nie
kad nesirgęs. Už tai turiu būti 
dėkingas tam Institutui, nes jeigu 
nė jo daktarai, tai be abejonės bu
čiau jau po velėna buvęs. Dabar 
esiu sveikas, dėkingas ir laimingas, 
ir Collinso Instituto niekuome ne
užmiršiu už sugrąžinimą man svei
katos. Su guodone,

L. Ražukas,
4092 Lancaster str., 

Philadelphia, Pa.

Draugysčių reikalai.
Viršininkai Centro Komiteto 

“Aušros” Dr-stės.
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė,
1 Church Str., Plymouth, Pa.
Sekr. susinės. — J. Šernas, 3252
S. Halsted Str., Chicago, III.
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945
Justine str., Chicago, III.
Kasierius — Dr. J. Šliupas, 1419 
N. Main Avė., Scranton, Pa.

SUSIRINKIMAS “APSVIE- 
TOS” DR-STES.

Chicago, III. 9 d. Vasario, 1908 
m. pirmą valandą po pietų atsibus 
mėnesinis susirinkimas Moterų 
dr-stės “Apšvieta.” Draugės ir 
norinčios prisirašyti, yra širdingai 
kviečiamos atsilankyti. Nuo dabar 
musų susirinkimai atsibūva su iš
dirbiniais. Todėl manome, kad 
žingeidu butų kiekvienai lietuvei 
ar lietuvaitei susipažinti. Susirin
kimai atsibūva žinomoj vietoj po 
num. 869 — 33rd Place. Nuošir
džiai kviečia

Komitetas.

PASILINKSMINIMO VAKA
RAS.

Chicago. 4-ta kuopa L. S. S. 
Amerikoje parengė vakarą su sce
niškais perstatymais, monoliogais, 
dainomis ir šokiais, nedėlioję, 16
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d. vasario šių metų Chicago Uni- 
versity Settlement svetainėje, pn. 
4630 Gross avė., arti 47'*05 
vės ir Ashland avė. Prasidės 4 
vai. po pietų ir trauksis iki vėlam 
vakarui. Įėjimas 25 c. porai, ti- 
kietai galima gauti “Lietuvos re
dakcijoje. Visi atsilankiusiejie 
bus užganėdinti vakaru. \ isi lie
tuviai ir lietuvaitės širdingai yra 
kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

-------------------------------------- —-------
Pajieškau apsivedimui vaikino 

nuo J7iki 29 metų amžiaus. No
rintis atsiliepti teiksis prisiųsti sa
vo fotografiją tokiu adresu : Bie 
Nauloliuw, 36 Theodore Street, 
Detroit, Mieh.

Pirmu kartu Ciiicaęol bus perstatyta *p*r*tš 

Kaminakretis ir 
Malūnininkas

23 d. VASARIO. 8 vai. vakare
West Side Auditorium 

Tayl*r st ir Centsą av*. 
Choras iš 80 ypatų!

Tlk*Kai: $1.00, 75c. Ir 50c. Gaunami: 
"Lietuvos” Ir "Kataliko” redakcljo- 
*e; M. Tananevičia, 184 W. 18th st., 
J. Bagdžiunas. 1149 So. Oakley avė.; 
P. Kaltis, 221 Wabansia avenue; 
"žvaigždė”, 4GO5 So. Ashland avė.; 
pas choristus ir kitas ypatas.

Pajieškau savo pusesers Magda
lenos Zaličios, Kauno gubeni., iš 
miesto Žagarės, tik ką atvažiavu
sios iš Lietuvos: tpriu |>as ją svar
bų reikalą. Ji pati ar kas kitas 

duoti žinią adresu:
Miklašius,
Box 2,

Divide, Wis.

teiksis
Juozapas

sesers sūnausPajieškau savo
Jono Reitenio, Kauno gub., Ra
seinių pav., Neverženų vol. ir pa
rap. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

h'ozapas Strumikis, 
Box 174, 
Coketon, W. Va.

Pajieškojimai
Pajieškau savo sesers Kazimie- 

ros Bubokaitės, Kauno gub., Šiau
lių pav., Triškių parap., Deksnikės 
kaimo, turiu pas ją labai svarbų 
reikalą; girdėjau, kad gyvenanti 
Chicagoje. Ji pati ar- kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Kaz. Kinčus,
247 Green str.,

» Schenectady, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
25 metų senumo ar ir senesnės, ar 
doros našlės. Turiu labai gerą 
darbą ir \Vashingtono valstijoje 
160 akrų žemės arti miesto Cusick. 
\Vash., labai smagi vieta ir derlin
ga žemė. Artesnėms žinioms no
rinti malonės kreiptis.

Box 259.
Grand Forks, B. C.

Pajieškau savo vyro Antano 
Midvikio, 6 metai kaip Amerikoje, 
visą laiką išgyveno Brooklyne, N. 
Y., išėjo nuo manęs birželio mė
nesyje ir paliko pepkiatą vaikų. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav.. Batakių parap., augęs Vi- 
dukliškiuose. gyveno Eržvilko pa
rap., 10 metų kaip vedęs su Pe
rlone Rinkike iš Skliausčių kai
mo. Batakių parap. Jis yra apie 
30 metų amžiaus nemažo ūgiu, 
balto veido, ilga, laiba nosia, gel
tonais plaukais, mėlynoms akims, 
nedideliais ūsais, truputį rauplė
tas ; moka biskį lenkiškai ir ang
liškai kalbėti. Jei kas apie jį at- 
sižinos malonės duoti man žinią 
adresu:

Petronė Midvik, 
115 North 5th str., 
Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Stanevičiukes, po vyrui č'amaus- 
kienės, Kauno gub.. Raseinių pav., 
Eržvilko vol., M i kolų kaimo, pir
miau gyveno S. Omaha. Nebr. Iš
važiuoju į Lietuvą ir norėčiau prieš 
išvažiavimą susižinoti. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Gudonies, \ ilniaus gub., Trakų 
pav., \ alkintnkų vol., Dargužiu 
sod.. 7 metai kaip Amerikoje, 27 
metų senumo, pernai buvo 
Niagara University, Niagara 
Jis ]>ats ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

John Gudonis, 
% A. Boryta, 

Pattersonville, N. Y.

Max 
Falls. 
duoti

Elzbieta Stanevičiukė,
Box 7,

French \ illage, St. Clair Co., III.

Pajieškau savo tikros sesers 
Stanislovos Barauskaitės. |K*nki 
metai kaip Amerikoje, pirmiau gy
veno Clevelande, O., o paskui 
Chicagoje. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Kleojiatra Barauskaitė,
* 341 \\ aldo str.,

Rumford Falls, Mc.

Pajieškau darbo prie kriaučių; 
mokinausi šio amato Rygoje ir po
rą mėnesių dirbau ir Amerikoje. 
Reikalaujantis gero darbininko 
malonės tuojaus kreiptis adresu: 
3071 Troop Street, Chicago.

Pajieškau savo tikro brolio Vin
co Možeišiaus ir Juozapo Petrai- 
čio,abudu Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Gaurės miestelio, brolis 2 
metai kaip Amerikoje, gyveno 
Chicago, III. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Vincas Možeišius, 
Box 236,

Aurora, III.

Pajieškau savo pusbrolio Anta
no Urbono, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Viekšnių parap.. Gudų sodos, 
ir Antano Guzauskio iš Zalionės 
$od., turiu pas jį labai svarbų rei
kalą. Jie patys ar kas kitas 
sis duoti žinią adresu:

Stanislovas Orksus,
1 Box 51,

i Clifford.Ill.

teik-

Pajieškau savo draugo Kazimie
ro Skorulio, Suvalkų gub., \ ilka- 
viškio miesto, 
Amerikoje iš Belshill
Jis pats ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

Motiejus Bakunas, 
Box 17,

Cliffside Park, N.

jau 2 metai kaip 
Scotland. 

duoti

Pajieškau savo pusbrolio Pran
ciškaus Sypailos, Suvalkų gub., 
Naumiesčio pv.» Griškabūdžio kai
mo, 15 metų kaip Amerikoje; gir
dėjau kad gyveno Connecticut val
stijoj, turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

John Mockeliunas, 
Blackburn, Westmoreland Co. Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Pelenio, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Kelmės parap., Kuzokav kai
mo. Trys metai atgal gyveno Chi
cagoje, III.; turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Fr. Pelenis,
204 Hill Str., 

Waterbury, Conn.

Pajieškau Liudviko Labanausko 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaud- 

1 vilės parap., Antinėkų kaimo. Tu- 
I riu labai svarbų reikalą prie jo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
tinią adresu:

Aleksandra Bilakis, 
204 Hill str., 

^aterbury, Conn.

Pajieškau Tado Budrio, Kauno 
g.b, Šiaulių pv., šiaduvos parap., 
pirmiaus gyveno Braddocke, Pa.; 
paskui Donorą ir Monessen, Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Jos. Adomaitis,
Box 45,

• ‘ \Vilson, Pa.

Paj ieškau savo 
Morsalo ir draugo 
ko, Suvalkų giib., 
parap., Balboriško gm., Starapolės
pav., Navikų kaimo. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:

brolio Jurgio 
Raulo Sarpac- 
abudu Gudelių

Victor Manshall,
Minersvjlle, Pa.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Jankūno, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Šaulėnų parap., Pilvelių sod. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Bladas Jankūnas,
337 River str.

Aurora, III.

Paj ieškau savo brolio Pranciš
kaus Petraičio, Kauno gub., Rasei
nių pa v., Jurbarko vok, Valuckių 
kaimo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

D. A. Petraitis,
26 Ridge Avė., 

Bridgeport, Conn.

Paj ieškau savo draugų Jono U- 
šinsko, Jono Ramanaucko ir Sta
nislovo školtino, visi Kauno gub., 
Panevėžio pav., Kliovainių parap., 
Monunų kaimo; turiu svarbų rei
kalą 
kitas

pas juos. Jie patys ar kas 
teiksis duoti žinią adresu:

S. Ivanauckas, 
Box 548,

- ’ ' MinersviUe, Pa.

DYKAI!
Liko keli šimtai puikių kalen

dorių sieninių ir kišeninių nuo 
skaitytojų “Lietuvos”, kuriuos su
manėme išdalinti kitiems lietu
viams. Todėl kiekvienas, kurs 
grisius mums savo pilną adresą, 
gaus šiuos abudu kalendorįu dy
kai. Reikalaudami kalendorių 
adresuokite pas: 1

A. OLSZEWSKI, 
325a S Halsetcd St., Chicago, III.

Salk str. j j, .
CHAS. Z. URNICH, 

Išjiešfotojls' kaltenybių.
Męs vedime tvylas ir įyykdome 

sutaikąs. Išnagrjnėjame visokias 
nelaimes, ^įsižeidimus dėl kompa
nijų kaltėsv Teisinga ruda dykai 
visuomet. ’ 1

Pasninkai Lietuvoje. Aprąšy- 
mcliai apie lietuvių žmonių pas
ninkus, yra ištraukos keltų rašytų 
straipsnių Lietuvos laikraščiuose, 
ir pagal 
pusi. 16.

