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Metas XVII

POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Po naujų metų pradėjo jau dar- 
’buotiesi trečioji durna; dumon su
grįžo ir buvęs Amerikoj jos atsto
vas, profesorius Mulukov. Kadan
gi kalbose laikytose New Y’orke 

B Mulukov aiškino dabartinę netiku
sią Stolypino įvestą tvarką ir pra
šė amerikonų vien pritarti kovo
jantiems už laisvę Maskolijos 
žmonėms, įturys Milukovo kalbų 
Amerikoj pateko ir Maskolijon, 

L tai jos labai suerzino, įpykino vi- 
\ sus reakcijonierius, kurie stengia- 

jfcsi, kaip moka, už jas atkeršyti 
kalinėto j ui. %Jie pradėjo boycotuo- 

-<2*ti Mihikovą lygiai privatiškam jo 
-■jtyvenime. kaip ir durnoj.y Durnoj Milukov, gavęs leidimą, 

OSpradėjo kalbą. Pradėjus jam kal- 
^Eiėti. konservatyvų ir spaliečių at- 
'■stovai |>akilo iš vietų ir išėjo. Ka- 

2- ydangi durnoj liko per mažai atsto- 
,^^vų. pirmininkas turėjo pertraukti 

posėdį. Tąsyk pirma išėję atsto
vai sugrįžo, bet užėjus Milukovui 
ant kalbėtojų tribūnos, jie vėl iš
ėjo’ ir dėlto pirmininkas vėl turė- 
jo posėdį pertraukti. Dabar Mi- 
lukov turi balsą, turi tiesą kalbėti 
ir kaip jis užtikrina, savo tiesų 
neišsižadės. Jeigu todėl konserva- 

’ tyvai nesiliaus boykotavimo, truk
dymas durnos posėdžių gali ir 
kelis mėnesius

- teip ilgai, kol caras ir trečiosios 
durnos nėišvaikys.

Pirmosios durnos Kaukazo gru
zinų atstovas Ramišvilli. už pasi
rašymą po garsiu Viborgo žmonių 
atstovų manifestu, drauge su ki
tais atstovais, teismo likosi trims 
mėnesiams kalėjiman pasmerktas. 
Kadangi jis vienok tą laiką atsė
dėjo tirinėjimo kalėjime, tai li- 

tuojaus paleistas. 
Pv Tiflise vėl suareštavo, 

dar nežinia už ką; to 
| patsai suarestuotasis.

į ? Caro valdžia dabar bando vieną 
po kitai ypač ne maskoliams ati
minėti pirma revoliucijos laikuose, 
pripažintas teises ir tuose atiminė
jimuose. kaip kada peržengia visus 
galimus rubežius, atima net tokias 
teises, kokių ne butų drysusi verž
ti nė laike didžiausio valdžios siu
timo, prieš karę su Japonija, štai 
neseniai “Vilniaus Žinių” redakci
jos bute susirinko akcijonieriai 

1 privatiškai apkalbėti laikraščio lei
dimo reikalus ir kaipo lietuviai, 
kalbėjosi; žinoma, lietuviškai. Su- 
sirinkiman atėjo policijos dalies 
viršininkas ir liepė kalbėti masko
liškai. Kadangi susirinkę nepa 
klausė, jis sustatė protokolą ir už
draudė posėdį laikyti. Tokiu bū
du, kaip matyt, policija kiša savo 
nagus .j visai privatiškus reikalus.

g&li ant galo ateiti

tvipiai: r. p:-. u kal-
■■M)ėti. Nieko •i-ana-.'.’> r.č

^^^Ko proto Aleksandrui III. 
9|||H Suar<Aa\ti> \ n-ną r r i’1-- tin- 
■Ben-iiciv’ ; ; : .• i':m k 
H|Hlio stoti- - i ’eterburge. i.k >-1 >u 
HHHsekta.- sukalbi- ant \ ic-paty-tv-

' i1' ’
MgSMandiioj. i’o!ici-to ki-eniuj rado 
HH^Lombą. Jis išdavė -ukaibio plia- 

ir ";'o.o’č:a- jpata-

SxĄi®ka:4|i<:/‘ '.r 1 i.u-i o.
■HK^Itrnelevą. T< i;> l"-nt poRija gar 
BMfllina. Gal būt, kad su bomba ki- 
ShHHš<'•nit’i su. • ' - - p ’’ - bu
HH^-0 agentu pačios jjolicijo-, jieš- 

kančiot vien progos suareštuoti
H^^Ejai nepatinkamas ypatas.

cadangi Prancūzija niekur ne 
peržengė nutarimų Algcciras kon
ferencijos. Vokietija prisiuntė 
'raneuzijos randui ir kopiją pro

testų abiejų Morokko sultanų. 
Paaiškinimas ministerio užganėdi
no didesnę dalį parlamento atsto
vų ir randas gavo parlamento 
pritarimą, nors Jaureso manyta 
užklausimu padaryti randui ne
malonumą, pasėti neužsitikėjimą.

Atėję iš Rabat telegramai pa
duoda, jog kariumenė Abdel A%i- 
so ištraukė ant sostapilio Fezzo, 
kurį laiko Mulai Hafig. Reikia 
todėl neužilgio laukti kruvinų 
susirėmimų pajiegų besivaržančių 
sostą brolių.

2 vai. 
ir kunus 
kur ilsis 
vi šoki to 
ar moks-

trauktiesi,' kad ir

Dabar jį
Iki šiol

nežino nė
ga-

rando sumany

m.

kraš- 
nera-

tos ir laikraštyje. Dabar Vilniaus 
policmeisteris prilakė savo valdi
ninkams, kad toliaus nebeleistų to
kių scenų ir uždraustų vaidinti 
visa, kas nuduoda bažnyčios apei
gas....

Du paprastu nusidėjėliu 
niaus kalėjime ban<lė nudėti 
jimo sargą. Kai*o teismas 
smerkė nudėti juos, bet Vilniaus 
karo viršininkas pakeitė nudėjimą 
ant 15 metų katorgos.

(Iš “Ž”)

Vil- 
kalė- 

pa-

pai, bet aiškiai ir rimtai papasako
jo apie Kudirkos gyvenimą ir jo 
būdą, Z. Kymantaitė, kurią “Dai
nos” valdyba pakvietė iš Vilniaus, 
suteikė susirinkusiems plačias ži
nias apie velionio raštus ir paga
lios mokytojas Lekeckas perskaitė 
apie Kudirkos nuopelnus kaipo 
rašėjo ir kompozitoriaus. Apart 
referatų, susirinkusiems labai pati
ko puikiai p. Leškevičiaus sutai
sytas ir jo pačio vedamas 
tras, kuris griežė kartu su 
"Lietuva Tėvynė musų” 
keliatą gražių veikalėlių.

Neblogai pasisekė taipogi ir de- 
kliamacijos (dekliamavo 
tos). Ypatingai visiems 
I^ekecko pradek Kamuotos 
"Tvardauckienė”.

Vakarui besibaigiant,
pasakė keliatą žodžių apie nese
niai mirusį musų rašėją J. Biliūną, 
kviesdamas susirinkusius atsistoji
mu išreikšti pagarbą velioniui, kas 
ir buvo išpildyta.

Abelnai vakaras paliko gerą ir 
gilų įspūdį. Ne pas vieną buvo 
matyti dvasios pakilimas, nepa
prastas užsidegimas ir tarsi pasi
žadėjimas ir pačiam darbuotis ir 
pačiam stengtis padėti nors mažą 
plytelę ant tų rūmų, kuriuos tarp 
kitų pradėjo statyti Vincas Ku
dirka.

orkes- 
choru: 
ir dar

I PRANCŪZIJA. '
’ 10 d. vasario, Paryžiaus 
mente, socijalistų atstovas Jaures 
padavė užrubežinių reikalų mini- 
steriui reikalavimą išaiškinti visus 

■prietikius ir Prancūzijos siekius 
’Morokko sultanate. Užrubežinių 

’halykų ministeris tuojaus atsakė 
Ąnt užklausymo. Jis apreiškė, jog 
L Vokietiją kreipėsi abudu Moro- 
jeko sultanai tai-gi Abdel Azis ir 
■o brolis Mulai Hafig, reikalauda
mi pasitraukimo prancūzų iš Mo- 

bet Vokietijos randas liepė 
H|^kar/ ne į vieną Vokietiją, bet 

visų da'\\ av’.isHi Algcci- 
^HML^-rendjoj vicspat\-čią. \ <-

J i’.iua paįLbvl;,

parla-

VOKIETIJA.
Augštęsnysis, arba teip vadina

mas "ponų butas" Prusuosė visai 
ne sulyg rando noro perkeitė jo 
sumanymą leisti kolionizacijos 
komisijai priverstinai išpirkti dalį 
žemės nuo lenkų savininkų, kur 
tas pasirodys reikalingu.' Rando 
sumanymą pirmiausiai sumažino 
seimO komisija, kuri pripažino ga 
Įimti priverstinai išpirkti nuo len
kų ne daugiau kaip 175000 akrų. 
Ir kreditą tam tikslui sumažino 
ant pusės rando reikalaujamo. 
Randas, žinoma, turėjo su seimo 
užgyrimu sutikti. Dabar dar ir 
tą užgyrimą jierkeitė ponų butas. 
Jis aprubežiavo kolionizacijos ko
misijos teises tik ant žemės plotų 
pirktų laike paskutinių dešimties 
metų. Ne valia komisijai be že
mės savininkų noro pirkti žemės 
plotus apturėtus kaipo palaikai, 
labdaringų įtaisų ir bažnyčių. Po
nų bute mat lenkiški aristokratai, 
kaip autai Radivilai, turi kur kas 
didesnę įtekmę negu seime! Rods 
randas stengiasi “ponų buto" 
sąnarius pertikrinti, jog toks 
aprubežiavimas vodingas vokiety- 
stei, bet rando nurodymo
Ii nepaklausyti ponų buto aris
tokratai ir iš 
mo butii didelis fiasko; iš di
delio debesies pultų labai mažas 
lytus, panašios tiesos aprubežiuo- 
jančios dar labiau žemės valdymą 
buvo juk Lietuvoj iki paskutinio 
caro manisfesto, išleišto *905

INDIJOS.
Šiaurvakariniuose Indijų 

utose vis dar ne ramu, ypač
miai užsilaiko afridai. Anglijonai 
ilgai nedryso indiečių užkabinti, 
tikėjosi, kad neramumas pats iš
nyks. Bet jis neišnyko, žmonių 
neužganėdinimas didinosi. Nese-. 
niai afridai užpuolė ant kelių mie
stų ir juos išplėšė, užpuolė ant 
raitų policistų dalies ir daug jų 
užmušė. Tie atsitikimai prikėlė 
iš miego ir angliškus Indijų urėd- 
ninkus. Dabar Indijų karaliaus 
vietininkas ‘sumobilizavo dvi bri- 
gadi kariumenės. Vadovu kariu- 
menės paskyrė jenerolą VVillcocks. 
Jis rengiasi traukti į Bazar klonį 
nubausti nepaklusnius afridus. 
Indijų randas tikisi, kad aštrus 
baudimas afridų atims drąsą ir 
kitoms Indijų tautiškoms gimi
nėms ir visas kraštas nusiramys. 
Ar tos viltys rando išsipildys, to 
negalima |pirm laiko žinoti.

PORTUGALIJA.
Portugalijos buvęs ministerių 

pirmininkas Franco, dėl kurio pa
našių Stolypino padavadyjimams 
padavadijimų karalius Carlos ir 
sosto įĮjėdinis tapo užmušti, bijoda
mas žmonių keršto, išdūmė slapta 
iš Portugalijos: per Išpanijos so- 
stapilę Madridą, kur buvo ant po
ros valandų apsistojęs, išvažiavo į 
Prancūziją. Atkako pirmiausiai į 
Bordeau ir čia ant poros dienų 
apsistojo. Saugojo jį praneuziš- 
kiejie paslaptos policijos agentai. 
to xl. Vasario Franco, su visa sa
vo šeimyna iš Bordeau išvažiavo 
urnai į Marsiliją. Pasikalbėjimuo
se su atlankiusiais jį prancūzais 
urėdninkais Franco teisinosi, jog 
visi jo padavadijimai buvę reika
lingi ir jis juos laiko gerais, jie 
butų kraštą nuraminę greičiau ne
gu nusilenkimas prieš revoliucijo- 
nierius. Nusilenkimas, kaip ma
no Franco, tik trumpam laikui 
žmonis nuramys, o sudrutys re- 
voliucijonierių eiles; jie, susidru- 
tinę, gal su geresne pasekme ban
dys išversti karaliaus soa$i ir į- 

, vesti republikonišką rėdą.

Tas galbūt teisybė. Gyvento
jams juk labiau rupi viso krašto 
gyventojų gerovė, o ne palaiky
mas sosto. Paskutiniai atsitiki- 
rtiai ištikro parodo, jog gyvento
jams mažai rupi sosto sudrutini- 
mas, pakėlimas karaliaus įtekmės. 
Atsitikimai tie rodo, kad užmušta
sis karalius net terp didžturčių 
mažai turėjo pritarėjų.

Laidotuvės karaliaus Carloso ir 
sosto įpėdinio Luiso Phillippo at
sibuvo pereito panedelio dieną. 
Iki pietų kūnai buvo Švento Vin
cento katedros bažnyčioj, 
po pietų grabus uždarė 
nugabeno į Pantheoną, 
Portugalijos karaliai ir 
krašto ar tai politiškais,
liškais ir literatiškais darbais pa
garsėję vyrai. Laike dievmaldy- 
stos katedros bažnyčioj buvo Eu
ropos ir Amerikos pasiuntiniai.

Veik visi laisvesnieįic laikraš
čiai, panaikinus juos varžančius 
Franco padavadijimus, pradeda 
statyti naujam karaliui krašto 
reikalavimus. Jie reikalauja atlei
dimo visiems politiškiems prasi
žengėliams. Laikraščiai sako, jog 
naujasis karalius pirmiausiai turi 
laimėti meilę ir užsitikėjimą gy
ventojų, o tą gali apturėti vien 
tąsyk, jeigu pats jiems parodys 
meilę ir užsitikėjimą.

Londono laikraščiai, remdamiesi 
ant gautų iš Portugalijos telegra
mų, užtikrina, jog to krašto gy
ventojai laiko užmušimą karaliaus 
ir sosto įpėdinio su visu teisingu. 
Nieks iš gyventojų nė ne mano 
ftadėti valdžioms sugauti karaliaus 
užmušėjus, nors jų yra ne mažas 
skaitlius ir daugelį jų visi pažį
sta. Republikoniškiejie laikraš
čiai reikalauja net atidavimo teis
mui kareivio Figuera, kuris užmu
šė vieną karaliaus užmušėją. Lis- 
sabonoj renka aukas sušelpimui 
šeimynų užmuštų karaliaus ušmu- 
šėjų, turtingiejie gyventojai var
žosi, kiekvienas norėtų priimti už 
savo užmušėjų vaikus. Užmušė
jai karaliaus terp gyventojų at
randa kuo didžiausią simpatiją, 
bet simpatijos, gailesčio užmuštam 
karaliui nieks ne rado, išėmus arti 
sosto stovėjusių augštų urėdnin- 
kų ir karaliaus šeimynos.

Jeigu Londono laikraščių gar
sinamos žinios teisingos, tai pa
dėjimas naujojo karaliaus iš tikro 
nevertas pavydėjimo, teip jau kaip 
ir padėjimas Maskolijos caro.

Franco, matyt, dar prieš kara
liaus užmušimu laukė Portugalijoj 
žmonių sukilimo, kadangi jis at-i 
liej>ė į Ispanijos randą su užklau
simu, ar sukilus gyventojams Is
panija ne padėtų kraštą nuramin
ti. Užmušus karalių ir pabėgus 
tikrai žmonių neužganėdinimo 

priežasčiai, ministerių pirminin
kui Franco, ne buvo nė reikalo 
padėti, kadangi pati užmušysta 
žmonis nuramino. Vien mieste 
Oporto gyventojai buvo užėmę 
miesto rūmą ir apgarsino republi- 
konišką rėdą, bet juos išvaikė re
mianti sostą kariumenė. 
Portugalijoj ramu, tik 
kaip

Per kalėilų šventes atėjo Vil
niun žinia, kad pasimirė buvęs 
Vilniaus vyskupas Zvėravičius. 
Mirė -jis turėt lamas 65 metus am
žiaus, Sandomiero mieste, Lenkuo
se.

6 ypa- 
patiko 
eilės:

Leonas
(Iš *W)

Miesto valdyba paskutiniame sa
vo posėdyje nutarė leisti važinėti 
automobiliais Vilniuje visomis gat
vėmis, išskiriant Vokišką ir Rud- 
nicką, o taip-pat visus 
vius.

skęrsgat-

Visą praėjusią savaitę 
tęsėsi Vilniaus mokslo 
liaudies mokyklų direktorių ir in
spektorių susivažiavimas; dalyvavo 
ir atvažiavęs iš Peterburgo žmonių 
švietimo ministerio draugas Ge- 
rasimov. Susivažiavime tarp kitko 
buvo kalbama ir apie visuotino mo
kinimo Vilniaus mokslo apskrityje 
įvedimą. Susivažiavimas užbaigtas 
Subatoje, Gruodžio 22 d., kurią 
dieną žmonių švietimo ministerio 
draugas Gerasimov išvažiavo at
gal Peterburgan.

Vilniuje 
apskričio

Naktį į < Gruodžio 22 d., policija 
susekė slaptą spaustuvę Rūmų 
skersgatvy je n. No. 4. Toje spau
stuvėje buvo magina, spausdinimo 
įrankiai, uždraus 
apie to pūdų raidžių, 
turi tų namų gy ventojai.

Paišymo mokykloje atverta Vil
niaus paišymo mokyklos mokinių 
darbų |>aroda, kuri tęsis ligi Sau
sio 4 d. 1908 m. 1

(Ii *VĮž/)

Po ilgo poilsio vėl pasirodė 
“Ežys”, pašaipos, pajuokos ir iš
kalbos laiškelis. Kaina 3 kap.

Clš “LIU.”)
Tarp išeivių, kuriuos išeivių 

kontoros gabena Anglijon ir A- 
merikon, yra daug sergančių į- 
vairiomis ligomis. Tokius išei
vius grąžina atgal tėviškėn. Iš 
tos tat priežasties daug išeivių 
išaikvoja be reikalo kelionei ne
mažai pinigų ir priversti yra tik
slo nepasiekę grįžti namo.
storuoju 
su tokiu 
dari ilgas 
eiviams.

Pa
laikų Varšuvoje kovai 

lab- 
iš-

apsireiškimu jsteigta 
informacijinis biuras

Z. Tis.
(«

Iš KUPIŠKIO, 
Ukmergės pav.

laisvės dienų dešimtinin-

Dabar 
nežinia, 

ilgai tasai ramumas laikysis.

IŠ LIETUVOS
karo 
bylą, 
metų 
užtai,

IŠ VILNIAUS.
Gruodžio ’8 d. ir 29 d. 

teismas negrinėjo politikos 
Kaltino Leizerį Ryviną 19 
ir Heselį Rasiną 18 metų
kad liepos 29 d. 1907 m. Bobrui- 
sko mieste iš brauningo nušovė 
Mozę Golesnikovą, kuris buvo į- 
davęs policijai socijaldemokratų 
organizaciją. Teismas pripažino, 
jog Ryv. užmušė, o Rasin jam pa
dėjo tiktai. Pirmasis gavo mirties 
bausmę, o antrasis amžiną kator
gą

IS MERKINĖS. 
Vilniaus gub.

19 d. gruodžio/ sulyg senojo 
lendoriaus, sušalti Merkinės vals
čiaus ūkininkas Domininkas Kuse- 
ta. Jis buvo Merkinėj ir ten ilgai 
užsibuvo, arkliai pasiliuosavo ir 
parbėgo namon, todėl Kuseta ėjo 
pėkščias. Netoli namų pasidaryta 
dar cigaretas ir turbut užmigta. 
Paskui, pabudus, bandyti eiti, bet, 
matyt, negalėta. ' Rytmety j, žmo
gus, važiuojantis malunan, rado 
jį gulinti, paėmė' ir parvežė pas jo 
vuošvį. Buvo dar gyvas, bet nieko 
neištaręs, pasimirė. Paliko . jis 
pačią su 3 ar 4 vaikučiais.

A. Jakavanis.

IŠ KAUNO.

ka-

Gruodžio mėn. ėjo Žemkalnio 
drama "Blinda”. Viename veik
sme kunigas duoda šliubą Blindai. 
Mergelėms patiko, žiūrint į tą sce
ną. Linksmas buvo juokas. Ne 
vienam ar ne vienai galbūt norė
josi atsistoti pačiam ir priimti 
šliubą su tam tikru žmogumi, bet 
tai buvo vien teatras. Kelios da
vatkos ir davatkinai ? pasipiktino 
tuoml, pamatė išjuokimą bažnyti
nės apeigos, kėlė protestą ant vie-

Keliose vietose buvo daroma už
puolimai,, kitur tik bandyta. Vis 
tai daroma L. S. D. P. vardu. 
Žadąs “Perkuniukas” jos nariams 
algą mokėti, o jie patįs esą tik 
jos dalimi. Nedrįso save savo 
tikru vardu pasivadinti, tai pasiė
mė priešingos jo darbams partijos 
vardą.

Pavyzdžiui privedame vieną lai
šką, kurį nusiuntė “Perkuniukas” 
vienam žmogui. Rašytas rusiškai, 
tik gerai rašyti nemokėta, padary
ta daugybė klaidų.

“Maloningas Pone! (eina pa
vardė). Kadangi męs nebegalėjo
me suseiti antrą sykį su Tamista 
dėlei tūlų priežasčių, prispirti esa
me kreipties raštu, idant apreikšti, 
ko negalėjome ypatiškai padaryti, 
būtent:

Tamstos (eina 
būdami 
dailidės 
vasaros 
gyventi
grąžintą sveikatą, už ką niekas ne
gali užmokėti, turit sugrąžinti tą 
sumą, kurios per Tamstų kaltybę 
(nes per Tamstą jisai buvo areš
tuotas). Skaitant ant dienos po 
3 rublius., susirinks už laiką nuo 
geg. 30 iki rūgs, t. y. už 100 die
nų po 30 rubj, išviso 300 rub., ką 
turit grąžinti ne vėliaus lapkr. 15 
(ketverge) 1907 metų, kuriam 
kui praėjus jisai, dailidė F. 
nebegali priimti viršminėtosios 
mos.

Jums duota terminas, idant Jus 
visi galėtumėte per tą laiką sueiti 

lir gerai apmąstyti, nes nuo to pri
guli Jųsų tolymesnis likimas.

Laiško niekas be tų trijų ypatų 
neprivalo skaityti, o perskaitę ne
atidėtinai turite panaikinti.

Pasirašyti męs negalime, nes 
nėra garantijos, kad Jus ir šiame 

’Jmm 4ųt6kun- alsiuRkne neparašysite policijai, 
bet apie tai ir nemanykite.

Tamsta K. žinai, kas męs ir ga
li pasakyti 
draugam”.

Lapkričio

lietuvių, nei lenkų kalba neišguldo
ma.

Panevėžio keturių kliasų vyrų 
miesto mokykla bus tiktai atidary
ta kitais metais. Metams mokes
nis bus 20 Riblių. Ta mokykla 
galės naudoties ir neturtingi mo
kiniai.

3 pravardės), 
kaltininkais suareštavimo 
F. M., tuo atėmėt jam 

uždarbį, iš kurio turi jisai 
žiemą; be to atėmėt ne-

Skyrėjas.
(Iš “V.w)

lai- 
M. 
su

visi

I§ PANEVĖŽIO VALSČIAUS, 
Rugsėjo mėn. Pažagenių, Ka

belių ir Mažienių seniūnijų (sel- 
skų) ūkininkai gavo zemskio įsa
kymą ir viršaičio paliepimą taisyti 
Molainių vieškelį. Bet < ne
ūkininkai suvažiavo zemskio pa
skirtą dieną, nes kitiems buvo vė
lai pranešta. Tas zemskiui labai 
nepatiko, ir jis įsakė viršaičiai ir 
raštininkui pašaukti seniūnus ir 
surašyti visus tuos, kurie neatva
žiavo. Žinoma, jie visus surašė, 
tik nežinia dėlko liko neužrašytai 
Aleksandras Kreščiunas ir Lepšių 
viršaičio sėbras. Nors kelio butą 
blogo, vienok ant rytojaus žmo
nės suvažiavo ir kelią pataisė. 
Kiekvienam ūkininkui buvo pa
skirta taisvti kelio 1 sieksnis. 
Nežiūrint. į tą, kad ūkininkai ke
lią pataisė, lapkričio 15 d. zemskis 
sušaukė tuos ukinikus, kurie pa
skirtą dieną buvo neatvažiavę, ir 
tiems, kurie taisė kelio 1 sieksnį, 
liepė mokėti bausmės 6 r. o kas 
pataisė daugiau, kaip sieksnį, tai 
10 r. Tarp nubaustųjų buvo ir - 
dvi moterį, našlės iš Molainių so
džiaus. Jos turėjo samdyti ark
lius keliui taisyti, o dabar turi dar 
bausmę mokėti.

Kame kaltininkas tokios netei
sybės? Kalti patįs ūkininkai, kad 
išrinko tokį viršaitį kaip Zigmantą 
Tarušką, raštininką Slavinskį ir 
seniūną Povilą Balčiukonį. Jie 
vis skumlžia ūkininkus žemskiui, 
buk jie neklausą jų įsakymų. Už- 
mokėję bausmę; Imos, kad reik 
rinkti į riršaičius gerą ir išmintin- • 
gą žmogų.

Lapkričio 24 d. Panev. valsčių- * 
je per sueigą raštininkas perskaitė 
ir paaiškino kokį tai isprauninko 
raštą “cirkuliarą” .(aplinkraštį), 
kad sodiečiai naktimis statvtų sar
gybą ir reikalui atėjus, duotų sar
gybiniams padvadas, už kurias bus 
mokėta nuo versto. Tik nežinia 
kur tie sargybiniai važinės, nes 
pas mus žmonės labai ramus ir 
zemskio klauso geriau, kaip kle
bono. Tą raštą išklausę, visi pasi
rašė. Dar buvo antras raštas, tai 
zemskio užmanymas įkurti prie 
valsčiaus raštinės taupomąją kasą, 
sodiečių būvio pagerinimui, bet tas j 
užmanymas liko susirinkimo at
mestas, kaipo nenaudingas.

(Iš “L. U.”)

perdėtiniams, spattzdavo 
O toms dienomis visai 
ir tylėjo: bijojo, kad jų 
nepajustų pirmiau* per- 

Dabar jie

Pirm
kai ir šimtininkai, norėdami įtik
ti savo 
žmones.
nusiminė
sprandai
sek iojamų rūstybės.
vėl atsigavo, šnipinėja, skundžia. 
Vabalninku valsčiuje siunta šim- 
tininkJ

altaną ir Petrą Styrą, buk jie 
esą dideli maištininkai ir prilaiko 
šautuvus. lapkričio 29 d. atvyko 
uriadninkas su dviem sargybi
niais. Nuėję kratyti, jau nebera
do jų, nes išbėgo Baltrūnas su sa
vo sėbru Jonu Styru; pagavo juos 
vyties, 
no 
kol

Prisivijo, suėmė, nugabe- 
į Kupiškį prie antstolio, 
jų da nepaleido.

(Iš “2.”) .

Pa-

kitiem dviem

8 d.” 
(Iš “2.”)

si vo

lie- 
to?

Pradžioje šio i iftėnesio sukako 
50 metų, kaip gimė žinomas lietu
vių dainius Ir .veikėjas daktaras. 
Musų visuomene, atjausdama di
džius velionfo nuopelnus, pasisku
bino surengti didesniuose miestuo
se (Petrapilis, Vilnius) vakarus, 
pašvęstus jo atrrfnimui. Gruodžio 
16 d. surengė tėkį pat vakarą ir 
Kauno “Daina”. Yvairi ir gerai 
sustatyta vakartį programa buvo 
išpildyta pridelįjKiai. Susirinku- 
siejie, kurių buvo į pusantro šim
to, j
Ypatingą atkreipė į save atydą re
feratai: Advokatas Leonas trum-

Iš KOVARSKO, 
Ukmergės pav.

Palaimintas buvo musų kraštas: 
turėjo visuomet uolią policiją, pra
dedant nuo Anykščių Orlovo ir 
baigiant Kovarsko' Matuliaucku. 
Žmonės buvo užmiršę apie juos, 
bet' dabartinė vyriausybė atnauji
no tuos laikus. Priviso sargybi
nių ; visi amžini girtuokliai, blai
vus retai tematyti. Viršininkas 
ragina prie to. Pernai rudenį, 
rinkdamas nuo valstiečių mokes
čius, viršininkas, pabaigęs darbą, 
meiliai pratardavo į sargybinifts: 
dabar, vaikučiai, galite' paulioti. 
Ir tie linksminos, kiek įmanė.

Uriadninkai moka pinigus plėš
ti. Atsižymėjo plėšimu uriadnin
kas Kačanęv. Jo vyriausybė net 
pasibiaurėjo\ pinigus renka, o 
valdžiai nieko nepadeda, maišti
ninkų negaudo. Ir nustojo vietos. 
Dabartinis Kovaliauckas beveik 
užlenkė visus savo pirmtakunus. 
Gaudymui žmonių jis pramanė 
naują būdą: apsimes prieteliu, o 
paskui ar į kalėjimą nuveda, ar 
spiria išsikraustyti į užsienį.

Kovarsko krasos valdininkai su
sidraugavę su policija. Uriadnin
kas beveik kas dieną riogso kra- 
soj ir peržiūrinėja laiškus.

Kovarsko valdininkai dabar be 
rūpesčio gyvena, ramu visai. Tik 
rinkimai į 3 durną pažadino pelė
das. Išgirdę, jog Kuzma soci- 
jaldemokratas ir išrinktas atstovu, 
pasiuto. Prašė vyresnybės, kad 
Kuzmą atstatytų. Bet niekur jo
kio kabliuko nesurado. Tik kei
kia policija, kam ji prieš rinkimus 
jo neareštavusi.

Včjalis.
(Iš “Ž.”)

Iš SKAUDV ILĖS, 
Raseinių pav.

Turime ir męs mokykloj 
tuvį mokytoją. Bet kas iš
Mokytojas skundžiasi, kad nėra 
tani tikrų lietuviškų rankvedžių.nė- 
ęa pinigų, kad juos parsisiųzdinti 
ir mokykloj pasilieka viskas po 
senovės. Tame tik skirtumas, kad 
rusų kalbą mokytojas išguldinėja 
lietuviškai.

Buvo nutarta 
viliečių parinkti 
džiams nupirkti,
sudės skaudviliečiai pinigų tiems 
lietuvių rankvedžiams.

J—kis.

kai-kurių skaud- 
pinigų rankve- 
Pažiurėsime, ar

• Iš JONIŠKIO, 
Šiaulių pav. 

Anarchistų • "plėšikų atsiranda
pasiliko, pilnai užganėdinti. Lietuvoj daugiaus ir daugiaus.

Giltinė’Suvalkijoj pragarsėjo
Cionai-gi atsirado “Perkuniukas

IŠ PANEVĖŽIO.
Realinė mokykla dabar turi 417 

mokinių; jų tarpe 186 lietuviai. 
Lietuvių kalbą išguldinėja musų 
gerbiamasai profesorius Jonas Ja
blonskis (tik gaila, kad dabar jis 
sunkiai susirgo!), lenkų kalbą — 
Alfredas Kovalskis. Mokykla į- 
kurta 1882 -ais metais Povilo Pu- 
zinos rupesniu iš sumestų (dau
giausia dvarininkų) pinigų arti 
100 tūkstančių rublių. Dąr prieš 
šešetą metų radinėje mokykloje 
tebuvo nuo 140 ligi 164 mokinių, 
dabar gi, leidus tėvų komitetą, mo
kinių skaičius padidėjo kuone tri
gubai. Tėvų komiteto pirmininku 
yra Juozas Kazakevičius; į jį ir 
reikia kreipties mokinių reikalais, 
per jo rankas galima siųsti pinigai 
lietuvių kalbai apmokėti. 
Surinktųjų pinigų apyskaita bus 
skelbiama laikraščiuose.

Panevėžio mokytojų seminarijo
je yra 109 mokiniai, tame skai
čiuje lietuvių tik 14: 9 įžengiamo
jo j kl., 2 pirmamjame kurse ir 
3 antram jame. Iš 50 vaikinų šie
met norėjusių įstoti seminarijom 
tik 10 tepriimta: 1 į pirmąjį kur
są ir 9 į įžengiamąją kliasą. Iš 
to skaitytojas gali matyti, jogei 
lietuvių šioj seminarijoje dar vi-. 
sai maža tesama ir jogei neveikiai 
susilauksime savų mokytojų.

Panevėžio keturių kliasų Mari
jos vardo mergaičių mokykla turi 
mergaičių gimnazijos programą. 
Lietuvių mokinių yra apie 35. Nei

IŠ SMILGIŲ, 
Panevėžio pav.

Lapkričio 25 d. Meištavičiaus 
dvare Suetai iš nakties rado už
muštą darbininką, kuris sergėjo s 
garinę kuliamąją mašiną.

Kas permušė su pagaliu tam 
darbininkui galvą, atėmė nuo jo 
šautuvą, laikrodėlį ir apie 30 r. 
pinigų, nežinia. Policija griebėsi 
jieškoti užmušėjo, bet dar nesura
do.

Žmonės kalba, buk jį mušę ’š 
keršto.

Smilgietis.

IŠ RUKUIŽIŲ, 
Šiaulių pav. ; Į

Girtuoklybė tarp musų jauntnr- 
menės labai prasiplatino. Laikra
ščių ir knygų visai neskaito, liuo- 
są laiką praleidžia karčiamoje, o 
paskui, pasigėrę, daro visokias 
šunybes. Lapkričio 4 d. trįs Ru- 
kuižių sodžiaus vaikinai, J. R. A 
V. ir J. N., grįždami girti, suma
nė atimti pinigus nuo M. Jesuty- 
tčs. Išdaužė jos busto langusr-4tK^ 
ris, nuvertė stogą ir apvogė nelai-Ai 
minga moteriškę, tik pinigų 
žai rado, vos 20 rub. M

Rasta Salvk.
(Iš “L. U.”)

15 ŽAGARĖS, j
Šiaulių pav.