Knygų Kataliogas

tuos sutaisė ‘ K. Stkls. 
prekė............................. 5c

Pilfnų 
ja V - 
pagal Kraševskio apysaką 
gas”. Parašė 
pusi. 91. prekė

kunigaikštis. Tragedi- 
uosc veikmėse, sutaisyta 

Kuni- 
M. Šiaulėniškis.
......................... 35c

VILNIAUS KALENDORIUS 
1908 m. Turi puslapių 145, kai
na su prisiuntimu 30 centų, 
gaunamas pas M.J. Damijonaitį, 
3250 S. Halsted st.» Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Jono Gu
daičio, pora metų atgal gyveno 
Springfielde, III. Jis |»ats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu;

D. J. Bush, 
’ L. B. 284.

Cle Ehim, Wash.

Pajieškati Petro Maurenco, laik
rodininko ; jis gyveno pas mane, 
taisė laikrodžius ir paėmęs mano 
laikrodėlį, $10.00 vertės taisyti iš
sikraustė nuo manęs nežinau kur, 
man jo nesugrąžinęs. Kas apie jį 
žinos, malonės man pranešti.

Jonas Vaivada,
58 W. ląth PI., 

Chicago, III.

Merginos naudokitės! Gera 
proga merginai ar našlei apsivesti, 
kuri turi apie $500; neturi būti 
senesnė kaip 30 metų. Norinčios 
gero ir laimingo gyvenimo teiksis 
atsišaukti adresu: L. \ aikinas, 
Box 4. St. Charles, IIL

Ant Pardavimo
Parsiduoda puikus dvejoms lu

boms mūrinis namas, užimamas 
gerai išsidirbusia valgomų daiktų 
sankrova ir mėsos, turinčia apy
vartos apie $700.00 savaitėje. iš
lygos 3*39 So- Halsted Str.

Parsiduoda labai prieinamai 
gonų daiktų sankrova ir mėsos dė
lei išvažiavimo į kitą miestą; par
siduoda drauge su arkliu, vežimu, 
ir visais vaizbos rakandais. Vieta 
gerai išdirbta ir verta $2000.00. 
Artesnėms žinioms reikia kreiptis 
adresu: M. N. 135 W. i8th Str., 
Chicago, III.

val-

SALIUNAS CHAS. GEDMINO 
Broliai Lietuviai, nepamirški

te atsilankyti į mano naują vie
tą. čion vieta yra smagi užeiti 
ir išsigerti. Užlaikau visokius 
kuopuikiausius gėrimus, 
seniai tą reikalą varau.
kiuose reikaluose galiu Jums, 
Tautiečiai patarnauti. Mano vie
ta yra trečiose duryse į rytus 
nuo senos vietos.

Chas. Gedminas, 
808 E. \Vashington gatvė.

Springfield, III.
Te!. Aid. 3742 (9— II)

Esmu
Viso-

AUKOS “AUSROS" DR-STEI.
D. F. Eimaitis ....................... 25
K. Povilaitis ........................... 25
J. Tereila .................................$1.00
J. Penikas ................   50
Al. Penikienė ........................... 50
V. Keneusis.......................     .• 50
T. Ratkevičia ......................... $1.00

Strumbėkas ......................  30
Rimkus ............................... 25

A. Tamašauskas....................... 15
Girdžinauskiutė ............... 10
Andriulis ........................... 50
Kundrotą ....................... $1.00
Kamaitienė .......................  25

P.
P.

O.
P.

A.

$6-55

AUKOS KANKINIAMS..
Iš Brockton, Mass. Ant ves

tuvių pas J. Smaliuką sudėjo se
kančios ypatos: J. Smaliukas, M. 
Smaliukienė, M. Jokavonis, K. 
Williams po $1.00; J. Pocevičius 
50., J. Garulis, K. Leudanskienė 
po 25 c.; viso $5.00.

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

resų, dėl siutinėjimo laikraščio, visa
da paduok ir senųj) savo adresų. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resų duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti.

21 Pinigus geriausiai siųsti pei 
Uoney Order) arba registruotame 
laiško. Nedėk ) laiškų smulkių sida
brinių. nė auksinių pinigų, nes Jie 
kelionėje kopertų prsplėš, išpuls ir 
prapuls. Gertas, vietoje smulkių, )- 
dėk pačtlnlų markių už tų sumų. 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė ui 
11.00 Jei suma siekia 81.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigu* arba Money OrderJ. Jeigu 
suma bus 81.25, tai galima dėti |1.00 
pinigais, o 25 centu* markėmis. Vie
nok markė* turi būti visame sveiko*, 
neculipusio* vien* su kita, nė prie 
laiško neprilipinto*, teip kad męs ga
lėtum* ja* panaudoti savo laiškam* 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų šiaurinės Amerika*, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimamo.

8) Jeigu išpirksi Money Order). 
tai neialkykie jj pa* savet bet pri- 
siųsk redakcijai, ne* be “Orderio** 
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik mažųjų bal
tųjų korčiukę, o didesniajų, mėlynų 
prisiųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
ga* ar kitokiu* terorus, niekad* ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 
korespondencijų, apgarsinimų, ar kų 
kitų, kas su užsakytai* tavorai* nesi 
rilh, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de- 
partsmente, apgarsinimai kitame de
partamente, n korespondencijos tre
čiame depahsmente ir kiekvienas 
departamentas yra1 po priežiūra ki
tų ypatų- Tad jeigu ju* ant vieno* 
popiero* surašysite keletu reikalų, 
tai jūsų laiškas tuVės laukti pirmame 
departamentą ’ kol tas j) apdirbs ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis j) apdirbs ir pasiųs trečiam. To 
kius laiškus negalima nė | laikų st 
sakyti, nė gerai aŲlkti; ne* pa* plr 
mųj) departamentų likus laiškui, ant 
ram nelieka davadų Geriausiai yra 
rašyti kiekvienų reikalų ant atskiro* 
popiero*, tirtų.,, kiekvienas * reikalas 
bus perduotos lam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim 
laiku lik* atlikti greitai ir gerai.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyrame 
užsakymo. Visada dėk 
Money Order) I tų pat) 
riame ta vorus užaakai.
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad 
pinigų nėr*, o 
užsakymo, męs 
nėra užsakymo.

6) Visada ant
kitę savo pravardę ir adresų. 
Ir tukataat) kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resų kiekviename laiške, nes męs 
radę laiškų terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo Ir adreso, nežinosime keno 
ji* yra ir negalėsime atsakymo duo
ti.

Su visokiais reikalai* rašydami 
pa* mus visada adresuokite teip:

A. OLSZEW5Klt
3252 S. Halsted 8t-, Chicago, IIL

laiške nuo 
pinigus ar 
laiškų ku- 
Nes Jeigu

jei ateia pinigai be 
nesinorime k* su

savo laiškų paalrašy-
Nors

Iš Seatonville, III. 
kančios ypatos: J. 
$1.00; P. Jonuška, 
M. Kairys, po 50c.; 
kas, J. Mockus, 
M. Kazlauckas, A. 
batukas, V. Kuizinas, P. Kuizi- 
niutė, St. Butvitis, J. Jucius, N. 
Petrauskienė, V. Atkočiūnas, P. 
Gružauskas, J. Andriejauckas po 
25c.; J. Rupšlaukis 10c. Viso 
$6.oo. Puse yra skiriama revoliu- 
cijonieriams ir pusč kankiniams.

Aukavo se- 
Višniauskas 
St. Balčius, 
A. Rutkaus- 

VI. Knistautas, 
Santelis, M.

Koks privalo būti vaikų augini
mas ir auklėjimas f - Rankius raš 
tų, išrašytų Dr. J. Šliupo. Kož- 
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus, susipažinti su šia kny
gele. Pusi. 91............................. 25c

27 Gyvsnlmo Mokykla. Parašė Orts- 
son Svett-Marden. Lietuviškon kalbon 
Išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, III. 
1907 ................................................. ŠlJrt
Apdaryta ...........................................52j00

35 Gyvsnlmo vaizdeliai. Susidedanti 
Iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatvės valkai, Paporčio žiedas, 
Miško sargas. Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusla
pių 99 .

a471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
karių žmonės nuolatos šiuri, bot jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmų syk) Iš
versta j lietuviškų. Labai naudinga 
knygelė tiems, kuri* nori sužinoti tt 
ko darosi žaibai, griausmai, lietu* ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko j!* 
laikosi Ir tt Chicago, III. 1594, pu
slapių 79 ........................................ «~90o

maži kareiviai. 
Mėnesienoje, 
padangėj,

*1- 
pasakos: 
akmenys. 
Dienynas 
Vaidulys,

Atsikirtimas,

Alluma Ir kito* pasako*, Guy de 
Maupassant’o, vertė J. Lauki*, 
toj knygelėje telpe šio* 
Alium*. Netikri brangiejie 
Baimė, Du 
padūkėlio, 
Užšalusio j
Vienatvė, Tėvą* ir sūnūs ir Rož«, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra viena* iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .........  35c

Revollucijoe žmonės, parašė A 
Nlemojew*kl, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražioj apysakaitės 
i* gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Variavoje laikuose rusų ka
rės au japonais ir {Zykusios po jai 
palrtuvėa rusų viešpatystėje. Kny
gelė |doml kiekvienam. Pusi. 76 20c

Astronomija, parašyta pagal K. 
Fl am ari jono ir Lockyero, A. Aga- 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Planėtoe, Kurnėtos, 
krintančios žvaigždė*, žemės padėji
mas pasaulėje. Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Bu daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62 .............................. 40c

Sparnai, drama 3 juose veiksmuose, 
parašė W. šiaulėniškis. Pusi. 44 30c

vaikam*. Pa-Kiėkialial. Apysaka 
gal Kukliau, parašė 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius!, 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena Ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Rankų šašeliai Ir Parinktieji žais
lai. Surinko A. A garas. Praleidimui 
vakarais Uuoso laiko; šitoje knyge
lėje telpa pa veikalėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti I 
tinkami apskaitymai. Pusi. 31

tam
12c

Menininkas arba Magikas. 
gal Panovų. parašė A. Aitvaras, 
pa visokį magiški paveikšlėlisi Ir 
kaip padaryti visokias štukas. Pus
lapių 32 .............................   15c

Tel-

Arltmetlkoe uždavlnyna*. Vadovė
li* arilmetlkoe pradžiai; antroji da
lia.