Paskutiniais laikais daug Ame.
rikos fabrikų nustojo dirbę. Dau- i
gybė darbininkų liko be darbo. j
Ne kurie jų grįžta tėvynėn. Tarp 
kitų daug sugrįžo ir mųsiškių. Jie



tikėjosi rasti tėvynėje ramumą ir kurią tarp ko kito paskyrė pini- gą nutarė reikalauti nuo valdžios^ 
.... . * : gus ir nutarė pastatyti naują mu- kad monopoliai, aludės ir smuklės 

rinę mokyklą. Senoji Kvietkų 
mokykla jau supuvus,ankšta ir 
tamsi. Pirmiau*, mokytojaujant 
rusams, vietos mokykloj pakakda
vo, nes žmonė£ nenoriai leido sa
vo vaikus į rusišką mokyklą. Pa
sakoja, kad net prisieidavo kar
tais seniūnams (starastoms) ran
kioti po valsčių vaikus, kad tik ne
pasiliktų tuščia mokykla. Pradė
jus gi mokytojauti Kvietkų moky
kloj lietuviams, vaikų į mokyklą 
kimšte prisikimšo. Daugumo, dė
lei vietos stokos, mokytojas nega
lėjo priimti. Priežastis tokio ver
žimosi mokyklon tame, kad moki
nama lietuviškai. Mokyklą dabar 
lanko ne tik tie vaikai, kuriems 
rciks^ eiti į "kariumenę”, bet visi: 
vaikai ir mergaitės, ir lanko tik 
dėl mokslo. Stoka vietos pasida
rė aiški. Dėlto vietinis raštinin
kas, lietuvis p, J. Kal|xikas, pra
dėjo aiškinti žinonėms, kad reikia 
naujos, erdvios ir šviesios mokyk
los. 1 Valstiečiai sutiko pastatyti 
per 1908 metus naują murinę mo
kyklą ir išrinko tą patį p. J. K., 
kaipo vietinį ūkininką, ir dar ki
tus du valstiečiu vedėjais staty
mo mokyklos. Galima tikėtis, kad 
darbas bus atliktas sąžiniškai, nes 
išrinktieji valstiečiai, o ypač p. J. 
K., žmonės veiklus.

J. Slavas. 
(Iš ‘V.2.’) ] f

Iš SKIRSNEMUNIO, 
Raseinių pav.

Musų mokykla liūdname padė
jime. Mokytojas pas mus rusas, 
nemoka visai lietuviškai. 2inoma, 
vaikams maža nauda iš jo moki
nimo. Prašėme žemiečių 
ninko, kad mums paskirtų 
toją lietuvį, bet 
kad reikią turėti 

Męs laukiame, 
pu nesimokina.

poilsį.... Labai apsiriko, nes tuoj 
pakliuvo į nagus mųsų tvarkada- 
riams. Mat jie mano, kad žmo
nės grįžta iš Amerikos, tur būt, 
su pinigais (o daugybė tų žmo
nių išėjo į Ameriką be pasporto), 
tai dabar reikia juos už tai nubau
sti, patraukti teisman. Ir prisėjo 
mųsų amerikiečiams išsipirkti, 
mokant pabaudos po 30 r.—60 r., 
net ir po 90 r. O tokių, be pas- 
portų, buvo daug, nes išgauti už- 
rubežinį pasportą pas mus netaip 
lengva ė ir ne pigiai apseina. Be 
50 rub. ir nemanyk gauti. O iš 
kur tu žmogus imsi pinigų? Tta 
ir rapinkies, kad kaip nors be pa
sporto išsprukti. Dabar sugrąžę, 
jie turėjo už prasikaltimą bran
giai užmokėti.

Sviruoklis.

IŠ DUSETŲ, 
Zarasų pav.

Lapkričio 13 d., Justinas Rapo- 
lis iš Kundročių sodžiaus karče
moje, pastatęs butelį baltakės, pri
kalbinėjo stražniką. kad tas suim
tų ir primuštų J. Valiukėną. Buk 
J. Valiukėnas laiko pas save D. 
Kulikauckį. aršų valdžios priešą. 
Paskui prašė stražniko, kad jie 
jam leistų laikyti šautuvą, tai jis 
pats padarysiąs tvarką. Stražni- 
kas nieko jam neprižadėjo, tik 
klausinėjo apie Kulikauckį. Tuo 
tarpu Kulikauckis jau trečias mė- 
auo kaip Brooklyne.

Girdėjęs.
(Iš “L.U.”)

šventadieniais butų uždarytos. Po 
ilgo beldimo, galų gale valdžia iš
pildė jų reikalavimą. Bet kaip 
priežodis sako: “sidabro yla ir 
velnio maišą pradurs”, taip ir pas 
mus. Iš pradžios buvo adaros a- 
ludės kur tik alų bosais pardavinė
jo, o dabar jau galima, kiek tik 
nori, gauti ir buteliais, nors smuk
lių duris ir uždarytos, žmonių jo
se vienok pilna, kaip bičių, kaip 
gėrė, taip geria.

.Gruodžio 1 d. Garliavos 
j e rado užmuštą žmogų — 
viškų Drulį. Du užmušėju 
ta, kitus gaudo.

Kazys Garliauckinis.
(Iš “L. U.”)

Gruodžio 8 (21) dieną Garli*' 
vos viršaitis sukvietė kaimų 
mesnius, "susipratusius vyrus 
svarstyti valsčiaus reikalus, 
per sueigą (21 d. gruodžio) 
butų betvarkės, kaip paprastai at- 

dienos
nau- 
įsakė 
suei- 
vals-

girio- 
Pran- 
suim-

|zy- 
ap- 
kad
ne-

užmokėti į- 
tūkstančius 
arba vaikų 

išsirinkti 
prižiūrėti, 

taip ir

IŠ ALUNTOS, 
Ukmergės pav.

Reakcijai paėmus viršų, užstojo 
huosybės laikai visokiems šnipams 
ir juodašimčiam*.

Po Aluntos apygardą jau porą 
savaičių kaip iš sodžiaus į sodžių 
valkiojasi kas žin koks šnipas. 
Jis vadina save felčeriumi, nešio- 

| jasi dagi su savimi vaistų skry-
h nutę. O kad geriaus apgauti žmo

nes, jis vadina save Baltuška 
(Mat liuosybių dienose buvo vie
nas Baltuška — anykštietis, kurį 
policija paskui norėjo suimti, bet 

I jam pasisekė išsprukti į Ameri 
ką). Kad tai ne tas pats anykš
tietis Baltuška ir kad tai šnipas, 
tai aišku: viena, anykštietis Bal
tuška buvo geltonplaukis, o čia 
juodplaukis; antra, jeigu butų tas 
pats, tai kaip jis, žinodamas, kad 
jį policija gaudo, įėjęs kur-nors 
girtusi, esąs Baltuška. Tad aiš
ku, kad melas, šį valkatą polici
ja gaudo, bet niekaip negali su
gauti, o tuo tarpu jis vaikščioja 
sau iš vieno sodžiaus į kitą. Kad 
tai butų koks tikras agitatorius ir 
taip drąsiai elgtųsi — tai seniai 
jau butų suimtas. Reikia neuž
miršti, kad męs turime Aluntoje 
ir tam tikrą šnipą — Joną Baldau
ską, kuris seniai uosto, kur kas 
yra. Aluntiečiai, bukite atsargus!

Minėtasis šnipas vadina save 
“cicilistu” (parodo ir proklemaci- 
ją turįs, tik niekam nedu*xla — 
jus gal skaitėt, sako, tai nedu
stu) jis renka pinigus ginklams, 
kalinių šelpimui ir abelnai revo
liucijos reikalams.... O jeigu 
kas atsisako jam duoti ką nors, 
arba, jeigu kas, girdi, pranešiąs 
apie jį policijai, tai gązdina, kad 
tam nedovanosiąs, nes jų (“cicili- 
ku") esą krūmuose apie 40!

A*—x Ne tikėkite. Kas renka- pini
gus tam tikslui, tai duoda kvitą, 
arba laikraščiuose apskelbia at
skaitą, o šis valkata vilioja sa
viems reikalams.

' Nebepirmas.
(Iš “L.U.”)

virs»- 
moky- 
atsakė,jis mums

kantrybė.
o vaikai tuo tar-

Ilgakojis.
(Iš “L. U.”)

. Iš KYBARTŲ, 
Suvalkų gub.

Gruodžio 29 d. buvo visuotinas 
vietinio “šviesos” skyriaus susi
rinkimas. Dienos tvarkon įėjo se
kančių reikalų svarstymas: A. Va
balas pranešė apie visuotinąjį 
“Šviesiečių” susirinkimą Marijam
polėj. P. Leonas davė atskaitą 
metinio skyriaus darbavimosi. Pa
aiškėjo, kad buvo įtaisyta trįs va
karai, įtaisytas diktokas knygynas 
(250 egz.), nusamdyti 2 .kamba
riu valdybai, kur įrengta skaityk
la, ligi Rugsėjo 15 d. užlaikyta 
mokyklėlė,' perėjusi dabar į priva- 
tiškas rankas. Narių — 42. žo
liaus aptarta ir nutarta šieji daly
kai. Pripažinta geistinu taisyti 
viešas lekcijas; knygyną-skaityklą 
nutarta laikyti atidarytą kasdien 
nuo 9)4 — I išryto, o seredomis, 
pėtnyčiomis, subatomis ir nedėlio- 
mis nuo 6—8 ir vakarais. Knygas 
namo imant, reikia mokėti priva- 
tiškiems žmonėms tik 5 kap. 
mėnuo. Skaitykla kiekvienas 
tui naudoties gali. Vakaras 
lei tūlų priežasčių umu laiku 
gu pavyks suruošti, kadangi
ristų pristigo. Kas link mokyklos, 
tai remianties visuotino susivažia
vimo nusprendimu, išrinkta trįs 
žmonės, kuriems pavesta pasitarti 
su Kybartų “Žiburiu” ir įrengti 
bendrą mokyklėlę. Sąlygos dery
bų šiokios: mokytojas musų, m<T 
kykloj nevedama jokios klerikali
nės agitacijos; “Žiburys” priside
da pinigais. Tai neprincipijalinįs, 
bet medžiagiškas ir laikinas sutari-

Laikraščių platinimo klausi- 
nutarta uoliau pasidarbuot.
2.” platina visi, “Žar.” ir 

U.” pagal partyviškų simpati- 
Tuoj atsirado penki žmonės, 

2.”

ni gus; kad neįtiktų mokėti Var- 
šavos ligdhbučMt, nes per kelis 
metus vtrisčiusf nenusiuntė nė 
vieno ligonio įr% o už beturčius 
savo valsčiaus reikia 
vairiems Ifgoitbdčiams 
rublių, kad valkčius, 
tėvai tužėtų tiesą
iš savo tarpo kbmitetą, 
kaip naujtd steigiamas 
buvusią, mokyklas.

Iša pradžių striirinkusiejie manė 
tokį nutarittią įrašius į nutarimų 
knygas — kopiją vieną nusiųsti 
gubernatoriui, o kitą atstovui Bu- 
lotui į Peterburgą; apsvarstę šį 
dalyką, atsisakė nuo tokio suma
nymo, nes toki reikalavimai buvo 
jau nutarti it įrašyti į nutarimo 
knygas 1905 m. ir visi tie reika
lavimai pasiliko be pasekmės. Į 
Durną 
ti, nes 
bartinė 
šia iš 
vė ant žmonių 
kurios netik nepritars musų at
stovui, bet, greičiausia, neduos nė 
kalbėti apie numažinimą mokes
čių “svetimtaučiams”.

Galutinai nutarta nesikreipti į 
Durną ir nesiųsti gubernatoriui 
augsčiau minėto nutarimo; at
naujinti tik 1905 m. nutarimas ir 
paprastai įrašyti tik į nutarimų 
knygą.

taip pat sumanė nesikreip- 
žino iš laikraščių, kad da- 
Dutna susideda daugiau- 

tokių vienatų, kurios kro- 
ant žmonių mokesčius,

Nepseudoukininkas.
(Ii “V. 2.”)

vel- 
dė- 

var- 
cho

nes 
tai, 
po 

už-
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draugija sutaisė lietuvių vakarą. 
Buvo vaidinta komedija “Menas iš 
mudviejų turi apsivesti”; vaidini
me dalyvavo: M. Sakalauskienė, 
St. Šimkus (draugijos svečias). 
Aid. Sakalauskaite ir Vytautas A- 
leksandravičiu*. Abelnai sakaift, 
rolės buvo atlikto' gerai. Ajiart 
to buvo dekliamacijosr skaitymai, 
muzika ant piano, violončelės ir 
smuikus. < ' W _•

Kompozicijos studento p. Šim
kaus: “Kur bakūžė samanota” ir 
"Močiutė, n»tinė>ė” visiems neiš
pasakytai patiko; abi daini buvo 
dainuotos Aki. Sak. prie muzikos 
p. G rmk c vyčiau s ant violončelės ir 
akotnp. p. Šimkaus ant piano. 
Choras pa daina ra kelias Kalėdų 
giesmes ir daug dainų gražiai su
harmonizuotu draugijos pirminin
ko kun. Aleksandravičiaus.

šį kartą svečių į vakarą susirin
ko mažai, nes dauguma narių iš
keliavo Lietuvon.

protestui nebegalima tikėti. Žiū
rėdami gi į protesto tekstą mato
me, kad jis neišturi mažiausios kri
tikos.

Imkime nors tuos žodžius: “ste
bėtina, kad jis (auklėtinis) dar pa
silieka tose kazarmėse, niekas su 
prievarta čionai nelaiko”. Tit, 
kurie tuos žodžius rašė, ir tie, ku
rie juos cenzūravo, ar patėmyjo, 
prie kokio nenuoseklumo jie veda? 
Išeina tat, kad vaikinas, kurs no
ri būti kunigu, jaučia savyje tą 
pašaukimą ir nori kunigu darbuo
tes Lietuvoje, turi Žemaičių semi
narijoje likti veidmainiu, dalykų 
nevadinti tikruoju vardu, 'blogą 
vadinti gera, o jeigu ne, tai turi 
važiuoti iš seminarijos laukan. 
Perdėtinis pavadino, imkime, kokį 
kursą “asilais”, ir tuojau visas 
kursas turi pradėti tikėti, kad jie, 
auklėtiniai, tikrai toki yra, o jeigu 
iiMtų apie tą tiesą abejoti, tai kai
po “laisvamaniai, norintiejie-išver
sti iš pamato užvestą čia tvarką”, 
turi važiuoti iš seminarijos lau-' 
kan; arba vėl: perdėtinis pavadino 
auklėtinį “kiaušvagiu*/ ir auklėti
nis P. turi tikėti, kad jis tokiu 
yra, kaip įgadintas šunytis kiau
šinius vagia, o. jeigu taip 1 netiki 
ir su tuo nesutinka, tai jis už sa
vo tokią “laisvamanybę” turi lau
kan važiuoti, nes griauna “užves
tą tvarką”. Tą reikia pasakyti ir 
kaulink “snukio”, “ausų tąsymo" 
ir tt. Cražus tai nuoseklumas. 
Nejaugi auklėtiniai negalėtų se
minarijos tvarką peikdami būti 
vienok gerais kunigais? Kam gi 
už papeikimą varyti laukan, kam 
gi jaunikaičio griauti gyvenimą? 
Ne visuomet tas kaltas, kurs pei
kia; nekartą kaltas ir tas, kurį pei
kia. Ar auklėtinis blogą blogu pa
vadinęs nebegali jau .būti kunigu? 
Kasžin, ar teisybė nereikalavo, 
vietoje auklėtinių išvarymo, pačią 
seminariją sutvarkyti! Ko pykti, 
jeigu seminarija pavadina kazar- 
jnėmis; juk ir čion apart įvairių 
pravardžiojimų yra baudžiami 
auklėtiniai stovėti, lyg kad karei
viai “pod ružjom”. Toliau pro
testas sako, kad auklėtinis, apie 
seminariją rašydamas, neturėjo, 
be abejonės, omenyje seminarijos 
labo, tik norėjęs suteršti semina
riją ir jos tvarką išversti. Pats 
auklėtinis pačioje savo straipsnio 
pradžioje taip sako: “visko, kas 
negerai, nereikia slėpti, pasirodžius 
tikrai teisybei, gali būti prašalinta, 
kas negerai. Turėdamas tai ome
nyje, noriu papasakoti, kaip męs 
gyvename”. Auklėtinio tat tiks
las čion aišku*: seminarijos labas. 
Keisti žodžiai vėl: “prieš seminari
jos regulą ir be savo draugų ži
nios jis šmeižia musų mokyklą”. 
Seminarija tai ne privatiška kokia 
kelių auklėtinių mokykla. Semi
narija yra riešą visos tautos įstai
ga ; visa tauta privalo apie savo 
seminariją viską žinoti, tautos li
kimas kuogeriausiai yra surištas 
su seminarija, nes iš jos išeina 
dvasiški tautos vadai-kunigai; se
minarijos “naminiai dalykai” yra 
tautos dalykai; tie “naminiai daly
kai", apie kuriuos kalba protestas, 
turi ateityje atsiliepti ant Lietuvos 
ir Kuršo kailio; pertatai nė auklė
tiniai, nė perdėtiniai, negali kal
bėti apie seminariją kaipo apie 
savo tik dalykus: seminarija yra 
Bažnyčios ir tautos dalykas. Už
tat tauta, girdėdama apie savo se
minariją negerus dalykus, ima bi
joti ir rapinties. Protestas toliau 
vėl sako: “regis autorius net ir 
juokdariškuose žodeliuose mato 
užgaunančius 
Mat, jau čion 
sisukti.

mais kunigai Lauš ir Pacevičia li
ko galutinai visuomenės akyse su
kompromituoti. Jiedu vienok turi 
įsi tikėjimą pą* savo dvasišką vy
resnybę; jie du skiriamu yra prie 
įvairių komisijų: kun. Pacevičia 
buvo paskirtas prie komisijos išty
rimui Sv. Juozapo darbininkų 
draugijos skundų, bet kaip savo 
Hke išrodinėjo “Ned. Skaityme”, 
nenorėjo būti bešališku, o nemokė
damas pasielgti bešališkai, negali 
būti ir geru inspektorių; kun. Lauš 
gi buvo paskirtas, kaip girdėjome, 
prie komisijos ištyrimui ar teismui 
vieno kunigo bylos. Tai matome, 
kame dvasiška Žemaičių vyresny
bė j ieško sau paramos, ant kokių 
gaivalų remiasi. • Matysime, ką 
dabar darys dvasiška vyresnybe su 
tais sukompromituotais kuni
gais, ar ilgai belaikys pedagogais 
seminarijoje^ ar norės erzinti semi
narijos auklėtinius ir visuomenę?

Taip tai tauta turi pasirūpinti 
savo seminarija, turi pasirūpinti, 
kad negeistini perdėtiniai butų iš 
jos prašalinti, kad joje negeri apsi
reiškimai išnyktų, kad nebūtų joje 
draudžiamos ir gydomos tik pa
sekmės, bet griežtai naikinamos 
priežastįs, vedančios auklėtinius 
‘‘ad iracundiam”. Kaip reikia tą 
tikslą pasiekti? Prie gimnazijų y- 
ra dabar susitvėrę “tėvų komite
tai”, kurie užlaiko gimnaziją tvar
koje, taip-pat ir prie seminarijos 
Kaune turi būti “kunigų komite
tas”, visų vyskupijos kunigų iš
rinktas, kuris dalyvaudamas semi
narijos sesijose ir visų seminarijos 
dalykų svarstymuose, turėtų 
sprendžiamąjį balsą. Kito kelio 
seminarijos sutvarkymui nematau.

X.

Ant 
valdi- 
atski- 
pada-

kartu vik-

visi pasi-
“ naminiai

j ima* priėmė kitokias formas. IŠ 
bylos išsiaiškino, kad ūkininkai 
mažai prisidėjo prie judėjimo, bet 
daugiausiai “pakuršės latviai”,, 
dvarų darbininkai, žydai. Vieton 
atstatytos valsčiaus vyriausybės, 
laikinai išrinko kitą, bet neuždėjo 
ant jos kaklo ženklą senosios vy
riausybės, — o visus ženklus j 
“šėpą uždarė”. Sutaisė savo mili
ciją, paskyrė vadą tos milicijos —• 
Vaišvilą, {naktimis milicija sergė
jo miestelį. Centraline ypata vi
so judėjimo kaltinamasis aktas 
pripažįsta — valstietį Stepą Dan- 
tą — pasislėpusį užsienin — jis 
laivo vaitu išrinktas; jis ir mili
ciją organizavo, ir sueigas pasky
rė, ir kalbą laikė, jis vadovavo 
nuginklavime policijos ir kituose 
darbuose. Žydai, latviai lietuviai
— Žagarė susideda vienon krūvon
— kartu daro mitingus, 
dina naują tvarką.

Iš aptariamųjų ypatų 
slėpę, — altiko tik
paukščiai”. — Nėra Stepo Dan- 
to, Juozo Keturakio, Jono Skėrio, 
Kazio Ąudrikaičio — ‘ buvusią 
“Vilniaus Seime”: šimelio Geimą/ 
no ir Abramo Chaitkino — sakiu
sių prakalbas; Aleksandro Vaiš^ 
vilos, Vilhelmo Rydzienieko (s 
šaudytas Kuršę baudžiamojo 
rio), — narių milicijos; Jono M 
treveco — agitatoriaus, 
Rygoj karo teismo nusprendįm 
—- Iš suimtųjų kaltinami: Tą 
Vilkickas — už agitaciją, s 
s tymą numest senobinį raštininką 
ir prisiėmimą pildyt rašti
ninko pareigas. Stasys Strockis 
ir Aleksandras Kučinskis — už 
prigulėjimą prie milicijos ir nu
ginklavimą policijos; Jonas Kržy- 
žonovskis—už dalyvavimą minioj 
nuginklavusioj šimtininką. — Liu
dininkai heprirodo nei vieno pra
sikaltimo. — Dar pradžioj bylos 
atsitinka mažas incidentas, kuris 
parodo, jog visi ibereikalo paso
dinti čionai, — Kučinskis sakosi, 
jog tame laike buvęs Tukumo ka
lėjime, buvęs paliuosuotas užpuo- 
1 uos i a minia Gruodžio 1 dieną, ir 
porą dienų po to gyvenęs pas ka
lėjimo sargą, matęs jį net pats 
viršininkas; bet viršininkas Tuku
mo kalėjimo neatvyko teisman. 
Teismas stebisi; apginė jas išaiški
na, kad viršininkas galėjo jį nia-^ 
tyt, — Tukumas tada buvo kitos 
valdžios rankose.- — Tuo tirpu 
vienas antras liudininkas . sako ma
tęs Kučinskį Žagarėj pabaigoj 
Lapkričio, pradžioj Gruodžio. Ki
ti prirodo, kad iš Tukumo Žaga- 
rėn 15 mylių (105 v.), suirutės gi 
Žagarėj pasibaigė atėjus Gruodžio 
4 d. . baudžiamajam buriui. — 
Prokuroras atsisako nuo kaltini
mo. Apgynėjai—Stašinskis ir Leo
nas trumpai prirodo, kad teisia- 
miejie nekalti. Teismas visus iš
teisina ; Kučinskį visgi palieka 
kalėjime, nes jis dar turi bylą pas 
Tukumo tardytoją, prisegtas jis 
prie Tukumo ginki uoto sukilimo.

Lapkričio 29 d. buvo nagrinėja
mos šios bylos: j) Vj Malinov- 
skis, A. šukevičius, M. ISakavi
čius ir š. Kacevas 
monopolio Duiskio 
rasų pav.).

2) Aptiekorio
Salamonas Feldmanas — už ša
mą prakalbų Pumpėnų miėstėl 
lapkričio mėn. 1905 m. Gy: 
teismo paskirtas advokatas Lit 
kevičius.

3) Studento Juozo Gedmino 1 
platinimą prokliamacijų Skuoi 
miest. (Telšių pav.) '906 m. Sa 
šio mėn. Studentui Gedmin. 
nepažįstamas žmogus įdavė ryš^ 
lį prokliamacijų “Darbininkai i 
Lietuvos Piliečiai” L. S. D. P. į

Apie Chuliganus” ir įprašė nu 
vežt jį starostai Valauskui. 
minas tą padarė; tą pačią nafl 
pas Valauskį buvo padaryta krJ 
ir rastas minėtas ryšulis. Valaus 
kis nurodė, kad atvežė jį GedrtlĮ 
nas. Gedminą suėmė; jis visarrf 
prisipažino. Lig teismo išsėdėji 
> mėn. Buvo manoma, kad jai 
to ir pakaks, tečiaus teismas m 
sprendė uždaryt Gedminą tvirte 
vėn 1 metams, užskaitant atsėdi 
tus 4 mėn. Gynė adv. Stašinski

sitinka. Svarbiausiu tos 
klausimu buvo — įsteigimas 
jų mokyklų. Gubernatorius 
viršaičiui pranešti valsčiaus 
gai, kad valdžia nori šiame
čiuje mokyklų, tik reikia valsčiaus 
pritarimo. Besvarstant apie nau
jas mokyklas, buvo net ginčų, nes 
vieni norėjo, o kiti nenorėjo; bet 
daugumu balsų buvo nutarta steig
ti nors vieną dar naują mokyklą 
ir pastatyti valdžiai maž daug to
kias sąlygas: “Garliavos (Fredos) 
valsčius turi tik dvi tnokykli, vieną 
lietuvių, o kitą evangelikų; į ją
sias negali sutilpti viso valsčiaus 
vaikai, taip-pat kitiems ir per toli 
į jasias ateiti; dėlei to reikalingos 
mažiausia nors dvi mokykli, bet 
dėlei stokos pinigų vaisčius sutiko 
šįmet (tuojau*) įsteigti tik vieną, 
jeigu valdžia paskirs didžiumai 
valsčiaus tinkamą mokytoją ar 
mokytoji *r pirmus du metu 
mokys vien »ik prigimta kalba, o 
paskui trečius ir ketvirtus metus 
nors keletą valandų į savaitę pa
skirti lietuviškai kalbai. Apart to, 
reikalinga, kad valdžia prisidėtų 
lėšomis pastatymui namo ir algai 
mokytojui, ir kad paskirtų malkų 
kurui nemažiau trijų kubiškų siek
snių”. Viršaitis pranešė susirinku
siems, kad esančios mokyklos mo
kytojas per mažai gauna pinigų 
kuro nupirkimui (35 rub.). Di
džiuma susirinkusiųjų nepritarė 
viršaičio įneštam klausimui, 
dauguma papeikė mokytoj į už 
kad mokinių tėvai turi duoti 
pusvežimį malkų, arba pinigais
mokėti už tai, o vaikai sėdi šalto
je mokykloje, kad nao bežemių 
imdamas didelį užmokesnį, negrą
žina ne po 90 kp. į raštinę atsar
gos kapitalan; kad kyšių daug ima 
ir netaiso mokyklos. Išreiškę tokį 
papeikimą — apie kurą nieko ne
nutarė. Paskui svarstė apie suma
žinimą valsčiaus mokesčių, kurių 
valsčius perdaug išmoka. Vals
čius moka. Viso 4581 rb. 04 kap.

šįmet uždėjo dar naują valsčiui 
mokestį: valdžia dar permažai 
duoda pasamdymui kambario žem- 
skių viršininkui ir permažai algos 
žandarams; šįmet jie pareikalavo 
padidinti jų algas, tai-gi Garliavos 
valsčius tam tikslui turi mokėti ar
ti trijų • šimtų rublių, taip-pat ir 
kiti valsčiai tvirtovės rajone mokės 
tuos mokestis.

šiuos mokesčius viršaitis žada 
užkrauti vien tik ant G. miestelėnų 
ir aludžių po 5 r. Apart to, vals
čius bereikalingai išmoka už gy
vulius virš 400 rb., už karės sto
vį apie 300 rub. ir kitų smulkių 
mokesčių, kurių nė supaisyti ne
galima.

Garliavos valstiečiai šįmet mo
kės valsčiaus reikalams po 24^ 
kap. nuo margo; taip-pat tiek ir 
kiti valsčiai esanti tvirtovė* rajo
ne, o už tvirtovės rajono esanti 
valsčiai moka po 14 — 15 kap. 
nuo margo. Susirinkusiejie nuta
rė per busiančią valsčiaus sueigą 
reikalauti, kad nereiktų mokėti 
už karės stovį; kad nereiktų mo
kėti už gyvulius, nes ūkininkas 
už padvėsusį gyvulį nė skatiko 
negauna, tuos pinigus sunaudoja 
visoki valdžios daktarai ir felče- 

kurių valsčius nė savo aki- 
dar nematė; kad valsčiai tu- 
tiesą steigti savo apsaugos 
ugnies banką, nes dabar, įve- 
naują tvarką, žmonės turi

Iš RYGOS.
Lietuviai mokiniai nutarė kreip

ties į apskričio globėją ir prašyti, 
kad gimnazijose butų įvestas lie
tuvių kalbos mokinimas. Tą daly
ką “Žvaigždės" draugijos vardu 
apsiėmė atlikti p. Butkus, prisieku
siojo advokato pagalbininkas. 
Globėjas sutiko įvesti gimnazijose 
lietuvių kalbą, tik reikalavo, kad 
butų atliktas tam tikras formališ
kumas, būtent paduotas jam mel
dimas mokinių tėvų vardu. Tą, 
žinoma, bus nesunku padaryti. 
Parašai jau renkami. P. šikšnys 
apsiėmė be jokio užmokesnio mo
kinti lietuvių kalbos. Po Naujų 
Metų tur būti jau prasidės kalbos 
išguldymas. Lekcijos bus kas sek
madienį ir šventadienį. Visų Ry
gos mokyklų mokiniai turės rink- 
ties vienan butan. Butą davė A- 
leksandro gimnazijos direktorius 
Bojarinovas. Mokinių, norinčių 
lietuvių kalbos mokinties, susirin
ko apie 60.

vaikas ir

Liudinin- 
matęs Al. 

sulyg Kaz- 
Genis sakosi 
nebuvęs Pa- 
kur tarnauja

už apiplėšj 
miestelyj (

mas.
me 1

IŠ LINKAVOS, 
Panevėžio pav.

Parvažiavo ant Kalėdų musų at
stovas, * Ignotas Požėla. Manėm, 
kad daug ką nuo jo išgirsim, tikė
jom, kad jis tikras musų vargšų 
apginė jas, bet pasirodė kas kita. 
Žmogus visai persimainė: pilnas 
puikybės,su mumis prasčiokais ne
nori nė šnekėti. O jeigu ir kal
ba su vienu kitu, tai tik apie savo 
algą. “Supraskit darbininkai, kiek 
męs per dieną gaunam, jus nė per 
mėnesį neuždirbate”. Butų gerai, 
ponas atstove, kad pasirūpintum 

L durnoj musų vargdienių dar- 
, bininkų būvio pagerinimu, tada ir, 

BŲfmęs tiek per dieną uždirbtume kiek 
'tuponas.

& Paklausus, ką veikia durna žmo
nių labui, pakiša kokį ten popier- 

. galį teaskoliškai rašytą: “Platfor- 
i ma trųdovoj gruppiJ

į 
į

Vargelis.

IŠ KVIETKŲ, 
Zarasų pav.

Gruodžio 17 d. Kvietkuose bū
ro metinė valsčiaus sueiga, per

Kazys.
(Iš “L. U”.)

prikaišiojimus”.
bandyta juokais iš-

dėlei pinigų trukumo, 
Įima išsirašyti. Juos veikiau- 
as-nors paaukos. Kad pa-

jy-
norintiejie išsirašyti
Skaityklon taip-pat nutarta išsira
šyti “Žariją”, “Vilniaus Žinios”'ir 
“Lietuvos Ūkininkas”. Konserva
tyvų “Viltį” ir atžagareivių “S.” 
ir “Vien.
neg 
šia
lengvinus beturčiams “švieson” į- 
stoti, numušta įstojimo kaina ligi 
1 r. 50 k. Susirinkimai bus da
roma kas pirmas nedėldienis kiek
vieno mėnesio. Kiekvieną kart 
apie tai bus dar skelbiama “Viln. 
Ž-se” apskelbimų skyriuje. Ga
liausia išrinkta nauja valdyba iš 
S. Leono, C. Prapuolėnaitės, A. 
Vabalo, P. Svotelio, V. Giedrio, J. 
Poniškos ir A. Rudzevičiaus. Nau
joji valdyba tepasidarbuoja veik
liau, ne kad jos pirmtakunė.

• A. Vabalas.
Skyriaus Sekretorius.