šita knygutė — antroji tr paskuti
nė dalia uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pual. 68 prekė 20c

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
lių iš embryologijos. Pusi. 12. Pre
kė............................................................10c

Kaip žmonės au ponais kovojo?
Sodiečių sukilimai Ispanijoj, XIV
amžiuje. Parašė A. J-tls. Pusi. 34.
Prekė ...................................................10c

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami "Uetuvo*" Redakcijoj.
Dangų*, šeimyniškas žaislas, pa

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai toblyčla 
22x24 colių su nupieštais keliais Ir 
tinkamais išreiškimais su 
pradedant nuo 1 iki 131. 

šiame žaisle kiekvienas 
jus turi mėtyti kauleli; 
gali 2 ir dauginus ypatų,
ypata apsimoka sau vienų kupste!) 
(yra 5 yvairių spalvų) kurluom 
uždengia tam tikrų numeri kaulei) 
metus. Toblyčia 
lis, su skrynMte 
mus per pačių-

Dum.

dalyvau- 
dalyvauti 
kiekviena

susilenkia | 4 da- 
pHetunčiame ) na- 
Prekė .......... 11.50

tr lošimas, suau- 
•5Tra skrynutė su 
oolių, su žvairiais

Flirtas, žaislas 
guriems pavestas. 
55 kortelėmis 8x4 
klausymais; ant kiekvienos kortelės
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenėj flirtuoja kortelėmis, 
varduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Danga i* ir prie Flirto* 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
to* prekė •..0IA .Mb................ 31.25

dd. Y

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Sciniikiejie l’aisdeliai. Vaiž

ganto. Telpa čia 1) komedija- 
Nepadėjus - nėr ko kasti, 2) Mo
nologas - Negryna sąžinė, 3) Mo- 
noliogas - Paskutinį kartą, 4) Sce
na - Tiktai niekam nesakyk, 5) 
Sceniškas vaizdelis - Namai - pra
garai, 6) Eilės • Lietuvių pavasa-

Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa
rašė K. Stiklelis, telpa 14 gražių tė
vyniškų dainelių. Puslapių 16 pre
kė .... ..... ,... ......... ,..........10c

Lietuviai! ar g«ral« keliai* žangia
me pri*kyn? 
maa | lietuviškųjų 
Jono Šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
džio 1906, Union
gruodžio 1906, Edw*rd*vllle, P*., 81 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1M7 m. Pusi. 47, prekė....15c

Nuoširdus atslll*pt- 
visuomenę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Conn., 25 gruo- 

City, Conn., 26

Laikrodininko atminimai. Pasak 
Erkman Aatrianų, sutaisė S. M. P* 
veiksi** Iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Prekė.... 15c

Orą*, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos prof. Blochman’o, sutaisė 
šernas. Su daug paveikslėlių. Pual. 
138. Prekė ................................. 40c

Ratelių spėjimai. 7ra linksmiausia 
žaislas (sabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėji kas 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

Tikri Ir netikri šv*nti*jle. Paveik
slėliai iš gyvenimo kanklntlnių ir 
kankintojų. 
Laisvamanių.

išleista Suslv. Lietuvių
Pual. 61, prekė .. 15c

Politikos knygynėlis.Tautiškos
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų Ir. susirinkimų, laisvės žo
džio tr aušinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47. Prekė 10c

Vaiši* 
Žiu Pijų 
antra laida.

Jlzaus Kristaus pas Popl*. 
IX. Parašė Victor Hugo, 

Prekė .................10c

žmonių užtarytojai. Vertė i* rusų 
kalbos lermukšnė. Aprašo apie du 
broliu Grakcku, 180 metų prieš Chrt- 
staus gimimų, iš Rymo laikų Ir kaip 
trom laiku imonė* buvo pavergti ir

35C visai® kankinami. Pual. >2, prekė 10c

43 II gevinimo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinkto* Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje • telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščlų, peklų; apie giltinę, ma
rų, chollerų; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų valdinimųsl ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal ta r 
mę panėvėžlečlų, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie
tes apdaruos* .................................51.50
Audimo apdaruose ...................... 524)0

43 Karės laukuos*. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Garėin. 
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka Iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago, III. 1906, pusi. 81 .................. 20c

67 Lįsti vlškos Pasakos Yvalrioa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dali* 
I. čia telpa 141 labai gražių. Juokia- 
kingų, išmintingų ir žingeidžių pas* 
kų. Chicago, Iii. 1903, puri. 280 91.25 
Drūtai apdaryta...........................  51.50
pusi. 95...................................................25c

68 Lietuviškos Pasako* Yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dalis 
II. čia telpa 205 lobcl gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvienų 
skaitytoji ir klausytoj] ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 61.25 
Drūtai apdaryta...................  51-50

M Lietuviškos Pasakos Yvalrioa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
III. čia telpa 202 dar gražesnės ir 
juokingesnės pasakos. Chicago, UL 
1904, pusi. 333 ............................. 11.25
Drūtai apdaryta.............................. 51.50

70 Lietuviškos Pasakos Yvalrioa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago. IU. 1905, pusi. 299. šio 
jo knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččlų 
Ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III 
ar IV daij, turės per visų savo am
žių neišsemiamų pasakų turtų .. 51^5 
Drūtai, apdaryta.............................. 61.50

76 Maalm Gorki]. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. L-ia. Turinys: 
Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis. Ma
karas čudra. Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chicago, IIL 1906. puslapių 
103 ......................................................... 25c

90 OHtipa. Graži apysaka iš laikų 
savitarpinės karės šiaurinės Amerikos 
tndijonų. Vertė A. Olševskis. 
pataisyta laida. Chicago, III.

Antra
1906,

100 Pasaka apl* kantrių Alenų, 
ter) turkų clecoriaua Antonlaus, 
per 22 metu vaikščiodama po svietų, 
daugybę bėdų ir vargų iškentė.’o. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- 
■kis. Chicago, III. 1902, pusi. 66 ..20c

Duk- 
kuri

114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa 
tinti su buviu ir aanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; JI verčia skaity
tojų drauge Jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904. pusla
pių 60................................................... 15c

120 Po priedanga Šventlnybės. Isto
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 
K. Posteri. Vertė K. J. Odesoje, 1905. 
pusi. 100 .............    25c

124 Robinsonas Kruzlu*. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25*

134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė 
Iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 
J. Laukis. Chicago, 111. 1906, pusi. 169. 
(šitų knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)............. 50c

186 Žmogus neplluškl*. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina Ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų ir 
mokite* žmogiško* doro*. Chicago, III. 
1899, pual. 23 ................................   .10c

200 Akla už ak|, dantis už dant). 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, III. 1907. pusi 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. 
Ba ir M. P-i*. Chicago, III. 1902, pu
slapių 62 ............................................. 20c

225 Gcrlaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
škų sutaisė K. B-a ir M. P-l*. Chica
go, III. 1902, pusi. 48........................... i5c

257 Kun. Gramui©* Raštinyčloje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Graž'ai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, 11L 1906, 
pusi. 14 ....................................  10c

262 Mlndaugls Lietuve* Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). ** III- 1900, pusi. M. 25©

331 Žilė galvon — velnias vuodegen. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
škų sutaisė M. P i* Chloago, IU. 1901 
pusi. 31 .......................100

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. Pagal profesorių Vojef- 
kov’ų sutaisė Šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo. ko atsiranda ant dangaus jvalrio* 
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permaina* ir 
daug kitų jdomlų dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaityti. Chicago, IU. 1907, 
pust 238 ................................................75c
Apdaryta.................   51.00

Kiekvienas 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms,

1 473 Apl* žemę Ir kitu* svietu*, Jų 
buv| Ir pabaigų. Pagal Heilpernų, Fak 
bų ir kitus, sutaisė dernaa. Aprašo i 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
rneto* ir kito* retai matomo* žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tat vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti Chicago, 
111. 1896, pusi. 225. 
Ta pati apdaryta •14)0

480 Biologija arba mokslas apie gy
vu* daigiu*. Pagal pruf. Nusbaumų, 
sutaisė šernas. Mokslas kokiu būda 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliai*. Chicago, IIL 190L pusla
pių 147....................................................40*

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių. žmo
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiškl- 
mų*l nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, III. 
1901. pusi. 129........*................  ..8S«

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkcvyčių ir kitus sutaisė Šernas. 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
apie yvalrius musų žemės augalas, jg 
sudėjimų ir atmainas, gyvj ir plėtoji- 
na gamto* istorijų, ypač tuo* dalykus, 
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, III. 1993, po
slapių 238...................  ..60c

608 Gamtos pajieg©* Ir kaip Iš Jų 
naudotis. Pagal Bitner) sutaisė Šer
nas. Svarbios moksliškos vertėm kny
ga, su daugybė paveikslų yvairių ma
šinerijų Ir kitokių prietaisų ant išnau* 
dojlmo gasntoe pajiegų. Chicago. IIL,

516 Iš kur atsirado musų naminiai 
gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal * 
Lunkcvyčių sutaisė šernas. Su pa- / 
veikslėllals. Chicago, 111. 190L pusla
pių 73.............................  20c

526 Kada ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Uganda*. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, UL 
1906, pusi. 140 ................................ 35*

527 Kada Ir kokiu būdu gali svletun 
pasibaigti. Parašė Prot Dr. M. Wllh- 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. D- 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kr.3 nori dasižinoti kada ir 
kokiu budu gul svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, 
III. 1906. pusi. 135............................Ms

545 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal Bitner) sutaisė Šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gi rė
dančių visokias ligas pas žmonis, JB 
susekiruss, vystymusi ir tu 96 
veikslėllals. Chicago. III. 1905, pu^H 
ply 113 ...............................................

548 Oras, Vanduo. Svietą Ir ftili 
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. 
tuviškcn kalbon vertė J. Šernas, 
cago, PI 1907, pust 138.................

553 Paėjimas organiško svieto. ’ 
gal Bitner) sutaisė Šernas. Knyga 
dėlės moksliškos vertės. Ji apn 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gi 
tos sutvertų daiktų; pai rto, pagali 
niaurius ir giliausius žemės sluogui 
daug milijonų metų atgal 
ant žemės augmenis, vabalus, 
paukščius ir tt Su paveikslais, 
cago, III. 1905. pusi. 137 ...