IS GARLIAVOS, 
Suvalkų gubem. , 

Garliaviečiai per valsčiaus teei

riai, 
mis 
retų 
nuo 
dus
dvigubai tiek mokėti, negu prie 
senosios tvarkos, o tuos pinigus 
sunaudoja daugiausia tas, kuris 
atvažiuoja priimti namą i apdrau
dimą ant kokio šimto rublių, o 
už kelionę paima nuo versto po 
50 kap., arba 25 rub. nuo Sena- 
pilės į Garliavą, taip-pat atsitikus 
nelaimei žmogus turi sukišti j ki
šenių* tos įstaigos raštininkų dau
giau pusę apsaugos pinigų, kad 
išgauti nors į pusę metų savo pi-

ŽEMAIČIŲ SEMINARIJA.
“Viln. Žinių” No. 206 atranda

me neva visų Žemaičių seminarijos 
auklėtinių atsišaukimą, užvardytą 
“vardan teisybės”,! kaipo protestą 
prieš straipsnį' “Iš lemaičių semi
narijos", tilpusį "Vii. Žin.” No. 
184, kame viehas seminarijos auk
lėtinis parodo visuomenei semina
rijos tvarką it perdetinių pasielgi
mą. Tame pat “Vii. Žin.” Nume
ryje 206 yra: ir antras auklėtinio 
straipsnis: “Dar iš Žemaičių se
minarijos”, kame jau daug aiš
kiau yra iškelti ir nurodyti faktai. 
Iš šio paskutinio straipsnio pasiro
do, kad auklėtinių pasirašymas po 
protestu buvo priverstinas, parašai 
buvo renkami siaučiant seminarijo
je skaudžioms represijoms; du 
auklėtiniu liko prašalintu: vienas 
už parašymą pirmojo čion aukš
čiau paminėtojo protesto egzem
plioriaus. Kitaip sakant, liko pra
šalintu už seminarijos tvarkos pa
peikimą. Per tatai tas neva visų 
auklėtinių pasirašymas nustoja vi
suomenės akyse vertės ir pačiam

Tokiu budu 
nališkų darbų 
imkime, kas ant svetimo arklio, 
gali sakyti, tik taip sau “juoka
vęs”, bet nė visuomenė, nė teismas 
į tokį pasiteisinimą nežiūri, yra ir 
“juokams” ribos. Sakoma taip- 
pat, kad seminarijoje nėra šnipinė
jimo, bet šis faktas, kad šį pava
sarį pačių auklėtinių prašalintas 
šnipas papuolė į akademiją, pats 
už save gan aiškiai kalba, ir jis 
jau nemaž suerzino visuomenę, o 
kartu, turi būti, ir seminarijos auk
lėtinius. Vienu žodžiu, visos min
tis ir nuomonės, proteste išreikštos, 
yra labai keistos ir iškrypusios. 
Auklėtinis savo straipsnyje nešmei- 
žia seminarijos, neužpuola ant ko
kių principų, bet tik nurodo fak
tus. Sako aiškiai: kunigas Lauš 
pavadino dabartinius IV kurso 
auklėtinius “asilais”; auklėtinį P. 
— “kiaušvagiu”; kito auklėtinio 
veidą — “snukiu”; kunigas inspek
torius auklėtinius “tąso- už ausų”; 
liepia auklėtiniams lyg kad karei
viams “stovėti valandą”. Štai 
svarbus faktai, apie juos .reikia 
šnekėti, o ne tuščią, išskrypusią 
kalbą vesti proteste. Tai* nurody-

galėtų net iš krimi- 
teisinties: sugautas,

VILNIAUS TEISMO RŪMŲ 
POSĖDŽIAI PANEVE2YJ. 
Lapkričio 28 dieną buvo nagri 

nėjanu>s jin* bylos:
1) 1905 m. gruodžio 16 d. Pa

svalyj minia krikščionių ir žydų 
iškėlė raudoną vėliavą, uždarė 
krautuves ir nupjovė keletą tele
grafo ir telefono stulpų pertrauk
dama tuom susinėsimus tarp Pa
svalio, Panevėžio ir Biržių, 
rytojaus atvykusiejie krasos 
ninkai norėjo pataisyti, bet 
ros ypatus neleido jiems tai
ryti: “Vis tiek ar jus taisysite ar 
ne, męs nupjausime!” Tą pačią 
dieną buvo suimtas nusigėręs Ra
guvos valstietis Aleksandras Ge
nis; vėliau suėmė Gasperą Mažei
ką, Petrą Brazdžionį, Vincą Sup- 
kevičių, Kazį Kazlaucką; nemaža 
įtariamų telegrafo gadinime ypa
tų, ypač žydų pasislėpė. Liudinin
kai prirodo, buk jie pjovė stulpus 
ir nedavė jų taisyti (2 sk. 123 
st. krimi kodekso). Ant kaltina
mųjų suolo sėdi trįs: Petras Braž- 
džionis paaugęs žmogus, Kazys 
Kazlauckas, 16 metų 
kareivių sergiamas Al. 
met. Gina p. Leonas, 
kai prirodo, kad minioj 
Genį ir Braždžionį; 
laucko pinasi. Al. 
gruodžio 16 d. visai 
svalyj, buvęs dvare,
jo tėvas. Tą patvirtino kumečiai 
ir jų vaikai. Gruodžio 17 d. bu
vęs Pasvalyj, bet ką daręs, neat
menąs, girtas buvęs. Ir negalima 
nė tikėt, kad Genio 16 Gr. Pa
svalyj butą, tą matomai išsva
jojo krasininkas Petrovas ir bu
vęs sargybinis Velšis. Prokuro
ras netiki Genio pastatytiems liu
dininkams ir prašo teismą nuteisti 
Genį ir Braždžionį. Kazlaucką 
kaltinti atsisako. Advokato pri- 
rodinėjimams, kad minioj sunku 
pažint žmones, kad negalima at
skirti, kas ką dirba, kad nėra pa
mato netikėti apginimo liudinin
kams.

Teismas nusprendžia: Braždžio
nį atiduoti į areštantų rotas 2 me
tams ; Genį kaipo nepilnametį 1 
met. 4 mėn., Kazlaucką išteisino. 
Braždžionį paėmė kalėjiman.

2) Pagal sunkumo apkaltinimo, 
I>agal baisų 100 ir 102 st. krim. 
kod. byla Tado Vilkickio, Stasio 
Strockio, Aleksandro Kucinskio
irjuozo Krzyžanovskio — tai vie

na iš svarbiausių šioj sesijoj. Iš 
karto stebėjomės, kodėl gi tik 
vienas Kučinskis yra laikomas ka
lėjime, bet vėliau liudininkams iš- 
sireiškus, nenorams klausė: “Ko- 
dėl-gi tie žmonės sėdi ant suolo 
kaltinamųjų?”

1905 m. lapkričio pabaigoje pa
grįžus atstovams iš “Vilniaus Sei
mo”, prasidėjo senosios tvarkos 
griovimas, ir Žagarėje (Šiaulių 
pav.) kaip kitur, taip ir čia buvo 
atstatytas viršaitis, raštininkas, 
seniūnas, buvo nuginkluoti visi 
policistai: žąndaras, uriadninkas, 
šimtininkas ir kiti. Bet kadangi 
Žagarė yra pakuršėj, tai čia judė-

pagelbinin’

KAIP PRŪSŲ LIETUVIAI U 
LIETUVĄ “KOVOJA”.

Sumanius šiemet Vokiečių va 
džiai išleisti,toksai įstatymas, kt 
riuo butų draudžiama viešuose si^ 
sirinkimuose kalbėti kitaip, negi 
vokiškai, Poznaniaus lenkai » 
brazdo ginti savo kalbos teis 
Jie sukrato protestuoti prieš t 
barbariškąjį vokiečių r- 
per. savo laikraščius, sui 
reikalaudami išmetimo 
sumanytųjų įstatymų “i 
tukimus" 7 jo punkte



bittent taip apribojamos visų ne 
vokiečių kalbos teisės. Jųjų at
stovai Vokietijos seime drąsiai pa
rėmė savo tautos reikalavimus. 

£ jiems pritarė ir kai-kurie vokiečiai 
pirmeiviai.

Kaip-gi pasielgė Prūsų lietuviai, 
kurių pd vokiečių valdžia yra ke
li šimtai tūkstančių? Ar neprikė
lė juos iš tautiškojo snaudulio nei 
tasai vokiečių šovinizmo kalvėje 
nukaltas naujas ir sunkus smūgis 
jųjų tautystei ir politiškajai lai
svei? Prūsų lietuviai irgi subruz
do neva kovott už savo gimto
sios kalbos teises. Tik tasai jųjų 
subruzdimas kaž-koks ypatingas, 
tik jųjų “kovos” įrankiai kaž-koki 
keisti. Turėdami tiesą reikalauti, 
kad -tasai barbariškas įstatymas 
nebūtų įvykdytas, kaipo priešin
gas pamatiniams konstitucijos su
pratimams ir žodžio laisvei, jie 
nutarė maldauti Vokiečių valdžios, 
bene ji bus tokia gera ir to įsta
tomo nepritaikys prie lietuvių, 
kaipo “ištikimiausiųjų” savo “že
mės Tėvo” kaizerio (ciesoriaus) 
valdinių. O lenkus, kaipo "nenuo
ramų” tautą, lai tasai įstatymas ir 
^ėgia. Tam tikslui Prūsų lietu- 

vit^V “va^9va* > ka‘P antai Prūsų 
sciA 00 atstovas daktaras kunigas 
Galigalaitis, kunigas Pipirs ir kiti, 
žinl^miejie kaizerio garbintojai; 
5V,^tatė vergiškai nužemintąjį "pe- 
tiv/jonų ’ (prašymą) ir ėmė rinkti 
poy juo parašus. Surinkę gana 
giC’itu laiku į 28 tūkstančius para
šyk jie išsiuntė tąjį peticijoną į 

^Bundesratą (vyriausiąją Vokiečių 
valstybių tarybą), į reichstagą ir 
reichstago atstovus. Be to keli 
Prūsų lietuviai nukeliavo Vokiečių 
sostapilėn Berlynan ir aplankė kai- 
kuriuos ministerius, prašydami jų 
jižtarimo. Prūsų lietuviai nurodo 
vokiečių valdžiai savo “ištikimy
bę”, siekia dagi praeitėn, primin
dami. savo tėvų "nuopelnus” laike
vokiečių karo sii -prancūzais. \ i- 
^a tai primindami, jie tikisi isgau- 
sią valdžios malonę. \ aidžia, ži
noma. ramina juos ir prižada ne
va lietuvių kalbos teisių nepaleisti, 
bet ar gi galima tikėti kokios nors 
valdžios, o ypač vokiečių valdžios, 
prižadams? Reichstage ((ciesory
stės seime) lietuvio atstovo nėra 
nei vieno. Jųjų reikalais ypatin
gai pasižadėjęs yra rupinties iš 

IPrusil. Lietu vos išrinktas vokiety s 
fschwabacli. Kaip matyt > I’ru 
sų laikraščių lietuvių kalbos tei- 

ises reichstage užtaria ir kiti de- 
yšiniejie vokiečiai atstovai, kurie 
lenkų kalbai griežtai užgina tas 
pačias teises. “Naują Liet. £ei- 
tunga” No. 103 paduoda vokiečio 
atstovo Sikert’o kalbą, kurią jis 
pasakė seime gruodžio U d. At
stovas Šikert yra užtai, kad he- 

-Aiviams padaryti išėmimą, 7 -jo 
punkto prie lietuvių kalbos nepri
taikyti. Dėlko, jis taip darodmė- 
įa.

“Apie lietuvius sakyti, kad 
jie musų valdžiai yra priešin- 

x gi ir neprielankus, butų juos 
skaudžiausiai įžeisti. Kon- 
servatvviškiejie Lietuvos at
stovai “deda su manim svar
bumą ant to” (pagal “N. L. 
C.” vertimo), kad lietuviams 
ypatingu priedu prie 7)0 
punkto butų leistas jų kalbos 

ar toj imas, arba — jei reika-
— šis punktas taptų per- 

^■taisytas”.

OKigi konservatyviškiejie (atza- 
^Kviai) vokiečių reichstago at- 
^Kai užstoja neva lietuvius. Ką 
SKį __ gal vokiečių valdžia ir
^^trys lietuviams išėmimą, maty- 
^Ka'tokį jų nuolankumą ir neno- 
^Ema bereikalo jų tuo tarpu er- 
IIH: ir keltį prieš save, kolai yra 
^HLana darbo su “maištininkais

Bet kaip tik Vaterlando 
^^Kečių tėvynės) dalykai parei- 

kitokios politikos, be abe- 
vokiečiai nepasidrovės ne- 

^Kflįdražti lietuviams lietuviškai 
^Eg\aVo susirinkimuose, bet ir 
■esti juos iš savo žemės, kaip 
■ su lenkais sumanė dabar pa- 

■yti- 
^K>rusų lietuviai, tuo savo pe 
■jonu” parodę prieš visą pasau- 
iį^fcavo vergiškąją dvasią ir , di- 
■Cisiąjį politiškąjį nesusiprati- 

ir metę tokiu budu gėdos de- 
ant lietuvių vardo, nesidrovi 

■. vadinti tai kova, tartum to 
^Entojo žodžio išjuokimui. Taip 
■j L. C.” No 103-me iš prie- 
Hties tos lietuvių kelionės Ber- 
^Kan priveda sekančias eiles: 
M. “Lietuva ant visados, 
^^k\'is tave užstosim, 
^HlJž tave ir visados,

Lietuva, kovosim!
taip Lietuvą “užstodami”, 

^ML^-Jeko neiškovosime gero 1

L. Gerulis.

IŠ AMERIKOS.
AMERIKOS URĖDNINKAI.
Suvienytose Valstijose yra iš 

viso centrališko rando (ne stetų) 
urėdninkų 337000. Iš jų 196918 
išlaikė atsakantį egzaminą: 8147 
paskirti be egzaminų prezidento; 
53345 pačto užveizėtoje paskyrė 
patsai jiačto perdėtinis teipgi be 
egzaminų. Pereituose metuose 
136108 'ypatos laikė egzaminus, iš 
jų 99261 ypata egzaminą išlaikė, 
44288 ypatos gavo vietas.

GAZDINIMAS.
Seattle, \Vash. A^iatic Exclusive 

League of America atliko čia savo 
metinę konvenciją ir užgyrė: kad 
chiniečiai, japoniečiai ir korejonai 
visai negalėtų Amerikon atkakti, 
kadangi jie daro konkurenciją 
baltparviams darbininkams. Jeigu 
kongresas to ne padarys, tai Lyga 
žada pati tą tiesą į savo rankas 
paimti. Kad azijatai daro konku
renciją Amerikos darbininkams, 
abejonės nėra, bet uždraudimais 
to juk negalima pataisyti. Juk į 
Japoniją, Chinus ir Korėją eina 
Amerikos prekių už 150 milijonų 
doliarių. Jeigu minėti kraštai, dėl 
Lvgos užsimanymo pradės boyco- 
tuoti Amerikos prekes, kaip tai 
bandė daryti Chinai, Amerika gali 
daugiau žudyti negu pelnyti iš ne-, 
įsileidimo azijatų. Žinoma, žudy
tų ir Azijos tautos, bet kur neuž- 
kanta paima viršų ant proto, ten 
mažai apie nuostolius paisoma. 
Kerštas yra saldus, sako patarlė!

GERAS TEISĖJAS.
Jackson, Ky.. Likosi čia locno 

sunaus nušautas buvęs paviečio 
teisėjas Jes. Hargis. Užmuštasis 
teisėjas pats ne kartą buvo po 
teismu už dalyvavimą keliose už- 
mušystose, bet visada mokėjo iš
sisukti. Sūnūs užmušėjas, dėl 
tėvo pasielgimo pradėjo gerti, pas
kutinį kartą, kada girtas parėjo 
namon, tėvas jį apdaužė.

UŽMUŠĖ UŽ VIŠTŲ VOGIMĄ.
Pottsville, Pa. Gyvenantis čia 

Antanas Sinkevičius nušovė Izaaką 
Bevan. Mat Sinkevičiui kelis kar
tus pavogė vištas, todėl jis įsitai
sė aliannavimo prietaisą. Kada 
paskutinę naktį aliarmavimo prie
taisą davė ženklą, jog prie vištų 
kas atėjo, Sinkevičia ir jo boardin- 
gieriai su revolveriais išbėgo ir 
radę pėdas ant sniego, leidosi Vy-Į 
tis. Bevan, pailsęs, puolė ant že
mės; tąsyk Sinkevičia ji pavijo ir 
įvarė visus dviejų revolverių šū
vius.

GAISRAI.
New York. Pn. 43 Worth str' 

siautė čia didelis gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant 200000 dol. 
Gesinant ugnį, -du ugnagesiai liko
si užmušti, o keli tapo sužeisti.

Campjeton, New. Brunswick. 
Sudegė' čia namai Andrews 
Campbell. Ugnyje pražuvo jo 
tėvas, moteris ir dvejatas vaikų.

' Preston, Min. Sudegė netoli 
nuo čia esanti Yeasto namai. Ug
nyje pražuvo keturios ypatos, są
nariai Yeasto šeimynos.

Berfin, N. H. Viduryj šito mie
sto siautė didelis gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant 500000 dol.

Rochester, N. Y. Išdegė čia spi
rito krautuvės Fee Bros. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito ant 
250000 dol.

Trenton, N. Y. Išdegė čia 
dirbtuvės dratinių virvių Roebling 
Sons Co. Nuostolius skaito ant 
200000 dol. 400 darbininkų per 
tai neteko darbo.

EXPLIOZIJOS.
Port, Hood. Čianykščiose ang

lių kasyklose atsitiko dujų explio- 
zija. Jos dešimtis darbininkų li
kosi užmuštų.

IŠ DARBO LAUKO.
* Chicago, III. Daug čia yra 

darbininkų be darbo, daug darbi
ninkų šeimynų didelį vargą kenčia. 
Duodanti perstatymus Auditorium 
teatre itališkoji San Carlo operos 
truppa pereitos pėtnyčios dieną da
vė perstatymą Chicagos bedarbių 
naudai ir surinko porą tūkstančių 
doliarių.

Steelton, Pa. Dirbtuvėse 
Pennsylvania Steel Co. prasidėjo 
darbai ir prie to patilpo 2500 dar
bininkų. w

f Sęhenectady, N. Y. Dirbtuves 
American Lacomotive VVorks keti
na uždaryti ant mėnesio laiko, ka
dangi mat, apsistojus visur pramo
nei, geležinkeliai nereikalauja nau
jų lokomotyvų. Darbininkus dir
busius naktimis, nuo 1 d. vasario 
visai paleido. Dabar dirba tik 5 
dienas sanvaitėj. šitose dirbtuvėse 
dirbo pirma 6000 darbi tinku. Su
mažėjo darbai ir dirbtuvėse "Ge
neral Electric Co.”. Dabar jose 
dirba tik 5000 darbininkų, o pirma 
dirbo 14000.

Į| Denver, Col. American Smelt- 
ing & Refining Co. apreiškė savo 
700 darbininkų, jog nuo Ii d. 
vasario numažina jų algas ant 

Pueblo gi tarpinimo pečiai 
bus su visu uždaryti.

’J Struthers, Oh. Darbai 'eina 
čia prastai. Dirbtuvės Morgan 
Springs Works dirba dar iš da
lies, bet ar pradės vėl dirbti ir ka
da visose dalyse, nežinia. Stru
thers Lud Mill su visu stovi jau 
nuo trijų mėnesių ir nėra vilties, 
kad greitai pradėtų vėl dirbti.

Rush Run, W. Va. Kasyklos 
dirba, bet iš kitur tegul čia nieks 
nekeliauja darbo j ieškodamas. 
Kompanija žada po $2.50, bet mo
ka tik $1.75. Gyvenimas ir randos 
čia brangios.

fl Gary, W. Va. čianykščiose 
kasyklose dirba, bet uždarbiai ne- 
geriausif moka po 1 dol. nuo ka
ro 4 tonų. Nuo kokso pečiaus 
moka po 1 dol. Aplinkinėse dirba 
vos 3 dienas sanvaitėj.

Newport New, Va. Darbai 
laivų dirbtuvėse sumažėjo. Dir
ba jose daugiausiai graikai ir neg
rai. Užmokesnis už darbą mažas.

• . ■ ' *

Racine, Wis. Darbai Čia su
stojo, daug dirbtuvių uždarė, o ku
riose dar traukiasi darbai, ten dir- 
ba vos 2 — 3 dienų, tik keliose 
dirba 4 dienas. Darbininkų be 
darbo čia yra daug.

Madera, Pa. Darbų aplinki
nėse kasyklose nėra, kaip kokiose 
kasyklose dirba pusę laiko, kitose 
visai ne dirba.

f Canonsburg, Pa. Standard 
blėtos dirbtuvėse ketina pradėti 
dirbti. Paleis šešius malimus. 
Prie darbo priims tik pirma dirbu
sius čia darbininkus, todėl iš ki
tur pribuvusiems čia nėra ką darbo 
j ieškoti.

Indianopolis, Ind. Kalnaka
sių delegatai, susivažiavę su kasy
klų savininkais,nesutiko ant numa
žinimo kalnakasių algų. Kitas su
sivažiavimas atsibus 27 d. vasario.

Louisville, Ky. Louisville & 
Nashville geležinkelio kompanija 
numažino algas tarnaujančių, gau
nančių daugiau kaip 250 dol. mė
nesyj, ant 8 — io%>.

Superior, Wis. Darbai šitose 
aplinkinėse eina negeriausiai. Dar
bų yra mažai, o dagi veik visur 
numažino užmokesnį. Sunku čia 
dabar ir ant maisto uždirbti.

5 Ambridge, Pa. Dirbtuvėse 
American Bridge Co. prasidės 
darbai, kompanija priims - visus 
paleistus darbininkus. Dirbs po 
10 vai.

Athens, Oh. Darbai šiuom 
kartu eina čia prastai, dirba vos 
2 dieni sanvaitėj. Todėl tegul čia 
nieks ne keliauja darbo j ieškoda
mas.

. Monongah, W. Va. Prasidėjo 
darbai kasykloj No. 6. Darbą ga
vo apie šimtas darbininkų.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ CHICAGO, ILL1.

Kaip visos apygardos, lietuvių 
apgyventos, turėjo ir turi savo bė
das, taip ir šiaurinė dalis Chica
gos neapsiėjo be bėdų ir galima jų 
laukti ir ateityje. Čia lietuviai dar 
neseniai sukruto ant tautiškos dir
vos darbuotis, nežiūrint, kad Čion 
Lietuviai jau seniai gyvena, ir ne- 
kurie tvirtina, kad čion pirmiausiai 
Lietuviai apsigyveno. Savo baž
nyčią pasistatė tik 3 metai atgal, 
tautiškų draugysčių teip kaip nė 
nebuvo iki poros metų atgal. 
Draugysčių yra čion dabar nema
žai, nekurtos turi sąnarių j porą 
šimtų, bet tuautiškų ir pirmeiviškų 
nebuvo iki šiam metui. Buvo ir 

yra “Gedimino Dr-ątė”, ;ueva tau-l 
tiška, bet ant susirjjikir^ų tautos • 
reikalai niekad ne bųva ^varstomi; 
“Lietuvos Brolių Drstė’’ teip pat, 
šv. Mykolo Dr-stč yra bažnytinė, 
ta neturi kada tautiškai^ reikalais 
užsiimti, Liet. Gieam. Dęam. Dr
stė, neilgai gyvavus, jaivįra, ačiū 
mus dvasiškam vadovui,,, Mat ši 
Dr-stė susitvėrė tik lavintiesi muzi
koj ir giedojime, teipgi šviesties; 
tam tikslui turi ir knygyną,, o buvo 
užmiršus įdėti į konstituciją “ne
atbūtiną atlikimą velykinės išpažin
ties”. Bet kaip nnisų dvasiškas tė
velis įstojo į tą draugystę, tuojaus 
užtėmijo tą dalį konstitucijos, kuri 
nieko nesakė apie išpažintį,—pasi
rūpino apie tai. Pirmiausiai reikia 
turėti kasą; turint ją, bus galima 
lengvai permainyti ir konstituciją 
teip kaip reikia, ir, žinoma, tas 
lengvai ir išsipildė 4-tą d. vasario, 
nes niekas to nelaukė nuo teip ge
ro kunigėlio (nė rašytojas nesiti
kėjo, kad butų iš jo tokis "vilkas 
avies kailyje”), ir dabar ta drau
gystė perkrikštyta į bažnytinę, ne
teko daugelio sąnarių, gal didesnės 
dalies, ir kas svarbiausia,didžiausių 
jos darbininkų, kurie buvo pašventę 
daug laiko ir grašio; ji negalės 
užsilaikyti kaipo Lietuvių Giesmi
ninkų Dramatiška Dr-stė. Porą 
menesių atgal susitvėrė čion Liet. 
Soc. Sąjungos kuopa, ta ir gavo 
savo palaiminimus. Pereitą nedė
lios dieną, 2 d. vasario, susitvėrė 
ir kuopa S. L. A. iš nedaugiausiai 
sąnarių (6), bet tikimės, kad atei
tyje kuopa užaugs, pritariančių y- 
ra daug. Buvome pasikvietę Drg. 
V. Pūką pradėti tverti tą kuopą, 
bet šitas sutvėrimas kuopos ne
apsiėjo be kliūčių. Mat męs šiau-l 
rinėje dalyje turime “cenzorių” 
kurio ofisas yra po No, 211 VVa- 
bansia avė., prie pat bažnyčios. 
Turėjome plakatų atspauzdinę apie 
porą šimtų išdalinimui prie bažny
čios, nežinodami, kad "cenzoriaus 
uždrausta dalinti plakatus ir abel- 
nai viską kas išeina iš "p. Kaičio 
štorelio”, pasiuntėme vaiką, nuo 
kurio tūlas politikierius, musų “tė
velio cenzoriaus ramstis, atėmė 
tuos plakatus ir, sudraskęs, nume
tė, ir uždraudė dalinti plakatus, ir 
męs, nenorėdami armyderį kelti, 
griebėme* geresnio budo, negu 
peštynės: protestą pakėlėme prieš 
tokį pasielgimą. Mę« viešai apskel
bėme jų negražų aptiepmą. Žmo
nės šitos apygardos pradeda jau 
po truputi matyti kaip per miglas 
kame dalykai stovi, kas juos 
skriaudžia, kas jiems gero linki, 
kas jų labui dirba.

Vienas iš neištikimųjų.

I§ E. ST..LOUIS, ILL.
Darbai pas mus labai blogai ei

na ; Stock-Yarduos rods gerai dir
ba, bet juose sunku darbas gauti. 
Geležinis fabrikas stovi, žmonių be 
darbo daugybė.

Lietuviai gražiai užsilaiko, nors I 
tūli tautiškai dar ne pakilo. Yra 
čia daugybė skaitančių laikraščius 
bei knygas. Kliubas tautiškai-poli- 
tiškas susirinkime pereitą mėnesį 
nutarė parengti prelekcijas 1 d. 
kovo 2 vai. po pietų Jocio svetainėj, 
pn. 537 Collinsville, avė.

Prelekciją skaitys J. Rainys I 
apie Lietuvos praeitį. Žadėjo pri-l 
būti choras dr-stės Jaunuomenės 
§v. Kazimiero po vadovy stė Silin
gio. Buvo kalbėta ir apie kitus 
musų reikalus. Tikime sudėti iri 
kiek centų kovotojams už tėvynės 
laisvę. Girdėt miestas žada uždą- Į 
ryti karčiamas nuo pavasario. Bu
tų gerai, nes neesant karinamų lie
tuviai griebtųsi gal labiau apšvie
timo.

4 d. sausio, Dr-stė Jaunuomenės 
§v. Kazimiero turėjo savo vakarą, 
ant kurio prisirinko daug svečių. 
Atlošė komediją: “Žilė galvon, 
Velnias vuodegon”. Buvo teip-gi 
kalbos, dekliamacijos ir visoki pa
sikalbėjimai.

Dr-stė Jaunuomenes p. v. §v. 
Kazimiero turi keletą lietuviškų 
laikraščių ir knygyną.:

Lakštingalas.

IŠ bentleyville, pa.
Darbai eina čia prastai. Ells- 

worth, Pa. anglių kasyklose dirba 
3—4 dienų sanvaitėj. '*'Jš kitur pri
buvusiam darbas sunku gauti. 
Žmonių be darbo. yra čia pulkai. 
Yra čia kokso pečiai, bet ir prie 
jų daug žmonių negali patilpti.

Yra čia, teisybe, keturios draugi
jos: dvi bažnytinės ir dvi tautiškos, 
bet jos nieko tautos labui nenuvei
kė, rupi joms vien pašelpa ligoj 
po 5 dol. sanvaitėj. Susivienyji- 
mo kuopa teipgi nieko neveikia. 
Apie bažnytines brolijas, žinoma, 
nėra nė ką kalbėti, kadangi jose 
visi laikosi vięn kunigo skverno.

Lietuviai čia ne mėgsta skaityt. 
Teisybė, mačiau čia: “Vienybę ,

“Saulę", “Kovą”, “Lietuvą”, “Vil
tį”, bet tuos laikraščius, turbut, 
užsirašo tik teip sau, bet jų nieks 
ne skaito (nesinori tikėti, kad 
žmones juos užsirašytų ir pinigus 
mokėtų, o ne skaitytų. Red.). 
Vietoj skaitymo, mėgsta Čianykš- 
čiai lietuviai “einikį”, o ištuštinę 
kišenių, eina namon.

P. W. Zunkus.

I§ PHILADELPHIOS, PA.
Nors šičia lietuvių yra diktas 

būrelis ir užmanymų pakelia daug, 
bet darbo negalima užtėmyti. Svar
biausiu užmanymu yra statymas 
Halės (tautiko namo). Pirma ne
reikėjo nė vienos, bet dabar, kaip 
tik užmanymas pradėta įvykti, tai 
ant karto nori net tris pastatyti. 
Kun. vardan parapijos. apsirinko 
lotus vienoj vietoj, laisvąmaniai 
arba socijalistai kitoj vietoj, o 
šiaurinėj miesto dalyje trečia kuo
pa statosi sau. Iš šalies žurint, iš
rodo, kad lietuviams reikalingos 
trįs arba dvi Hallės Philadelphioj. 
Šitą betvarkę daro vien musų tau
tiečių nesupratimas ir nekenlimas 
tautiškos vienybės, kad vieni ki-; 
tiems užkerta kelią, patįs nežino
dami, dėl kokios priežasties tai 
daro. Pakaktinai pinigų nė viena 
partija ne turi nė pradėjimui dar
bo. Gal reiks eiti Brooklyniečių 
pėdoms. Kiekvienas sveiko 
proto žmogus gali suprasti reikalą 
ir naudą tautiško namo. Dabar lie
tuviško* draugystės yra žydų ir 
svetimtaučių agentais, balius daro 
po balių, centus renka iš visuome
nės ir atiduoda svetimtaučiams už 
Hales. Žinoma, ir joms kartais at
lieka keli doliariai; bet nors ir 
daugiausia uždirba su pagelba su
rūgusio alaus ir užnuodintos degti
nės, tai visgi neapturi daugiau 
kokio dvidešimto nuošimčio Klei
stų pinigų.

Nedėlinių karčiamų (Kliubų), 
yra čia apie šešios; svarbiausiu jų 
darbu yra — svaiginti lietuvių ir 
be to silpną protą.

Čia lietuviai turi vakarinę mo
kyklą, miestas paskyrė lietuvį mo- 
kįtoją. Prezidentas miesto mokyk
lų kviečia lietuvius prie mokslo ši
tokiais žodžiais: “Lankykite moky
klą ir lavinkite protą, kad ateityje 
galėtumėte tapti sumaniais ir iš
mintingais šios šalies piliečiais. 
Jus žinote, kad ant piliečių proto 
remiasi tautos ateitis Kunigas 
Kaulakis teipgi ragina savo para
pijomis prie apsišvietimo, aiškinda
mas jo naudą ir reikalą, bet visi 
raginimai ir aiškinimai einą į erd- 
mes tuštybių: iš kelių tūkstančių 
šio miesto lietuvių vos apie dvide
šimts lanko mokyklą. Nuėjus pas 
lietuvius, matai paprastą regyklą: 
vieni, apsėdę stalą, kazyroms lošia, 
kiti, susikimšę kur kampe, sapni
ninką tirinėja.

Busilas.

Iš BALTIMORE, MD.
20 d. sausio atsibuvo vestuvės 

Juozo Balinio su Viktorija šalčiu- 
niute. Svečiai, susirinkę lietuvių 
svetainėj, besilinksmindami, pradė
jo kalbėti apie visokius musų rei* 
kalus. Ant galo likosi užmanyta 
pažymėti vakarą kokiais geresniais 
negu šokiai dalykais. Pratarus 
apie prispaudimą Lietuvoj musų 
brolių ir jų kovą su netikusio caro 
valdžia ir užmanius naudai kovo
jančių sujmesti kiek aukų, geros 
širdies broliai tam mieriui sumetė 
$2.67. Pinigai perduoti vietiniam 
Rčm. revoliuc. komiteto kasieriid 
p. Lazauckui. Nors tai ir maža 
auka, bet ne reikia užmiršti, kad 
iš mažų, jeigu jų bun daug, pa
sidaro didelės pinigų sumos. Rei
kia tik rinkti aukas prie kiekvienos 
progos, nors jų bus ir po mažai, 
bet ant galo susirinks didesnė su
ma. Reikia, kad kiekvienas kla
bintų pats, neatsidėtų ant kito. 
Priešginų, kurie savo šykštumą tei
sina, buk vestuvėse ne vieta aukas 
rnikti, nėra ką paisyti. Gerą da-j 
ryti visur tinkama vieta ir proga.

K. Mikolaitis.

Atminimui kruvinojo nedėldie- 
nio, arba pirmutinių darbininkų 
skerdynių Peterburge 1905 m., vie
tinis Revoliucijos Rėmimo Komite
tas, 22 d. sausio; parengė prakal
bas ir teatrą. Buvo pakviestas 
draugas Antonov. Jis tą vakarą 
dviejuose atvejuose kalbėjo apie j 
minėtą atsitikimą, apie padėjimą 
darbininkų Amerikoj ir dabartinį 
krizį. Tarpe prakalbu teatrališkasis 
ratelis 14-tos kuopos L. S. S. at
lošė “Paskutinę Bangą?. Aktoriai 
buvo pusėtinai prasilavinę, todėl 
sulošė gana gražiai. Draugas An
tonov pasiliko keletą dienų Balti- 
morėj; buvo rengiamos diskusijos 
ir prakalbos kas dieną. Žmonės 
rinkosi gana skaitlingai ir statė y- 
vairius klausymus, ant kurių Anto
nov atsakinėjo. 9|

Paskutinis vakaras buvo pašvęs
tas aiškinimui moterų klausymo. 
Didelę naudą atneša toki vakarai 
musų moterims ir merginoms: gal 
nebūtų moters atsilikę teip toli nuo 
vyrų, jeigu butų aiškinama teip 
pirmiaus.

Gaila, mažai susirinko moterų ir 
merginų, ypatingai merginų, nors 
buvo nedėlios vakaras. Matyt, 
mažai musų merginoms rupi ap- 
švieta ir supratimas. Joms labiau
siai rupi ištekėt. Aiškinimai žmo
nėms patiko ir jie suprato kame jų 
išganymas, nes į vietinę kuopą L. 
S. S. prisirašė suviršum dvidešimts 
naujų narių. Vertėtų tokius susi
rinkimus rengti tankiau ir Rev. 
Rėm. Kom. ir suvienytos drau
gystės Baltimores, be abejo, pasi
stengs savo užduotį atlikti. Kitam 
susirinkime nutarė atlošt dramą: 
“Ponas ir Mužikai” ir daugiaus ką 
parengt naudingo Baltimores lietu
viams.

,V. Litvaitis, 
Pinu. Ūev. R. K.

< -
IŠ GARDNER, MASS.

Darbai šiuom kartu eina silpnai. 
Nežinia, kaip ilgai dar trauksis 
bedarbė. Lietuvių keli čia gyve
na jau nuo 12 metų, keli turi savo 
namus, kiti paskutiniuose 2 metuo
se apsipirko ant išmokesčio, tai 
dabar nežino, ar pasiseks skolas iš
mokėti.

Apšvietime lietuviai stovi žemai, 
Jaikraštį retai kas skaito, jeigu už
kalbini užsirašyti, tai arba tyli, ar
ba užveda kalbą apie ką kitą; ro
dosi visai nesupranta, kokią nau
dą laikraštis atgabena. Kitas, ne- 
drysdamas išsikalbinėti, užįsirašo 
ant pusės ar bertainio metų, bet 
|>askui ne atnaujina prenumeratos. 
Kiti, nors angliškai nemoka, perka 
angliškus laikraščius. Vienas iš 
tokių suanglėjusių lietuvių porą 
metų atgal, užklaustas superinten
dento, ar jis lietuvis, atsakė, jog 
pirmą kartą girdi tokį tautos var
dą, jis esąs rusas. Dabar dagi tas 
rusas užsidėjo pardavinėjimo šif- 
korčių agentūrą; pirmiau turėjo 
valgomų daiktų kromą, bet lietu
viai, visai teisingai, tokio išgamos 
ne rėmė. Girtuoklystė čfa labai 
prasiplatinus — geria lygiai vyrai 
ir moterys.