539 Svieto pabaiga. Ii 
Pr. Siūlelis. Kas nori 
da bus svieto pabaiga, 
šių knygelę. Chicago,

566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
rimai. Pagal Hutchlnson* sutaisė 
nas. Su paveikslėliais, 
niausiu gadynių yvalrius
gyvenusius ant žemės dar prieš 
radimų žmogaus, šiandien tų 
mų kunus žmonės kasdami gilius 
nlus, kanalus, arba imdami iš 
anglis, randa giliai palaidotus 
Tūlų sutvėrimų atrado člelus,
dintus kunus, užklotus keliolikos 
snlų storio žemės eile. Jie yra 
dien išstatyti {vairiuose 
kurių žmonės mokinasi pažinti 
sena yra musų žemė, kiek tai 
nų metų reikėjo pakol ant 
ivėrio kuuo užaugo eilė žemės 
kos sieksnių storiu Mokslinčiai, 
gal storumų ir senumų žemės 
sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus 
da, gali be apsirikimo spręsti, kai 
na yra musų žemė ir kaip seniai 
gus ant jos atsirado. Chicago, UI. 
pusi. 370 ....................................
i'a pati apdaryta.......... ..



eoo 
žemės 
landtų 
liala. 
knyga

887 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
gal Schmehl’j šernas. Mokslas apie 
Bubudavojimą kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, tarnapilvių Ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų jis 
tveria. Su paveikslais. Chicago. 11L 
1906. pusi. 313................................ |1.OO
Apdaryta .........................................>1J»

Ethnologija arba mokslas apie 
tautas. Pagal D-rą M. Haber- 
parašė Šernas. Su paveikslė- 

Yra tai svarbiausia moksliška 
apie visus musų pasaulės imo

nių veisles. JI parodo visų viešpaty
sčių. visų žemės kraštų ir net mažiau
sių salelių žmonės Ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai viską 
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
jų, tegul perskaito šių knygų, 
go, III. 1903, pusi. 667 ...........
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi 
mo apdaruose..................................>2.50

Chlca 
. .*2.00

641 Geografija arba žemės aprašy
mas. Pagal Gelkie, Nalkovskj ir ki 
tus sutaisė šernas. Su paveikslais 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalą, didumą ir platumą; 
jos kalnus, ją vardus, augštj, vulka 
nūs metančius iš savęs ugnj; iš kokių 
jįluogsnią susideda žemė, kur ir kiek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dni 
sbZos ir kitą gėrybių; kiek marią, eže 
0^1 upių, Ją vardai, plotis, gylis; koki* 

z Kuriuose vandenys: surąs, prėski, kar
tus; kokie Juose gyvena gyvūnai ir tt 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, 
gaikštystės, respublikos ir tt 
kurioje žemėje yra gyventoją; 
ją tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai pramonės, išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventoją, fa 

" briką, pramonių; kur kokie orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa 
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletą nedėlią penuaileldžia arba 
Beužteka ir X Knyga didelė 6x9 colių, 

geros, standžios popieros spaudin 
ta. Chicago, III. 119!.*, >431 469. >2.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
dtuųcre, auksinėmis litaromls atspau 
sti parašai ant nugaros ir šono.. >2.50

kuni 
Kiek 

kokie 
užslė-

655 Istorija abelna.. Dalia pirma 
Nuo seniausiųjų laiką Chinijos — 
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam Išdalini
mui imperijos Aleksandro Makadoni 
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A. 
Bacevlče. Su paveikslais, parodan 
člals tą laiką plramidus, sienas pylią. 
tvlrtynią; typus kunigą ir kareivią 
Hieroglifus Akkadą rašto ir tt Chi
cago, III 1904. pusk 498 ....... .>1.00

657 Istorija Suvienytų Valstijų Šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
dėjo plaukti j Ameriką, kokios karės 
buvo, už ką kariavo ir kokiuose me
tuose; klek buvo prezidentą, kokie Ir 

Amerikos Iki 1896 m.
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką. kokie čia tada žmonės gyveno, ko
kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra
liek kuris gero dėl šios šalies padarė. 
Prie galo knygos telpa Suvienytą 
Valstiją Konstitucija, kuri yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, IU. 
1896, pusL 364................................. >1.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso litaros ant nugaros ir 
šono..................................................>1-21

658 Isto lja Chlcagos Lietuvių* ją pa
rapiją ir kunigo Kriaučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek yra lietuvių Chicagojo, 
kiek lietuvišką draugysčią, su kokiais 
vsrdrfs Ir siekiais; chronologiška per
žvalga Chicagos lietuvių darbą nuo 
pat čia ją atsiradimo Iki pabaigai 1900 
metą; istorija Ją parapiją ir prova ku
nigo Kraučuno su “Lietuva”. Chicago, 
III. 190L pusi. 580 ...........................>1.00
Apdaryta............................  11-50

878 Lietuvių Pratėvlai Mažoje Azi- 
jojo. Nuo senr^ės iki jie pateko p« 
^Jdžia Persą. Parašė Lietuvos Mylė- 
MCr (Droš 3- šliupas). Knyga turi 

*aplir 4 didelias mapas, pa- 
^■m<*.as »xtas kur senovėje gyveno 
|Mk<u yjtėvie.l. Aprašo lietuvių prv 

ją (zr 8Č0 metų prieš Kristaus 
■jmą. Chicago, Iii. 1899.............. 50c

□f) Rašto Istorija. Pagal A. B. 
rjtzerj sutaisė šernas. Aprašo ko- 

budu žmonės rašyti Išmoko, kaip 
:rto ša” raštą kiekviena žmonių 
ta, kokie buvo raštai senovėje daug 
|ų prieš Kristą, kada žmonės- vie- 
I rašto vartojo mazgelius ant šnlu- 

medžio, iškapoji-
ant akmens, piešė paveikslus, ir 

daėjo Iki šiandieninio 
(lltarą), su kuriuom dabar ga- 

kiekvieną žod| Ir viską ap- 
teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu.
knyga, kuri ištikro žmogų in- 

parodydama kaip tobulinoai 
raštas. Chicago, III. 1905, pu- 
304 .........................................tl-00

..........................................>1.25

ant

al-

22 Trumpa senobės Istorija. Pagal 
f. R. Vipper vertė iš rusą kalbos 

Su paveikslais senovišką liekaną 
Leis spalvuotais žemlupiais (mapo- 
i). Yra tai tikriausia svieto istori- 
buo senlausfų laiką, daug metų 
jš Kristaus gimimą iki nupuolimo 
no viešpatystės. Chicago, III. 1904, 
1. 305 .......................................
........................................................ Š1*25

Apie turtų išdlrbimų. Parašė 
l3un. Vertė S- M. Veikalas gvii- 

ntis politišką ekonomiją. Kokiais 
Lis išsidirba turtai, kaip jie susk 
L* ir kaip atsiliepia ant gyvenime 
Ei jos. Chicago. III. 1900, pusia- 
Eb . ................................ 36c

Aukos karės Dievui. Parašė Jo 
^^hkar31 knygelė aprašo kokios 

kas buvo jų prieža- 
jjdės padarė ir daro žmo- 

stumia. Chicago, 111.
..............................  ..10c

861 Drae J. Basanavyčlus. Lankai 
Lietuvoje. U rusų kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir audemorallsavo Lietu
vą ir kaip ji, kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai- Chicago. IU. 1903, pusla
pio <1.................................................. 15c

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

1102 Auginimas Ir maitinimas mažų 
kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chi
cago, ni. 1907, pusi. 28.................. 10c

1135 Hyglsna arba makalas apie už
laikymų sveikatos. Pagal Bernesą. 
Drą Noll ir kitus, sutaisė šernas. Yra 
ta! nauja daktariška knyga. Kas jų su 
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti 
nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje 
savo sveikatų, pailginti savo amžių Ir 
užauginti sveikus ir tvirtus savo val
kus. Chicago, III. 1897, pusi. 132..35c

1176 Pamatas Visokiai 
Vadovas svsikatal, turtui 
Popullariškas raštas apie klausimą 
valgytos. Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurie 
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, IU- 1907, pusi. 113............30c

Reformal
Ir laisvol.

1210 Aritmetiks. Sutaisė S. Sksč- 
kauskas. Lesgvas būdas išmokti akai- 
tiiuotl (rokuoti). Knyga padalyta j 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 
skaitline. Skyrius II — Trupiniai. Sky
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
rius IV — Prilyginimai tr proporcijos. 
Skyrius V — Proporciją prievadlnės. 
Chicago, IN. 1897, pusi. 104 ..........  25c

1300 Rankvedla angliškos kalbos. Pa
gal OllendorTą, Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
škiausia knyga Išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per save be pagal
bos mokytojo. Chicago, III. 1906, pu- 
aiapią 307  .................................. >1-25
Apdaryta ...L..* ....................... >1-50

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lalis. čia 
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin
tas kursyvoms literoms prie kokio 
gramatikos skyriaus jla prigulk Kny 
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly 
oaiv)n sęupqvp|s ‘jvjvpdv ocujpns ou 
ant nugaros. Chicago, Ilk 1902, pa
slėptą 382 ........  i.............. >2.00

1327 Žodynaa lietuviškai * angliškos 
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang 
tiško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi 
kiekvienas žodis paženklintas kuršy- 
vomu Ii taroms prie kokio gramatikos 
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios moro- 
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso Ii taroms, lapų kraštai 
marmuruotl...........................   ..>4.00
Ta pati knyga popieros apdaruose >3.00

1328 Žodynas llstuvlškai-angllškos Ir 
angllškal-llstuviškos kalbų. (Abi dalys 
— I ir II, t y. No. 1326 ir No. 1327) 
i-ienoje knygoje. Yra tai reikallnglau 
šia knyga norintiems gerai pažinti an
glišką kalbą. Formatas Ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 .................. >6.00

1420 Tikyba ar mokalaaT Tlkėjlml- 
ški, moksliški Ir draugiškai • politiški 
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo 
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
mas. Chicago, III. 1901, pusi. 211 50c

1498 Lietuviškas Sapnininkas. Bu 
rinktas Iš daugelio svetimų sapnininkų 
Ir sutaisytas pagal tikrą persiškai-egip^ 
tišką sapnininką, su 310 abrozelią, ou 
aprašymu planetų Ir paslapčių, kokias 
senovės žpionės vartojo dėl atspėjimo 
ateities. Geriausiai Išguldo visokius 
sapnus, kokie tik žmogui prlsisapnuoi 
gali. Chicago, IU. 1895, pusi. 205..50c 
Tas pats drūta! apdarytas ........65c

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku 
las arba knyga burtą, moną ir visokių 
paslapčių ir praktiška C. C. St. Ger 
malu Delnažinystė, su paveikslėliais 
Surinko tr Išguldė iš svetimą kalbų J 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktl 
šklausia moną knyga, burtą ir delną 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršads apdarą koloriuotas paveik 
sies burtininko ruimo. Chicago, 111 
1904, pusi. 412..........-.................... >3.00
Drūtuose apdaruose...................... >3.50