2 d. vasario 156 S. L. A. paren
gė prakalbas. Kalbėtojai buvo už
prašyti: \ incas Žlibas iš Bostono, 
Kaunas iš Brocktono ir Paltana
vičius iš Worcestcr. Pribuvo tik 
vienas Paltanavičia. Žmonių bu
vo apie 300, o tame skaitliuje ir 
apie 5 moterys. Paltanavičia sa
vo kalboj užgriebė daug klausy
mų, bet mažai išaiškino. Kalbėjo 
apie atvikimą pirmutinių žmonių 
Amerikon (gal tik baltparvių? Nes 
atkakus europiečiams, Amerika 
buvo apgyventa ir tai jau nuo la
bai seniai. Red.), apie Hayvvoodą 
ir Pettibone, bet ne paaiškino dėl
ko abudu buvo apkaltinti. Tikiu, 
kad kitą kartą p. Paltanavyčia ge
riau prisirengs ir ne reiks jam šo
kinėti nuo vieno dalyko ant Jcito. 
Vietinių kalbėtojų ne buvo, nes ti
kėtasi, kad trijų užprašytų pakaks; 
tuom tarpu du užprašyti ir pasiža
dėję ne pribuvo. Pabaigus Palta
navičiui kalbėti, visi veik iš sve
tainės išbėgiojo*.

1 Mylėtojas.

IS LAWRENCE, MASS.
Šia buvo sumanyta įsteigti koo

peratyvišką mėsos pardavinę, 
bet užmanymas užmigo. Mėsos 
pardavinė čia butų labai reikalinga 
ir ją ne sunku būt įrengti.’ Jeigu 
300 ypatų sudėtų tik po 3 dol. 
tai susirinktų 900 dol." Už 1000 
dol. galima jau mėsos pardavinę 
turėti ir tai pusėtiną. Bandykime 
tik, o pamatysime, kad besilaikyda
mi vienybės, lengvai galėsime savo 
pardavinę turėti, ne reiks sveti
miems pinigus nešti.

P. Ja.

IŠ SACRAMENTO, CAL.
Darbai čia visai sumažėjo, tokiu 

budu neteko darbo daug darbinin
kų. Čia dirbtuvių yra mažai, vi
sas miestas užimtas vien Southern 
Pacific R. R. šapomis, kuriose pe
reitą vasarą dirbo apie šeši tūks
tančiai darbininkų ir vis reikalavo 
daugiau; bet užstojus krizini, spa
lių mėnesyj atleista dešimtas nuo
šimtis. Paskui sutrumpino darbo 
laiką iki 9 vai. ir paskui iki 8 va
landų ir vis mažino darbininkų 
skaitlių teip, kad liko iš 6000 tik 
2500. Nuo 24 d. sausio prisakyta 
dirbti tik 5 dienas sanvaitėj po 8 
valandas ant dienos. 1 Dabar čia 
beveik pusė darbininkų ne turi dar
bo. Nežinia, kada darbai vėl pasi- 
gerįs.

Lietuvių čia yra iš viso 3 ypatos 
ir iš tų yra vienas be darbo.

Čia ateina vienas egzempliorius 
“Kovos” ir vienas “Lietuvos”. 

Daugiausiai čia gyvena portugalų 
ir graikų. Tegul lietuviai nesiduo
da suvilioti agentams, kurie Chi- 
^g0! prikalbinėja darbininkus ke
liauti Califomijon prie visokių 
darbų. Darbų čia nėra.

K. W. Bedarbis.

IŠ MONTREAL, CANADA.
Darbai pas mus labai blogai ei

na, daug dirbtuvių visai sustojo,© 
daug neva dirba, bet po 4 ir 5 
dienas sanvaitėj. Pribuvusiam 
iš kitur darbas sunku gauti, be
darbių yra apie 12,000. Lietuvių 
šeimynų yra 125, pavienių 375. 
Čia susitvėrė 4 draugystės: kuopa 
S. L. A., Šv. Kazimiero draugystė, 
Kliubas Vytauto, ir Lietuvių Soc. 
Sąjungos kuopa; prie jų priguli 
apie 300 lietuvių, bet kur dar 200 
lietuvių, kuriuos matome dirbtuvė
se?

Miegančius negali prikelti iš 
miego nė laikraščiai, nė knygos.nes 
juos mažai kas skaito. Buvo laik
raščiuose apgarsinta, apie nesuti
kimus čianykščių draugysčių, bet 
dabar jos sutinka: netik terp drau
gysčių, bet ir terp teip lietuvių ne
sutikimų nėra. Bažnytiniai rei
kalai prastai eina, nes kun. Sia
mas perskyrė pusiau parapiją, iš
rinko sau naują komitetą ir pasta
tė sargybą ant bažnyčios durų, 
kad įeinanti mokėtų po 10 
centų. Girdėjau, buk parapijonai 
nori išvyt kunigą Šlamą iš 
Montrealo, bet turbut nepašisekė.

Sausio mėnesyje buvo mitingas 
S. L. A. 148 kuopos. Buvo pra
kalbos. Paskui buvo aukos rink
tos ; surinko $7.60. 10 c. pačto
lėšų, o likusius sekančiai padali
nome: $3.25 Lietuvos revoliucijo- 
nieriams; $2.25 Kankiniams ir $2. 
Prieglaudos namui. Pinigus pa
siuntėme “Kovos” redakcijon.

Volukgėlė.

Mažas Feljetonas.
Prašaliečio laiškai iš Rosijos. 

^4-
Brangiausia Felicija! 1 •

Pirmosios durnos atstovai teis
me pasakė, kad jie Viborgo mani
feste išreiškė visos Rusijos norą.

Atstovai ir taip begėdiškai me
luoja!

Visos Rosijos norai.... Aš ge
riausiai žinau, kad visos Rosijos 
norai, kaip tik priešingi manifesto 
norams.

Manifeste pasakyta, kad niekas 
nemokėtų mokesčių, kad neduotų 
nė skatiko valstybės iždan.

Na, pasakyk, ar visa Rosija to 
nori ? \ isagalis Nikalojus, Stoly- 
pin ir kiti ponai nori ko daugiau
siai pinigų turėti. Jei pavaldiniai 
nemokės nė skatiko, iš ko Rosijos 
viešpats užlaikys gražiąją artistę 
Krzešinskaitę ir kitas freilinas.

Mulkiai!
Nežino, kokią krūvą pinigų val

stybė turi išleisti tų grožybių už
laikymui.

Jei atstovai butų geri žmonės 
ir suprastų pinigiškus reikalus, iš 
kailio nerdamiesi, šauktų:

— Pavaldiniai, neškite paskuti
nius savo mylimam viešpačiui! 
Greitai jam gims keletas naujų 
kunigaikščių ir kunigaikštyčių, ku
riuos reikės gausingai apdovanoti. 
Neškite!

O atstovai, priešingai — mur
ma, sako:

— Caras ir valdžia be atskaitos 
aikvoja žmonių pinigus. Caras 
milijonus svaido ant mergų, su 
kuriomis jis gyvena, kaip su pa
čiomis.

Jiems rupi, kiek caras turi pa
čių.

Žiūrėk, Turkijos sultanas pri
sirinko, rasi, kokį šimtą gražiausių 
moterių ir jos visos vadinasi jo 
pačiomis. O pavaldiniai iš to 
labai džiaugiasi, jie labai užganė
dinti, kad jų viešpats ir valdonas 
laimingai gyvena.

Sultanas dievo pateptas ir mu
sų caras dievo pateptas. Vadinas, 
jie gali turėti po šimtą pačių. Vie
na pati nėkuomet negali taip pra
linksminti valdono kaip šimtas — 
jiems tuomet maloniau Įiasirašinė
ti ir po konstitucijomis.

Ne, pinigai valdžiai reikalingi, 
tokią nuomonę turi visa Rosija.

Manifestas sako, kad **.ė v uas 
tėvas nė viena motina ne^’iotiį sa*- 
vo sunaus į kariumenę.

Čia vėl plepalai.
Jei nebus kareivių, kur pasidės 

generolai, pulkininkai, aficiėrai ? 
Jie turėtų visi pasiskandyti arba 
pasikarti, o kas tuomet butų? — 
Amen butų Rosi j ai!

Žiūrėk Mandžurijoje, rodos, 
tiek daug buvo generolų, pulkinin
kų ir aficierių, o pasirodė koks 
tai japonietis ir išpėrė Rosijai kai- 

| lį.... A, ką aš sakau, išpėrė —



l^utent taip apribojamos visų ne 
vokiečių kalbos teisės. Jųjų at
stovai Vokietijos seime drąsiai pa
rėmė savo tautos reikalavimus. 
Jiems pritarė ir kai-kurie vokiečiai 
pirmeiviai.

Kaip-gi pasielgė Prūsų lietuviai, 
kurių pd vokiečių valdžia yra ke
li šimtai tūkstančių? Ar neprikė
lė juos iš tautiškojo snaudulio nei 
tasai vokiečių šovinizmo kalvėje 

* nukaltas naujas ir sunkus smūgis 
I jųjų tautystei ir politiškajai lai- 
S svei ? I Prūsų lietuviai irgi subruz- 
I do neva kovoti už savo gimto

sios kalbos teises. Tik tasai jųjų
I subruzdimas kaž-koks ypatingas, 1 

tik jųjų “kovos“ įrankiai kaž-koki 
keisti. Turėdami tiesą reikalauti, 
kad 4asai barbariškas įsutymas 

j nebūtų įvykdytas, kai|X) priešin
gas pamatiniams konstitucijos su
pratimams ir žodžio laisvei, jie 
nutarė maldauti \ okiecių valdžios, 
bene ji bus tokia gera ir to įsta
tomo nepritaikys prie lietuvių, 
kaipo "istikimiausiųjų” savo “že
mės Tėvo kaizerio (ciesoriaus) 
valdinių. O lenkus, kaipo “nenuo
ramų tautą, lai tasai įstatymas ir 
^Įėgia. Tam tikslui Prūsų lietu

je vadovai , kaip antai Prūsų 
110 atstovas daktaras kunigas 
jgalaitis, kunigas Pipirs ir kiti, 
j^miejie kaizerio garbintojai, 
hatė vergiškai nužemintąjį “pe
roną (prašymą) ir ėmė rinkti 
7 juo parašus. Surinkę gana 
r tu laiku į 28 tūkstančius para- 

jie išsiuntė tąjį peticijoną į
^/^undesratą (vyriausiąją Vokiečių 

valstybių tarybą), į reichstagą ir 
reichstago atstovus. Be to keli 
Prosų lietuviai nukeliavo Vokiečių 
sostapilėn Berlynan ir aplankė kai- 
.kuriuos ministerius. prašydami jų 
jižtarimo. Prosų lietuviai nurodo* 
vokiečių valdžiai savo “ištikimy- 
bę“, siekia dagi praeitėn, primin
dami, savo tėvų “nuopelnus“ laike 
vokiečių karo su prancūzais. Vi- 

L . ta* primindami, jie tikisi išgau
siu valdžios malonę. Valdžia, ži- 

į noma. ramina juos ir prižada ne- 
1 va lietuvių kalbos teisių nepaleisti, 

bet ar gi galima tikėti kokios nors 
valdžios, o ypač vokiečių valdžios, 
priri^mis? Reichstage ((ciesory
stės seime) lietuvio atstovo nėra 
nei vieno. Jųjų reikalais ypatin
gai pasižadėjęs yra ropinties iš 

-Uętuvos išrinktas vokiety s 
Schwabach. Kaip matyt iš Pro
sų laikraščių lietuvių kalbos tei
ses reichstage užtaria ir kiti de- 

ie vokiečiai atstovai, kurie 
kalbai griežtai užgina tas 

pačias teises. “Nauja Liet. Cei- 
tunga” No. 103 paduoda vokiečio 
atstovo Sikert’o kalbą, kurią jis 
pasakė seime gruodžio 11 d. 
stovas Sikert yra užtai, kad lie- 
ttaviams padaryti išėmimą, 7 -jo 

i punkto prie lietuvių kalbos nepri
taikyti. Dėlko, jis taip darodinė- 
ja-

IŠ AMERIKOS
AMERIKOS URĖDNINKAI.
Suvienytose Valstijose yra iš 

viso centrališko rando (ne stetų) 
urėdninkų 337000. Iš jų 196918 
išlaikė atsakantį egzaminą; 8147 
paskirti be egzaminų prezidento; 
53345 pačto už veizėto jų paskyrė 
patsai pačto perdėtinis teipgi be 
egzaminų.’ į Pereituose metuose 
136108 ypatos laikė egzaminus, iš 
jų 99261 ypata egzaminą išlaikė. 
44288 ypatos gavo vietas.

R1’

(įAZDINIMAS.
Seattic/ Wash. Asiatic Exclusive 

Leagud of America atliko čia savo 
metinę konvenciją ir užgyrė: kad 
chiniečiai, japoniečiai ir korejonai 
visai negalėtų Amerikon atkakti, 
kadangi jie daro konkurenciją 
baltparviams darbininkams. Jeigu 
kongresas to ne padarys, tai Lyga 
žada pati tą tiesą į savo rankas 
paimti. Kad azijatai daro konku
renciją Amerikos darbininkams, 
abejonės nėra, bet uždraudimais 
to juk negalima pataisyti. Juk į 
Japoniją, Chinus ir Korėją eina 
Amerikos prekių už 150 milijonų 
doliarių. Jeigu minėti kraštai, dėl 
Lygos užsimanymo pradės boyco- 
tuoti Amerikos prekes, kaip tai 
bandė daryti Chinai, Amerika gali 
daugiau žudyti negu pelnyti iš ne- 
įsileidimo azijatų. ’ Žinoma, žudy
tų ir Azijos tautos, bet kur neuž- 
kanta paima viršų ant proto, ten 
mažai apie nuostolius paisoma. 
Kerštas yra saldus, sako patarlė!

GERAS TEISĖJAS.
Jackson, Ky.. Likosi čia locno 

sunaus nušautas buvęs paviečio 
teisėjas Jus. Hargis. Užmuštasis 
teisėjas pats ne kartą buvo 
teismu už dalyvavimą keliose 
mušystose, bet visada mokėjo 
sisukti. Simus užmušėjas,
tėvo pasielgimo pradėjo gerti, pas
kutinį kartą, _ kada girtas parėjo 
namon, tėvas jį apdaužė.

po 
už- 
iš- 
dėl

At-

UŽMUŠĖ UŽ VISTŲ VOGIMĄ.
Pottsville, Pa. Gyvenantis čia 

Antanas Sinkevičius nušovė Izaaką 
Bevan. Mat Sinkevičiui kelis kar
tus pavogė vištas, todėl jis įsitai
sė aliarmavimo prietaisą. Kada 
paskutinę naktį aliarmavimo prie
taisą davė ženklą, jog prie vištų 
kas atėjo, Sinkevičia ir jo boardin- 
gieriai su revolveriais išbėgo ir 
radę pėdas ant sniego, leidosi vy
tis. Bevan, pailsęs, puolė ant že
mės; tąsyk Sinkevičia ji pavijo ir 
įvarė visus dviejų revolverių šū
vius.

'Apie lietuvius sakyti, kad 
jie musų valdžiai yra priešin- 

' gi ir neprielankus, butų juos 
skaudžiausiai įžeisti. Kon- 
•crvatyviškiejie Lietuvos at
stovai “deda su manim svar
bumą ant to“ (pagal “N. L. 
C.” vertimo), kad lietuviams 
ypatingu priedu prie 7-jo 

punkto butų leistas jų kalbos 
^^jtartoiimas, arba — jei reika- 

— šis punktas taptų per- 
■taisytąs“.
^Haigi konservatyviškiejie (atža- 
^Kiviai) vokiečių reichstago at- 
^fai užstoja neva lietuvius. Ką 

— gal vokiečių valdžia ir 
Barys lietuviams išėmimą, maty- 
^na tokį jų nuolankumą ir neno- 
Hama bereikalo jų tuo tarpu er- 

ir keltį prieš save, kolai yra 
BBana darbo su “maištininkais“ 
HBis. Bet kaip tik Vaterlando 
^Kiečių tėvynės) dalykai parei- 

kitokios politikos, be abe- 
vokiečiai nepasidrovės ne- 

Bnždrausti lietuviams lietuviškai 
^Res savo susirinkimuose, bet ir 
Kęsti juos iš savo žemės, kaip 
K su lenkais sumanė dabar pa- 
Byti.
Krušų lietuviai, tuo savo “pe- 

Ijonu’' parodę prieš visą pasau- 
Hsavo vergiškąją dvasią ir di- 
Kiusiąjį politiškąjį nesusiprati-
■ ir metę tokiu budu gėdos dė-
■ ant lietuvių vardo, nesidrovi 
B vadinti tai kova,' tartum to
■ ntojo žodžio išjuokimui. Taip
■ . L. C.” No 103-me iš prie- 
Kties tos lietuvių kelionės Ber- 
lįan priveda sekančias eiles:
L “Lietuva 
K Vis tave

Už tave 
M Lietuva,
Ha, taip Lietuvą “užstodami“, 
^fc^T’eko neiškovosime gero!

L. Gerulis.
^^^J«lš “L.U.”)

GAISRAI.
New York.. Pn. 43 Worth str. 

siautė čia didelis gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant 200000 dol. 
Gesinant ugnį, «du ugnagesiai liko
si užmušti, o keli tapo sužeisti.