1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz 
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus 
šaltinius sutaisė J. Laukis Yra tai 
išaiškinimas moną darymo. Šioje kny 
goję atrasite visas moną ir burtą pa 
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap 
rašytos Ir paveikslais parodytos visos 
slaptybės ir budai ją darymo. Chlca 
go, BĮ. 1903, pusi. 262 .....................  50c

1525 Rankvedls gromatų rašymui. 
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gro 
matas j firmas, pažįstamus, gimines, 
prietelius, mylimus ir millmas prieš 
apsivedlmą. j ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augstos luomoe ypatas. 
Pasveikinimai ant naują metą, dienoje 
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki
muose. Chicago, III. 1895, psi- 115 40c

1632 Gyvenlmaa šv. Tėvo, Popie
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta 
lišką sostą Ryme nuo 1033 iki 1044 
metą ..............................................  ,.25c

1635 lietuviškas Leme n torius dėl 
mažų vaikelių. Su poteriais, katakiz- 
mais ir minatranturu. Vilniuje 1863, 
poni. 52 .......-..................................15c

UžslpnBydami virš minėtą knyge
lių, adresuokite:

A. Olszevvski
3252 S. Halsted Bt, Cbteago, Ilk

Stereoskopal arba Talaskopal. SE^iJAfl!V.
Susideda iš 100 Stereoakoplškų paveik 

alšllų bakeelyje. Prekė >2.00 ui 
bakeelj. i . iA -

šitoje serijoje-gra sykius tiek pa- 
velklėlių kų pirwntin^e serijose. Ir 
štai kų juose galite pąmatytl:
101--------------- A - - - -m
102

Besiartinant! audra ant ežero Erto. 
New York. Tatoi^ krovimas | dL

103

104
105

106

Stereosaopas arba Teleskopas yra tai 
prietalsa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėllo, abrozėlls pavirsta | na 
turališkų paveikslų, kuriame matai čle- 
las grupas žmonių, triobų, visų mie
stų. plačius laukus, miškus, daržus ir 
teip toliau, tsip kaip kad pats toje vis 
toje būtumei ir viskų savo akimi ma 
tytumei. Teleskopas paverčia | natų 
ralllkų ėsybę. padidina jį atsklrsto 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau nt 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius storeookoplškus paveikslui 
kaip matote žemiau surašytu*.

SERIJA I.
Susideda IŠ 12 Stereoskoplškų pa veik

alėlių pundelyje. Prekė 80c. už 
pundelj.

štai kų juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yellow-8tone Par

ko.
2 Kvietkinė paroda, mieste Barsto

goe, N. Y.
2 Bowery gatvė New Yorke.
4 Didysis vandens puolimas, YeUov-

stone Parke.
5 Typlška tabako fanus, Kuboje.
6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

los Hawali.
7 Žuvų rinka, mieste Mani lės, ant Fi

lipinų salų.
8 Bcn Jose gatvė, mieste San Juan.

Porto Rico.
9 Puikiausia pilis mieste Rhetnstein.

Prūsuose.
10 Puikiausias Žurandelis Salone de

Jenets, mieste Vienoje.
11 švento Mykolo palocius, Peterbur

ge. Rosljoje.
12 švento Petro bažnyčia ir pilsčius

Ryme.

SERIJA II.
Susideda iš 25 Btsreoskopiškų paveik

slėlių bakselyje. Prekė 75c. už 
baksėti-

štai kų juose gali pamatyti:
1 Grasiausias vandens puolimas, Ha

vana Glen, N. Y.
2 Orandžių sodas, Floridoje.
3 Didžiausias pačio buliukas, New

Y orka
4 Stebėtinas vandens puolimas. Nia

gara Faile. New York.
5 Puikiausia svetainė United States

Kotelyje, miesto Sarstogoe, N. T. 
ė Kupčiška gatvė, Oblspo, miesto Ha

vanos, Kuboje.
7 Ūkininko namai, K u boja
8 (plukdymas galvijų miesto Manilės,

ant Filipinų salų.
9 Geležinkelis ant salos Haw*lL

10 Gatvė miesto Manilės, ant salos Fi
lipinų.

Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus pa
rodos. Francuzljoja

Paimu daržas miesto Frankfort, 
Prūsuose.

Merginos parduoda kvletkas mie
sto Kopenhagen, Danijoj.

Puikiausias kvietkų darželis, mie
sto Monte Carlo.

Rustoenval vandens puolimas, N trr 
VSgljoj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuj* 
Francus! joj.

Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudikj prausia 
Kai; labai dlueli tie mažiukai. 
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai

107

108

109
110
111
112

112

114

115
115

1 New York. Pilies daržas (Casttls 
Garden).

Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pama

ry J-
Niagara. Patka vinis vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse 
Bhoe Faile from Gost Island).

Chicago. Atfditorium viešbutis Ir 
Michtgan Aeenne.

Kaskados ir pokylinė svetainė. U 
P. Parodos 19O4m.

Moki Indljonas namleje.
Moki Indi jonų gyvenimas.
Bioux indijonų vadas, He-NoFralA.
Vartininkai (The Bentinels) 3,043 

pėdų augžčio, Yosemlte, Cal.
Motina girių, 63 pėdas apėmlo. Yo 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Ozford. Ang 

lijoj.
Airija. Klllarney, pili* Rosi.
(ėjimas | Muckross Klložtorių, Al 

’ljol-
šiaurinis miestas, Glbrųltar.117 

ILS Berlynas. Bondler lovis ir Kate
dra.

Vokielja. Griuvėsiai viduramžinė* 
pilies.

Vokietija. Laivas apleldžlantis Ko- 
blenc'ą, ant Rheino upės.

Švedija. Stockholmas nuo žandena 
pusėe.

Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelto j Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Ooteborge. 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint

nuo Chamonlz.
Thun. Šveicarijoj.
Žiuvlnls kiemas, Alhambra, Grana

da. Ižpanljoj.
Katedra Notre Dūme, časkada p*, 

ryži u j, Franeusljoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

rijoj.
Palociai tautų ant upės Belna oe, 

Paryžiaus Paroda. 1900m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

FrancijoJ.
dės Champs Elysees. Paryžiuje, 

FrancijoJ.
Didžiosios operos palocius, Pa

ryžiuje, FrancijoJ.
Tvirtynė Šv. ^ono ir Katedra,Mar- 

eelilee, FrancijoJ.

119

26

121

122
123
124
125

128 
1>7

128

129

ISO

121

132

133

134

138

13Š

127

138

139

140

141

11

U

u
14

15

18

17
18
19 
•0
21

SERIJA III.
Susideda Iš 2o Stereožkopiškų paveik

slėlių Iš Kristaus gyvenimo. Pre
kė >1.00 už bakoelj su 22 paveik
slėliu.

štai kų juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Betlejaus Stai-

nėlčje.
2 Trys Karaliai atlanko gimus} Kri

stų ir dovanas jam kloja.
3 Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktarus Jeruzoliaus bažny
čioje.

4 Kristus ant svodbos, Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandeni į vynų.

5 Kristus ant kalno kalba priešais
6 Judošius savo pabučiavimu išduoda

Kristų šydams.
7 Simonas pagelbsti Kristui kryžių

UOŠtL
8 h v e n ta Veronika * apšluosto veidų

Crlstui. •
9 Ji Aus ramina moteris, kad jo ne-

verkių.
10 Jėzus prie kalno Golgotos, nukry-

žlavojimo vietos.
11 Žalnieriai ir Šv. Petras prie kalno

Golgotos.
12 Kristus paveda savo motinų Jonui.
13 Skaito Kristui myrio dekretų ant

kalno Golgotos.
14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry

šiauš.
16 Kristaus kūnų Ima nuo kryžiaus.
17 Kristus keliasi iš grabo.
18 Kristus žengia | dangų.
19 Regykla šiųdieninlo Betlejaus.
20 Kaip šiądien, išrodo Stalnelė, ku-

kurloje Kristus gimė.
21 Bažnyčia apreiškimo Šv. P. Marijos.
22 Bažnyčia budavota ant grabo šv.

P. Marijos.
23 Kaip šiądien išrodo Kristaus gra

bas.
24 Kaip šiųden išrodo Kalvarija, kur

Kristus mirė.
>5 Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo 

I*

Monte

che. FrancijoJ. .
Carniche kelias ir ežerėlis Vi U o 

franche, FrancijoJ.
Pajūrinis kraštas

Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka

tedra, Ry-ne, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe

tro katedros.
Didžioji galerija Cokma paloduje.

Skliautas Settlnlo Severo, 
Italijoj.

142 Koloceumas, Ryme, Italijoj.
143

144

148

148

147

148
149

150

151

113

153

154

155

Nccanlai atkastas palocius, Pou> 
pejo. Italijoj.

Senatas ir Kanalas. Mllana, Itali
joj.

Kelias Šv. Juosapo, Venecijoj, Ita
lijoj-

šėrimai karvelių ant pleriaua San
Marco, Venecijoj.

Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj. 
Italijoj.

Mahometoną bažnyčia Omam
Oceanlnis pakražtla, parodantis ke

lio užuolanką. Alfiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos EI

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų 
Kaire, Egipte.

Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Egipte.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame

(ėjimas ( palocių, Slngapore, Indi
joj-

Turgaus diena Slngapore, Indijoj. 
Tautiškasia greitasis trūkis, Singa

pūre, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nljoj.
Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
Chlnlečlų vienbuorinlai laivai | 

plaukoj Hong Konge, Chinijoj.
Gražusis kelias Shanghal, Chinijoj.
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghal, Chinijoj.
>83 Tautiškas priešpiečių namas ant

156
157

158

159
160

161
162

154

165

166

167

168

169

170

71

172

173

174

175

176

177
178

179

180

181

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokobama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy 
dėjime. ,

Junitų tlnyčlą. Honmoku, Yokoha 
ma, Japonijai

Yokobama, Japonijoj, šiaučlus dir
bantis lytliMS kurpes.

Yokohama, Japonijoj. Kriaukllnlų 
šūvių pardatlnMaJaus stotis.

Paroda ugnageelnių atletų, Yoko 
hama. Ja poni joj.

Yokohama, Japonijai Kvietkų dar

Yokobama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaugų gerbėjų Matsun 
procesijoj, tu. ih

Japoniški valkai, sešanti pokyli n j 
Matsuri altorių, Yckohamoj. 
Matsurl pokylis, muzikos pastolaa

ir šokėjai Yokohama, Japonijoj, 
joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtų. 0i

Japoniški kūdikiai ledinės smeto 
nos šėtroj, Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo 
kohama.

Japoniečlų būdas eiti pailsiu.
Trepai j Kigomisų žinyčių, Kyo 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Kigomlzų žlny-

Auksinis paviliotas ant ežero Kln 
kakuji, arti Kyoto, Japonijoj. - ■ 

Senoviška žlnyčla Fujiyama, Mt 
Fuji, Japonijoj.

4 I ;■ttiur.niimMUHM ūmumui

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS. Savininkas.

s Banka. i . -i
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi 
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname 
laike. Už sudėtus pinigus š« banka moka 3% ant metų.

Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skryneles (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra 
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.
Šita banka išsiunčia j svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka. 

Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ir ne i 
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti, 
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

Sifkortės.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima 

gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
korčių prekes čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną 
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai 
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

Real Estate.
Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti 

mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje 
bankoje.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi.
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau

goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie 
jų neprieis.

Nori važiuoti j krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į 
čia, o gausi geriausią šifkortę.

Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai 
ir saugiausiai nueis.

Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi '
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai: 

šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos šutau- ' 
poti (užčEdyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę I 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. 0LSZEW5KI
3252 So. Halsted St

83 Teatro gatvė, ilgio vienų milią, 
Osaka, Japonijoj.

Nare, Japonijoj. Tūkstantio žibin
čių prie Ka-euga-No-Myia žlny- 
čloe.

Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergtantis Nlkko žinyčių 
nuo Piktojo.

Hawaiiški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu, Hawai.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Hawal.
Hawaiiška moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę kriauklinę žiuval- 
te-

Chinlečlai renkanti ryžius, Hawal
Gyvenimas Pretorijoj. Pietinėj Af

rikoj. .
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvš Valparalso, Cklle.
Jamalcoe Brookline gatvė, Port 

^Lntonia -
San Francisco gatvė, Mezico City.

183

84

185
186

187

188

<89
190

191

192

193
194 Didysis pliacius, Meilco City.

Chicago, III

195
196
197
198
199
200

“Jojimas šėntmls”. 
Mano apginėjas. 
Kalėdų rytas. 

“Tėve musų, kuris esi danguose**.
Pagalvėlių karė.
šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja........................>3.00

100 tų pačių paveikslų balselyje
be teleskopo..........................>2.00

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo .......................................... >1.00

^ats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

SERIJA V. 
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelj. 

Šitoje serijoje, kiekviename punde-: 
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, ta!

joje galima tiek daug pamatyti kaip 
ir serijoje L

SERIJA VI.
12 teio oat maišyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 75c. už pun- 
delj.

šitoje serijoje gražiausi paveikslų, 
llai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų Jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kad virš parodytos pr

Bkopo. Pats Teleskopas kaštuoja $1. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienaa 
Teleskopas užtenka jiems visiems.
- Vienas teleskopas užtenka visokiems

___  paveikslam. Kada turi teleskopą, tai rįl 
yra malšyU iš visokių gatunką. Juose gali li«H paveikslus koktus tik nori ir 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių Ir vis! tiks | tą pat} teleskopą. .
kitų bagetų triobesių paveikslai, teip- Siųsdami pinigus ant teleskopą ar 
gi Ir komiški paveikslėliai. ŠI serija; ant kitokių reikalų visada adresuokite: 
yra gera tiems, kurie nori pinigus už- A. ULSZEWSKI,
čšdyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 <ų Q >252 So. Halrted St, Chicago, IK 

.■i *

kitų begotų triobesių paveikslai, taip-



I Vilniaus Žinios
Pirmasis lietuvių dienraštis.

• įsteigėjas PHrat Vileišį*. ____
1 Lapkričio pereitų melų lape pasamdyta* 5 m*i«m» leisti vardu “Jaaa* Vileills. 
Stanislovas Matulaitis Ir Ko.” ir tapo paverttas bepartljlnlu pirmeivių dienraščiu.

_ > “Vilniau* Žiniose”, neskaitant nuolatinių radakcijo* nari%, raSo ir paže Įėjo | ja*
Iralyti: d ra» Petrą. Avižonis, Andrio* Bulota, Baltrui Ongilln*, d ra* Kaay* Grinių*

J. Girnių*. Petrą* Luinai. A. Karveli* (pM-udon.i, Gabrielė PctkavRaHA, Jurgi* Kauly* 
d-raa J. Staugaitis, Žymantienė— Žemaitė, Aut. ŽmukUinaviėius ir d-re* Ant. Vilei*!*.

Laikas panaujinti ‘Vilniaus Žinių’ prenumeratą 1908 met. 
Pinigai reikia paskubinti prisiųsti, kad neišeitų sugaištis dienraščio pri- 
siunlime, nes metų pradžioj dienraščiu administracijoj, atsiranda dau

gybė darbo iš priežasties prednmeratos panaujinimo.

H Artimiausioj* ateityj* dl*nrakti* bu* padidinta* Ir bu* apau

gi dinama* dld*an«mla raldtemla, kad palengvinti Jo akaltymų. 

M Visiems užsienio prenumeratoriams bus siunčiama kasdien.

1 “VILNIAUS ŽINIŲ” kaina prisiunčiant:
M Mėnesiams....................... t3
W Vilniuj* Ir visoj Rusijoj.................. 6 r.

I
 Užsieniuose.......................................12 r.

Pasarga: Kadangi dienraštis pereitais melai* tris tnėnes’us nebuvo ■ 
siunčiamas, todėl visi prenumeratoriai, kurie buvo įsimokeję už visu* ■ 
1907 metus, gaus dienraštį iki 1 balandžio. Tokiems prenumeratoriams ĮĮB 
už 1908 metus reikia prisiųsti pinigai tiktai už devynis mėnesius. S

ApekelMaMii■ Ui petito eilute »rbe joi viet|: prlrė tek»t| 30k.; [OteUto — I5k. BS 
. Ui speYvibituus. įdedamu* įniktai in kaipo prled, ir .veriančiu* n • daueiau* I lotoek*. M

— imama Srb., ui 1000 tokių priedų, už kiekvienų »ekaiuĮ lotų po irb. 50 ka.».Pinigus u* dienrailį ir apskelbimus reikta *ių»tl liuo adresu: -

B ‘Vilniaus Žinių’ adm., Jurgio pr. 14, b. 2. Vilnius-Russia. |

8 • .
1.50 k.

1
50 kap.

1 rublis.

Ar moki 
rent’a?
Jeigu teip, tai apskaityk kiek 

turi išmokėti per vienus metus, 
o pamatysi, kad už tuos pačius 
pinigus gali išmokėti namus, ku
riuose galėsi senatvėje ramiai 
gyventi. Jeigu dabar užpirksi 
namus, tai per dešimtį ar pen- 
kioliką metų rentas sugrąžįs tau 
pinigus užmokėtus 
turėsi savo savastį 
žiaus.

už namus ir 
ant viso am-

pigiai galite 
namus su lo-

LIETUVIAMS AMERIKOS DĖKAI.
Jei sergi, nesijauti visa! sveiku ir reikalauji daklaritkoa pagalbos, va

lyk pa* mm, kolai nepareikalavai dar pagalbos kitų daktarų Mr*podų»i- • 
tne visai dykai didelę lietuvišką knygf, užvardintą “Paalpažinklme ", kuri 

yra labai gražiai paveiksluota.
Viai serganti, pareikalavę, ataižino nuomonę trijų garsių daktarų, pa 

darančių, teip vadinamą, Kollegium Daktarų ir tikrai galllauktl išgydymo.
T*n Daktarų Kollegium visai Išgydo ir tuoa, kuria gyvena toli, Jei ta 

vo laiškuose aiškiai aprašo savo kentėjimu*.
Reikalauk Tamistu tuojau didėsės knygos “PaMpaainklme ". Adresas 

Dr. Knight, Dr. *<><>*» «>r- SplHlht*r,
specUluU* vidurinių ligų. specialistas slepiamų ligą. *p*clalistas Vitų ligų

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

TEISINGAI IR NAUDINGAI!
Drukuojama mašina “Odeli Typewrit*r” Ne.4, 
kuri yragerlauaia it uige»ulų mašinų, o drukuoja 
kaip ir pirkta už gi < K) Ji yra padaryta ii gryno 
plieno, tu rato voleliu, kitokio* iuedeg«>* prie jo* 
nėr*, o todėl ir ge»U nėr* kam. Jo* prekė pirmiau- 
t ta i buvo BBO, o dalter pa* man* pigiau*!*, ne* tik 
M.71 •u pri*iuutimu. Taipgi parduodu vito- 
kia* knygas: moidiėkst, istoriška*, sapnininku*, 
pasakų Ir monų knyga*, maldaknyge*, anglišku* 
Kalbamoksliu* ir kitokias, ir y vairiausia* poplera* 
laiškam* rašyti. Galima ui .įrašyti laikraščiu*: 
“Lietuva”* “ Vienyto Lietuvnikų”. “Kata
likų”, “Keleivi" ir "Ko*4". l4ie pirmutinių 
trijų uiairašant vieniem* metam*, duodu priedų 
kaygutg dvidešimt* penkių centų vertės.

JOHN ŽBMANTAUBKAB
39 W. Porter Bt., Watorbury, Conn.

Geriausia* lietuviška* dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietu vys) 
3252 So. Halsted st«. Olszewskio name.

Trauki* riuiUsba *k«u»mo, išgido Skorbot*. 
Neuraliflja. »ud*da nauju* vieton Upoolusių, pri
pildo UkirtnijutUta auk»u sidabru, niualgnmu. 
Valensos: Rloktoma dieuoma uuo 8 ryte Iki l*. 
nuo 1 Ui ® vak. Nedalioms: nuo 9 r. Iki 5 va*.

VĖL 100 TUKSTANCZIŲ 1SZLEISTA
LIETUVIS

Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS 
IR 

SVEIKATA
Didžio 208 į 

puslapiu

Tėmykite kaip 
nupirkti pas mane 
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodn ke
lias prekes, parodymui, kad kož- 
nas gali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT 

galite gauti namus už 
$1200, $1400, $1500, $1600, 
$1800 iki ................... $4500

Ant AUBURN AVĖ. namai 
su lotu už ............... $2000

Ant LOWE AVĖ. namai su
lotu už ....................... $1400

Ant 35 & LOWE AVĖ. na
mai su lotu už.................$7000

Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasiskirti už $2500;
$2720; $3000 iki .........  $3800

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

Ant SO. HALSTED daug 
visokių namų biznio ve
dimui, galite pasiskirti už 
$3100 iki ............... $40.000

Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00
ant mėnesio už .. .... $4500 

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

Ant 35 ir LOWE AVĖ. mū
rinis — 2 lubų, Storas $7000

GRAND WORK, ILL. na
mai su lotu arti 49 av. už $2000 

EAST CHICAGO, ILL. Ge
ri bizniui namai už .. $2940 
Kreipkitės pas

tai, po 4 ruimus. Rentas 
$56 į mėnesį.

WALLACE ST., arti 29 
gatvės. Mūrinis nama^ ant 
4 lubų. Labai puikus $8. 
Lotas 25 per 130 pėdų. 
Rentas $75 į mėnesį.

WALLACE ST., arti 28 
gatvės. Mūrinis namas ant 
3 hiljų .................... $5.300
Lotas 25 per .130 pėdų. 
Rentas $56 į mėnesį.

WALLACE ST,. kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant 
2 lubų. Kaina ...... $16.000
Lotas 48 per 120 pėdų.
9 flatai ir 2 storai. Rentas 
$!55 j mėnesį.

SO. HALSTED ST. Mū
rinis bizniui namas ant 2 
lubų ir halė apačioje. .$6.500 
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas į mėnesį $80. (ar- 

.ti 31 gatvės).

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas. 

3255 So. Halsted 8t., Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, vaikų 

ir vyrų. Telpgi turi didelę praktikų ir 
gydo pasekmingai visokia* limpančia* 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų Il
gas. Daro operacijan pasekmingai.

OOO

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Mospratt. Mūri
nis nania> ant 2 lubų $3.1 
Lotas 25 per 125 pėdų.
Rentas $24 į minėsi • 14 
šeinfynom*);

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Auburn Avė. Mū
rinis namas. Kaina .. $2.203 

Lotas 25 per 107 pėdaA. 
Rentas $16 į mėnesį.

OOO

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Auburn Avė.
rinis namas. Kaina .. $4.500 
Lotas 25 per 107. Rentas 
$35 1' mėnesį (4 šeimy
noms). .

31ST STREET, tarpe Emc- 
rald ir Union Avės. Mū
rinis namas ant 3 lubų $10.000 
Lotas 72 per 100 pėdų. 
Rentas $96 j mėnesį.

35 PLACE, tarpe Halsted 
ir Gate.
2 lubų ir basefnentas $4.200 

Lotas 25 per 165 pėdų. 
Rentas $46 į mėnesį. Tur 
būt greitai parduotas, 
šeimynos gyvena.
pigus už

Mm-

Mūrinis namas

6 
Labai

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas (4 
ruimai) su lotu ...... $1.200
$350 iš kalno, o rešta ant |
išmokėjimo po $12 ant mė
nesio. Renta atneša $10
į mėnesį. Tur būt tuo- 
jaus parduotas.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės. Geras mūrinis na
mas su lotu .......... $1.500

AUBURN AVENUE, arti 
33 gatvės, (arti lietuviš
kos bažnyčios). Geras mū
rinis namas, ir lotas 50 
per 135 ....................  $4.000

EMERALD AVENUE, arti
36 gatvės, medinis namas 
ant 2 lubų ................. $1.600
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $19 ant menesio.

EMERALD AVĖ., 4 me
diniai namai ant 3 lubų. 
Kaina po ................. $3.300
Lotai 25 per 125. Renta 
nuo 33 iki 46 dol. į mėnesį.

WALLACE ST., arti 31 
gatvės. Murinig namas ant 
3 lubų. Puikus namas $5.500 j 

v Lotas 25 per 130. 6 FU-

tą kainą.

WORKS, 
medinis 
ir 3 rentai .. $5.

ILL. 
namas.

.200

GRAND 
Puikus 
Saliunas 
Lotas 25 per 125 pėdų.
Rentas $55 į mėnesį. Nau-

i jas namas.
HARVEY, ILL. Turlingt- 

on St., tarpe 154 ir 155 
gatvės. 2 lubų namas $3.300 
Lotas 25 per 175 pėdas. 
Rentas $36 į mėnesį. Pui
kus namas.

EAST CHICAGO, IND. 
Puikus biznio namas. Sa 
liūnas ir 4 ruimai .... $2.940 
Lotas 25 per 150. Ren
tas $35 į mėnesį. •

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant
2 lub^. Naujas ...... $3.500 
Christiania Avė., arti Mil- 
waukee Avė. Tailor Shop, 
ir 4 ruimai, ant 2 lubų. 
Lotas 25 per 125 pėdas. 
Rentas $26 į mėnesį. Ant 
lengvo išmokėjimo. 

-
TeSpgi turime daugybę viso

kių kitoniškų namų ir lotų ant 
pardavimo visose pusėse miesto 
Chięagos.

A.OIszevvski 
3252 6. Halatod St

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokia* leeališkas popieraa, 
kaip lai: Plenipotencija*, Kontraktu*. 
Biliof dale, Testamentus, ATfldavits ir 
kitonišku*. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas*

A. Olszevvski’o
3252 So. Hiltted, Cor. 33rd St

Chicago, Iii.

MOKINKIMES PATYS!
kietojo (apdaryta- *1.gg.

Pi n i rus siųskite per Nuuey tmlrr štiraadri a i

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka 

3252 S. HiHted St. ChicatoJU.

Nauji TaiAtiszki

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo Iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrosdul).
1. Didi* 

tauta*.

2. Didi* 
tatia.

3. Didis
girdas.

4. Didis
demlnaa.

Paveikslų mitra 22X23 colių.

Preke 15c. kožna*.

Llotavoa Kunigaikšti* Vy-

Lletavo* Kunigaikšti* Keia

U ataros Kunigaikšti* Al-

Lietuvos Kunigaikšti*

Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
gslėrd grasiai papuošti savo ruimą.

Prlslųsdamas pinigu* adresuok:

A. OLSZEVVSKI
3252 H. Halsted»t., Chicago. Iii.

o

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rateli* po.......................52^
Nao 500 iki 1000 rublių, rublia po. .53 
Virš 1000 1 oblių, rubli* po............ 51%

Prie kiekvteao siuntinio reikia prl 
dėti 25c. ant palto kaštų.

Jeigu nortte, kad pinigai greitai Ir 
gerai smaikMioUp Ir niekur nežūtų. 
Ui siųskite per “Lietuvon“ redakcijų. ' 

adresuodante

A. OLSZEWSKI
3252 N. IhilKtM Ht, ( hiragn.III

-LIETUVOS” AGENTAI.
Juozas Atikas, 

“Lietuvos” keliaujantis agentas.

Baltimore. Md.
Joną* Žilvi*.
J. Diemedis.
Wm. J. Mo.ui.

711 W. Lombard St
521 Columbui Av

st

8l
155 Metropalltan Av.

73 Grand 8:

Kozminskyt & Yondorf, 
73 Deafcorn Street. 

BaakieriuL

N«« pirmesnė* pe oO tukhtančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešioja — po visą pasaulį knygas.

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

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyt* aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje. . , ___
T ą KNYO4. yra naudinga vyram* ir moterims, seniem* ir jauniem*, sveikiem* o labiau** sergantiem*.
ŠITA KNYGA perskaitęs, netik mokė*, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apaisergeti, bet ir daktariškam mok

sle apsišvies, o ir Žinosi kur ir kaip išsigydyl serganti*. „V*d. in Sveikatą* * ajtort moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, Bubudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gy vemaur* 
iŠ abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu. • A 1

KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, visk 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGU kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai OOLLIN'S, 
N. Y. MEDIUAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausiu Amerikoj, pasekmingai visokiu ligų išgydo, nes jame 
dar b uo j ui daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausiu, tinkaaau gyduoles, pergalėjimui ligok — au-i, 
teikta sveikatai pagalba, atsišaukus asabiškaiar aprašant (lietuviškai) liga-neeveikumus, per laišką.

Kad apsiima* tai lr*Rgydo: VYRUS Ir MOTERIS, senas ir jaaau aae viaekių ligų.
KAD TAS INSTITUTAS panekmingal vlsekiaa ligas, paprutaa, užseadįta* ir paslepiu užsikrečiamas iiyyde; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų iš daugeli* talpiname ners keletą.

visokių ligų apsisergėti, bet Ir daktariškam mok- 
>ikaia* ‘apart moksliškų išaiškinimų, net »u pa-

I Išgydyta nuo ui- 
1 sendinto* Ilgo* 

’ skausmingo* mė
nesinė*. baltųjų, 
ir dieglių. vidu- 
ruuse irstrėnoaę ki
ti, daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Ajmiefka Daakene
New Rockford, N. Dėkota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dek ings* esu už vaisius, ku

rie mane lagvde nuo abeino nusilp- 
učjimo ir jaunyste* gyvenime klai
dų nors butų Karmai* apreikš! vi
są buv u*į nelaimingumą, bet ve
lydama* dėl brolių slaptinguose a t 
likimuose a pi u re t tykrą išgydimą 
kad kreiptųsi prie ju* ir kad viso
kiem be palaukime daktaram* 
pinigų be naudos nematytų. Da
bar a« esu sseikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garbinsiu laikydamas pagvduuę.

8. A. Kardu lis 
719 O'Fallon st. St. Louis, Mo.

Ilgai airgias inkstų 
vidurių liga, skaudė ( 
jlmo kojose, ranko- > 
se ir sąnariuose piau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep
liai] m u.
IŠgydrtas dėkingas 
ir prisiuntė paveik*

Juozas Nikelis
251 Cypte* avė. Johnstown Pa.

Gyduolė* vlasda tampa pritaikyta* k Irk rt rasai arrraaėian aprciališkai — atėjau asaMškai ar laišku ataUaa- 
kua. (ijduolės imlu tiria mira, po visą Ameriką ir kita* dali* pasaulės. Slaptybė užlaikoma. tUAast adriauot:

The Collins New York Medical Institute
110. WEST M STR. Br„.d„.y, NEW YORK N. Y.(arti Broadway)

bėki aUil*nkau< itį aaabUkal Ofisas adant* ka>»di«-n ase 10 ii ryte iki e pe piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
j „ l>r H. MlKtKE, ruplatajaato gydlalate laeUtute. , |

CENTRAL BUSINESS COLLEGEpeigelbėaiiue. pankoli ūda m i tau dalį pirkinio pf 
uigų Geriu* veikim**. Lengvo, Glygoa. Agv* 
tai apmokami duonini Mokina: alenocrafijo*, apauti mamos m*-
- , , ............... - — . — šniAlč* simudinimo, knygų vedimo, arit

metikos, skaitymo, rašjino, tpelinimo, 
iatortjoa. rcogT>«fijoa ir U.

Speci|*hškot mitnikeliat aefllškas kalbos 
tiems, kurie pradeda mokyti* tą kalba 
ir kurie nori joje iSLlavmti.

Me* išlaviname vyrus Ir moteris įjrytl 
peras vieta*. Kliasos atdaru* dienomis

Dr.O.C.HEINE
DENT1STAS

OFFIS^S-^ampat 81-mot Ir 
South Halttud Gatvių ::::::

CHICAGO, I L I
G YVE MINAS VIRSZUI APTIEKOS

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba cvarantuoja. ::

I
Box 4 Šitas puikus laikrodėlis $3.75 

j Pirm pirkimo laikrodėlio pri-

8. E. cor. Sharp and Camden Rtr

J. Luta. 26 80. Green
L. Gavvlis, 1834 X. Ca'tlr <t

Brooklyn. N. Y.
E. Froomea, 73 Grand
A. DlrtuUltis,
8 ta n Rinkevičius,

Clevsland, Ohio.
Povilas hukls 3707 E. G3rd 81.

Ellzabeth. N. J.
Wm Dočkus. 311 First SL

E. St. Louls, III.

Įuoz- Rainis, 537 Collinsvill, Av.
Gilberton, Pa.

J. Ambrazevičius.

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

Minersvllle, Pa.
juoaaa Ramanauskas.

M t. CarmeI, Pa.

pr# Baubonis, 136 S. Locust
Jonas Banls. B •

New Brltain, Conn.
M. J- Cheponls. 21 Pieasant

New York, N. Y.
A. Lesnlewskis. 144 E. HouMon

Newark. N. J.
V. Ambrazevičla, 178 Ferry

A. Staniulis,
82

st.

st.

AtslMiuk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kata)togas dykai.

PrioetpaJaL
Shiilar Bldg., 109 Randolph Street, 

CHICAGO. ILL.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber et Commerce Bldg., Room 709 
5. E. Ceraer La Salia and Waihm«ton Street* 

CHICAGO, ILL.

oflaa ir o* preeo ofi*o arirecu*. o 
m** prtaiuu.im* e* preiu ,uda- 
tekiiniu iteiuaBkinavitno puiku 
tataro*«llIr ratftili C. O. O. 
u* *3.7*. Dv(kubiniui "hunt- 
[i»r lukštai greitai graviruoti.

t uote* (•l.lusal laika n 
Hitu oratorių r«-ir>ėliu ar 
tu vyrišku ra ėfilht. J*

nustato 
ir gvaran-

mietą matai, had iaikra*oli* lygua Š3*.OC 
auksiniu! lalkraMMtai urm<>k*kcxpr-»<>«ren 
tnl *3 n ir jis bus tamta’1’* kiek-

8L__________________________ . ............_
ko ar moteriško taikrurh-llo nori. Adresuok
N. C. VAMEM, DtjTt 53, 221 Dearben St, Ctecan, III

St. I x ;

8L '

Phlladelphla, Pa.
a Ignotas, 1028 So. 2-nd St 

Pittaburg, Pa.
Jonan Ignotas, 13 Diamond Sąuarc 8.8. 

Scranton, Pa.
Joa. Petrikis, 1514 Ava.

So. Boston, Mas*.

N. Gendrolius, 224 Athens st.
Shanandoah, Pa.

Andrius Mačis, 138 S. Main St 
Turner Falls, Mass.

K. P. šimkonis,1 Box 617
Watarbury, Conn.

Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St.

We*tvllle, III.
V. 8. Kreivėnas.

Sprlngfield, III. 
J. Klembauskas, 

Worce*t*r, 
Antanas Bernotas,

M.

Kožnaligaišgydoma

Lietuvy* advokatas, baigęs mokaią 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provaa, civiliškas ir krimina* 
1 iškas. visuose teismuose (suduos*). 
Gyv. 3112 S. Halsled St., arti 31 mot gatves

Vienatinė Lietuviška Sankrova

50,000jssDYKAIpaŽ]
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

1 w
RODĄ DYKAI* Urtdiško* valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12.

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 8 CHICAGO, ILL., U. S. A.

’ Ir a ge n tara literatūros ant MNorth StdeM Chicago). 
Čk>n irallma gauti moksliškų. svietiikų ir dvasi- 
♦kų knygų, rakančių. ikaplierlų, abrartlių, tuo
kiu laikraščių. Amerikon ir Europos ir popierų 
grūmotoms. Taipgi užlaikau visokio teroro: j no
ri y io. paišelių, plunksnų, drukuojamų mašinukių, 

j britvų. itervoakoptĮ ir daugelio kitų daiktų. No- 
uimirikite atsilankyti, o busite uiganMintL t Į 

Petras M. Kaltis
1X1 VVabęnsia Av*. . Chicago, IIL

(Sala Lietui likos Bažnyčios).

Atjaukite į musų «*«ų Red Cros* P ha r mačy 
45*2 So. AahlMrt Av* o busite įveiki.
Dr. Kazimieras Butkeviczia 
prirhiaiua* nuo* Valam po pietų iki M va), vakarą 
Specialiste* motorų ir vaikų liuų; abejotinuose at- 
•itlkinuMioe iitaalitame institutų profesorių* ant 

: rodos. Va.etai inaportimti iš *cno< tėvynė*: taipgi 
' nelaikome tčvyngs Treja* Devynerla* t* Patanjto*.

Vaistaiataugintonul plaukų gvarantuotl. Receptai I 
atitaisomi j>o .pečiailito inu-ų ui<lurijitnu Pre
kė* prieinamo*. Aptiek* atdara diena ir naktį. | 

Red Cross Pharmecy
' MalttiMbta ir>*ul*itn. Srvintnkai gh

4552 S. Aafelanri Avė., Chicago

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui ir uilaikymui plaukiu. 
TukKančiHi plikų r.tnoniu atgavo pui- 
kili* pinok u., bultdkoslinkiina plaukų 
raivo* labai tnimpanir laike. Vietoje 

■enų ataura nauji, gražus plaukai. Visokia In
formacija dykai. Artesnėms iluloma reikia ra- 
Šj ti įdedant kroso* ženklelį.

PROF. J. M. BRUNOZA
■0ABWAT l St R! ST.. AMKITN -KW TML

• 7 Miliny*

12 Harlem St

ATYDA!
Kaip Ir pereitai* metai* kiekvienam pridera 

alum m n m* uvo vardų Ir .tirėtų, padųtimedykai 
.rašų kalendorių.
, A. GrocbdW*kl A Co., 2*6 Bedford Av., 

llreoldyu, N. Y

Jt .JONAI, KO VERKIT" 
■F '.Kektaeck manę, to, mano K*l- 

ilva mina visokiu gerų ir blogų 
(•i»Tšų. „Na Ir knr dabar einiP 
Einu pa. J. Kovarska paakan- 

H 1 rtyt vi»u« varžų*. ..Kovareka*
> dar gana toli nnočia. einam Jo*
Y M1 l ,lt0 kariama." No, ai į

a I i kita* karčiame* nenoru eiti, ne* 
u A gerai linau. kad tokiu gėrymų
vi ^4? kaip pa* KovarSka niekur n»- 

, rasi. ..Kok* Kova rak o taliuno
adrese*'" Nagi. Btai jo korč.ukė:

Jos. J. Kovarskas
Kampas 2S-tos gatves. Telepboaas Canal 2330

Jonas J. Gudinąs
IJšlsiko pirmos kšiaso* snllunų ir lestonracijų, 

kur gulima gauti gariausius gėrynių*, cigarui ir 
valgiui, taipgi turi puikių įveialugiutirinkluuuns 
baliaus ir vesluviau. llmykite adresų:
223 Waban»ia Ava., Chicago, IIL

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos 

darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- 
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.

Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs, 
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
to. Amerikos - .lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentėins tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė 
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje vyriausiu agentu yrai

M. J. Damijonaiti*,
3250 S. Halsted St., Chicago, IIL

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK
12 U IR HALSTED GATVES - - CHICAGO 

VIRŠININKAI
S. R. Flynn, prezidentas.
Cha*. F. Hocrr, kasimu*.

DIREKTORIAI
Nclson Morris J. A. Spoor

Arthur G. Leonard S.
B A N KOS

Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų
Subatoj nuo 9 ryto iki 12 pietų

Ir* N. Morris, vice-prezidentaa, j 
C. N. Stauton, kasieriaus pagelb. I

Ir* N. Morris L. H. HevmjJ 
R. Flynn Charles F. Hocrr 
VALANDOS
Panedėlyj nuo 9 ryto Iki 8 vakai 

Subatoj nuo 5 po pietų Iki 8 vai

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir sius 
Čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto u 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemišku 
pinigus. Atdara subatos ir panedčlio vakarais. Taupini 
mą (čedijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtd 
pinigus mokame 3%. i

Lietuviška Ap'aratų Dirbtuve
Godotinoms tautiškoms ir bažnytini 

Draugystėm* išdirba: Karau**, Amerikon 
kas Vėliavas, šarpas, Juostas, Kukard. 
Ženklelius, Kepures, Ir Maršalkama p*i 

^Kartai □ntrr." '.'^nra-ir <lus’ teipogi visu* bažnytinius aprėdali 
Norėdamos godotinos Dr-siės arba godoti 

‘ kunigai, kad Jūsų darbas butų pridarančiai
likta* paveskite jį tikrai lietuvaitei.

A T. Andruszevicz & Co.
< J- « W 115 w DMs|on st Chicago, I

Dabar.laikas naūdokites.vi:
Geriaart* vieta dšl pirkimo tu gražiai* balMia Ai 

Skr 1 pk u k«nc< ri.niu. Knurnntu. Tr;u!.u ir 
muzika'ibku iūstruui< ntu Oru Uz.enor.•. u 
Žiedu, Lenciūgėliu geru Hr.'iu A.burtu dėl 
veriu, Stnelbu, Klektnkiniu Liampukiu. Robiaiu

B SU“ l’iukcuu suktiniu [fountam l- r.K**Š* diliu, IstonJku ir Maldų kr.'gu. Msokiu gražiu
W1 B fymo granatu et* visokiais apskaitymai* ir deteeais

ašc. B tu*i*ai ai |t .01 Odeli druktrajama maiinakš
Alai ir greitai drukuoja. Htaroe U vi*a mašinukė padaryta ii geriausio plieno. Prekė lik 

Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu gatunku ir daugybe nau
dingu risdkiu daiktu. Kaenor apturėt katolog* tegul prisiunčia ui Bn. 
markj ir teisinga adriaa, o apturės H puslapiu dideli šio meto N A UJA 
KATVLOGa DYKAb Kuriame yra šimtui* virok.u daiktu, ru virš du 
įimtai aiškiu paveikslu ir iš kurio D'.atyr l jog mano tavuras i nuo* 
kllaso*. jįp-ket plgiatne* katp kitur. Šfort. * k-u.. Agentam ir Perlonam 9|||į||S|
parduodu visokiu* t&voru* labai piritu, duvuu uidi-.i rabate t*dre»uo*u:
į. WILKEWICH ■ ■ 112 GRANO ST.. BRONEI
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