New. Brunswick.
namai Andrews

Ugnyje pražuvo jo

Campleton, 
Sudegė čia 
Campbell, 
tėvas, moteris ir dvejatas vaikų.

Preston, Min. Sudegė netoli 
nuo čia esanti Yeasto namai. Ug
nyje pražuvo keturios ypatos, są
nariai Yeasto šeimynos.

Ber»in, N. H. Viduryj šito mie
sto siautė didelis gaisras, kuris 
pridirbo nuostolių ant 500000 dol.

Rochester, N. Y.. Išdegė čia spi
rito krautuvės Fee Bros. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito ant 
250000 dol.

Trenton, N. Y. Išdegė čia 
dirbtuvės dratinių virvių Roebling 
Sons Co. Nuostolius skaito 
2OOOOO dol. 400 darbininkų 
tai neteko darbo.

ant 
per

EXPLIOZIJOS.
Port, Hood. Čianykščiose ang

lių kasyklose atsitiko dujų explio- 
zija. Jos dešimtis darbininkų 
kosi užmuštų.

IŠ DARBO LAUKO

li-

ant visados, 
užstosim, 
ir visados, 
kovosim I

Chicago, III. Daug čia yra 
darbininkų be darbo, daug darbi
ninkų šeimynų didelį vargą kenčia. 
Duodanti perstatymus Auditorium 
teatre itališkoji San Carlo operos 
truppa pereitos pėtnyčios dieną da
vė perstatymą Chicagos bedarbių 
naudai ir surinko porą tūkstančių 
doliarių.

Steelton, Pa. Dirbtuvėse 
Pennsyivania Steel Co. prasidėjo 
darbai ir prie to patilpo 2500 dar
bininkų. t

f Schenectady, N. Y. Dirbtuves 
American Lacomotive Works keti
na uždaryti ant mėnesio laiko, ka
dangi mat, apsistojus visur pramo
nei, geležinkeliai nereikalauja nau
jų lokomotyvų. Darbininkus dir
busius naktimis, nuo i d. vasario 
visai paleido. Dabar dirba tik 5 
dienas sanvaitėj. Šitose dirbtuvėse 
dirbo pinna 6000 darbi ?inkų. Su
mažėjo darbai ir dirbtuvėse “Ge
neral Electric €0.“. Dabar jose 
dirba tik 5000 darbininkų, o pirma 
dirbo 14000.

Denver, Col. American Smelt- 
tng & Refining Co. apreiškė savo 
700 darbininkų, jog nuo 11 d. 
vasario numažina jų algas ant 
11 %. • Pueblo gi tarpinimo pečiai 
bus su visu uždaryti.

H Struthers, Oh. Darbai 'eina 
čia prastai. Dirbtuvės Morgan 
Springs VVorks dirba dar iš da
lies, bet ar pradės vėl dirbti ir ka
da visose dalyse, nežinia. Stru
thers Lud Mill su visu stovi jau 
nuo trijų mėnesių ir nėra vilties, 
kad greitai pradėtų vėl dirbti.

’ Rush Run, W. Va. Kasyklos 
dirba, bet iš kitur tegul čia nieks 
nekeliauja darbo j ieškodamas. 
Kompanija žada po $2.50, bet mo
ka tik $1.75. Gyvenimas ir randos 
čia brangios. * 1

H Gary, W. Va. Čianykščiose 
kasyklose dirba, bet uždarbiai ne- 
geriausif moka po 1 dol. nuo ka
ro 4 tonų. Nuo kokso pečiaus 
moka po 1 dol. Aplinkinėse dirba 
vos 3 dienas sanvaitėj.

5 Newport New, Va. Darbai 
laivų dirbtuvėse sumažėjo. Dir
ba jose daugiausiai graikai ir neg
rai. Užmokesnis už darbą*

H Kavine, \V is. Darbai Čia su
stojo, daug dirbtuvių uždarė, o ku
riose dar traukiasi darbai, ten dir
ia vos 2 — 3 dienų, tik keliose 
dirba 4 dienas. Darbininkų be 
darbo čia yra daug.

1F Madera, Pa.- Darbų aplinki
nėse kasyklose nėra, kaip kokiose 
kasyklose dirba pusę laiko, kitose 
visai ne dirba.

f Canonsburg, Pa. Standard 
blėtos dirbtuvėse ketina pradėti 
dirbti. Paleis šešius malūnus. 
Prie darbo priims tik pirma dirbu
sius čia darbininkus, todėl iš ki
tur pribuvusiems čia nėra ką darbo 
j ieškoti.

f Indianopolis, Ind. Kalnaka
sių delegatai, susivažiavę su kasy
klų savininkais,nesutiko ant numa
žinimo kalnakasių algų. Kitas su
sivažiavimas atsibus 27 d. vasario.

f Louisville, Ky. Louisville & 
Nashville geležinkelio kompanija 
numažino algas tarnaujančių, gau
nančių daugiau kaip 250 dol. mė
nesyj, ant 8 — 10%-.

H Superior, Wis. Darbai šitose 
aplinkinėse eina negeriausiai. Dar
bų yra mažai, o dagi veik visur 
numažino užmokesnj. Sunku čia 
dabar ir ant maisto uždirbti.

K Ambridge, Pa. Dirbtuvėse 
American Bridge Co. prasidės 
darbai, kompanija priims visus 
paleistus darbininkus. Dirbs po 
10 vai.

f Athens, Oh. Darbai ’ Šiiiom 
kartu eina čia prastai, dirba vos 
2 dieni sanvaitėj. Todėl tegul čia 
nieks ne keliauja darbo jieškoda- 
mas.

• 5 Monongah, W. Va. Prasidėjo 
darbai kasykloj No. 6. Darbą ga- 
|vo apie šimtas darbininkų.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IS CHICAGO, ILL.

Kaip visos apygardos, lietuvių 
apgyventos, turėjo ir turi savo bė
das, taip ir Siaurinė dalis Chica- 
gos neapsiėjo be bėdų ir galima jų 
laukti ir ateityje. Čia lietuviai dar 
neseniai sukruto ant tautiškos dir
vos darbuotis, nežiūrint, kad čion 
Lietuviai jau seniai gyvena, ir ne- 
kurie tvirtina, kad čion pirmiausiai 
Lietuviai apsigyveno. Savo baž
nyčią pasistatė tik 3 metai atgal, 
tautiškų draugysčių teip kaip nė 
nebuvo iki poros metų atgal. 
Draugysčių yra čion dabar nema
žai, nekurtos turi sąnarių j porą 
šimtų, bet tuautiškų ir pirmeiviškų 
nebuvo iki šiam metui. Buvo ir

yra “Gedimino Dr-ątė“, ;neva tau-Į “Saulę' 
tiška, bet ant susirinkimų tautos 
reikalai niekad ne būva svarstomi; 
“Lietuvos Brolių Drstė“- teip pat, 
Sv.| Mykolo Dr-stė yra bažnytinė, 
ta neturi kada tautiškais, reikalais 
užsiimti, Liet. Giesm. Dram. Dr- 
stė, neilgai gyvavus, jau įra, ačiū 
mus dvasiškam vadovui,n Mat ši 
Dr-stė susitvėrė tik laviniesi muzi
koj ir giedojime, teipgi šviesties; 
tam tikslui turi ir knygyną,, o buvo 
užmiršus įdėti į konstituciją “ne
atbūtiną atlikimą velykinės išpažin
ties“. Bet kaip musų dvasiškas tė
velis įstojo į tą draugystę, tuojaus 
užtėmijo tą dalį konstitucijos, kuri 
nieko nesakė apie išpažintį,—pasi
rūpino apie tai. Pirmiausiai reikia 
turėti kasą; turint ją, bus galima 
lengvai Įiermainyti ir konstituciją 
teip kaip reikia, ir, žinoma, tas 
lengvai ir išsipildė 4-tą d. vasario, 
nes niekas to nelaukė nuo teip ge
ro kunigėlio (nė rašytojas nesiti
kėjo, kad butų iš jo tokis “vilką 
avies kailyje“), ir dubar ta drau
gystė perkrikštyta į bažnytinę, ne
teko daugelio sąnarių, gal didesnės 
dalies, ir kas svarbiausia,didžiausių 
jos darbininkų, kurie buvo pašventę 
daug laiko ir grašio; ji negalės 
užsilaikyti kaipo Lietuvių Giesmi
ninkų Dramatiška Dr-stė. Porą 
menesių atgal susitvėrė čion Liet. 
Soc. Sąjungos kuopa, ta ir gavo 
savo palaiminimus. Pereitą nedė
lios dieną, 2 d. vasario, susitvėrė 
ir kuopa S. L. A. iš nedaugiausiai 
sąnarių (6), bet tikimės, kad atei
tyje kuopa užaugs, pritariančių y- 
ra daug. Buvome pasikvietę Drg. 
V. Pūką pradėti tverti tą kuopą, 
bet ir šitas sutvėrimas kuopos ne
apsiėjo be kliūčių. Mat męs šiau
rinėje dalyje turime “cenzorių” 
kurio ofisas yra po No. 211 Wa- 
bansia avė., prie pat bažnyčios. 
Turėjome plakatų atspauzdinę apie 
porą šimtų išdalinimui prie bažny
čios, nežinodami, kad “cenzoriaus” 
uždrausta dalinti plakatus ir abel- 
nai viską kas išeina iš “p. Kaičio 
štorelio“, pasiuntėme vaiką, nuo 
kurio tūlas politikierius, musų “tė
velio cenzoriaus ramstis, atėmė 
tuos plakatus ir, sudraskęs, nume
tė, ir uždraudė dalinti plakatus, ir 
męs, nenorėdami armyderį kelti, 
griebėmės geresnio budo, negu 
peštynės: protestą pakėlėme prieš 
tokį pasielgimą. Męs viešai apskel
bėme jų negražų ajMcpmą. Žmo
nės šitos apygardos pradeda jau 
po truputį matyti kaip per miglas 
kame dalykai stovi, kas juos 
skriaudžia, kas jiems gero linki, 
kas jų labui dirba.

Vienas iš neištikimųjų.

IS E. ST..LOUIS, ILL.
Darbai pas mus labai blogai ei

na; Stock-Yarduos rods gerai dir
ba, bet juose sunku darbas gauti. 
Geležinis fabrikas stovi, žmonių be 
darbo daugybė.

Lietuviai gražiai užsilaiko, nors 
tūli tautiškai dar ne pakilo. Yra 
Čia daugybė skaitančių laikraščius 
bei knygas. Kliubas tautiškai-poli- 
tiškas susirinkime pereitą mėnesį 
nutarė parengti prelekcijas 1 d. 
kovo 2 vai. po pietų Jocio svetainėj, 
pn. 537 Collinsvillc, avė.

Prelekciją skaitys J. Rainys — 
apie Lietuvos praeitį. Žadėjo pri
būti choras dr-stės Jaunuomenės 
Sv. Kazimiero po vadovystė Silin- 
gio. Buvo kalbėta ir apie kitus 
musų reikalus. Tikime sudėti ir 
kiek centų kovotojams už tėvynės 
laisvę. Girdėt miestas žada užda
ryti karinamas nuo pavasario. Bu
tų gerai, nes neesant karčiamų lie
tuviai griebtųsi gal labiau apšvie
timo.

4 d. sausio, Dr-stė Jaunuomenės 
Sv. Kazimiero turėjo savo vakarą, 
ant kurio prisirinko daug svečių. 
Atlošė komediją: “Žilė galvon, 
Velnias vuodegon“. Buvo teip-gi 
kalbos, dekliamacijos ir visoki pa
sikalbėjimai.

Dr-stė Jaunuomene* p. v. Sv. 
Kazimiero turi keletą.( lietuviškų 
laikraščių ir knygyną. n<

:jr Lakštingalas.

IS BENTLEYVILLE, PA.
Darbai eina čia prastai. Ells- 

vvorth, Pa. anglių: kasyklose dirba 
3—4 dienų sanvaitėj. ‘Iš kitur pri
buvusiam darbas sunku gauti. 
Žmonių be darbo yra' čia pulkai. 
Yra čia kokso pečiai, bet ir prie 
jų daug žmonių negali patilpti.

Yra čia, teisybė, keturios draugi
jos: dvi bažnytinės ir dvi tautiškos, 
bet jos nieko tautos labui nenuvei
kė, rupi joms vien pašelpa ligoj 
po 5 dol. sanvaitėj. Susivienyji- 
mo kuopa teipgi nieko neveikia. 
Apie bažnytines brolijas, žinoma, 
nėra nė ką kalbėti, kadangi jose 
visi laikosi vięn kunigo skverno.

Lietuviai čia ne mėgsta skaityt. 
Teisybe, mačiau čia: “Vienybę’’,

Kovą“, “Lietuvą“, “Vil
tį“, bet tuos laikraščius, turbut, 
užsirašo tik teip sau, bet jų nieks 
ne skaito (nesinori tikėti, kad 
žmones juos užsirašytų ir pinigus 
mokėtų, o ne skaitytų. Red.). 
Vietoj skaitymo, mėgsta čianykš- 
čiai lietuviai “einikį“, o 
kišenių, eina namon.

P. W. Zunkus.

ištuštinę

IS PHILADELPHIOS, PA.
Nors šičia lietuvių yra diktas 

būrelis ir užmanymų pakelia daug, 
bet darbo negalima užtėmyti. Svar
biausiu užmanymu yra statymas 
Halės (tautiko namo). Pirma ne
reikėjo nė vienos, bet dabar, kaip 
tik užmanymas pradėta įvykti, tai 
ant karto nori net tris pastatyti. 
Kun. vardan parapijos apsirinko 
lotus vienoj vietoj, laisvamaniai 
arba socijalistai kitoj vietoj, o 
šiaurinėj miesto dalyje trečia kuo
pa statosi sau. Iš šalies žurint, iš
rodo, kad lietuviams reikalingos 
trįs arba dvi Hallės Philadelphioj. 
šitą betvarkę daro vien musų' tau
tiečių nesupratimas ir nekentimas 
tautiškos vienybės, kad vieni ki
tiems užkerta kelią, patįs nežino
dami, dėl kokios priežasties tai 
daro. Pakaktinai pinigų nė viena 
partija ne turi nė pradėjimui dar
bo. Gal reiks eiti Brooklyniečių 
pėdoms. Kiekvienas sveiko 
proto žmogus gali suprasti reikalą 
ir naudą tautiško namo. Dabar lie
tuviškos draugystės yra žydų ir 
svetimtaučių agentais, balius daro 
po balių, centus renka iš visuome
nės ir atiduoda svetimtaučiams už 
Hales. Žinoma, ir joms kartais at
lieka keli doliariai; bet nors ir 
daugiausia uždirba su pagclba su
rūgusio alaus ir užnuodintos degti
nės, tai visgi neapturi daugiau 
kokio dvidešimto nuošimčio išlei
stų pinigų. |

Nedėlinių karčiamų (Kliubų), 
yra čia apie šešios; svarbiausiu jų 
darbu yra — svaiginti lietuvių ir 
be to silpną protą.

Čia lietuviai turi vakarinę mo
kyklą, miestas paskyrė lietuvį mo- 
kįtoją. Prezidentas miesto mokyk
lų kviečia lietuvius prie mokslo ši
tokiais žodžiais: “Lankykite moky
klą ir lavinkite protą, kad ateityje 
galėtumėte tapti sumaniais ir iš
mintingais šios 
Jus žinote, kad 
remiasi tautos 
Kaulakis teipgi
pijomts prie apsišvietimo, aiškinda
mas jo naudą ir reikalą, het visi 
raginimai ir aiškinimai ciną į erd- 
mes ■ tuštybių: iš kelių tūkstančių 
šio miesto lietuvių vos apie dvide
šimts lanko mokyklą. Nuėjus pas 
lietuvius, matai paprastą regyklą: 
vieni, apsėdę stalą, kazyroms lošia, 
kiti, susikimšę kur kampe, sapni
ninką tirinėja.

šalies piliečiais, 
ant piliečių proto 
ateitis“. Kunigas 
ragina savo para-

Busilas.

IS BALTIMORE, MD.
20 d. sausio atsibuvo vestuvės 

Juozo Balinio su Viktorija Salčiu- 
niute. Svečiai, susirinkę lietuvių 
svetainėj, besilinksmindami, pradė
jo kalbėti apie visokius musų rei
kalus. Ant galo likosi užmanyta 
pažymėti vakarą kokiais geresniais 
negu šokiai dalykais. Pratarus 
apie prispaudimą Lietuvoj niusU 
brolių ir jų kovą su netikusio caro 
valdžia ir užmanius naudai kovo
jančių sumesti kiek aukų, geros 
širdies broliai tam mieriui sumetė 
$2.67. Pinigai perduoti vietiniam 
Rėm. revoliuc. komiteto kasieriui 
p. Lazauckui. Nors tai ir maža 
auka, bet ne reikia užmiršti, kad 
iš mažų, jeigu jų būva daug, pa
sidaro didelės pinigų sumos. Rei
kia tik rinkti aukas prie kiekvienos 
progos, nors jų bus ir po mažai, 
bet ant galo susirinks didesnė su
ma. Reikia, kad kiekvienas kla
bintų pats, neatsidėtų ant kito. 
Priešginų, kurie savo šykštumą tei
sina, buk vestuvėse ne vieta aukas 
rnikti, nėra ką paisyti. Gerą da
ryti visur tinkama vieta ir proga.

K. Mikolaitis.

Atminimui kruvinojo nedėldie- 
nio, arba pirmutinių darbininkų 
skerdynių Peterburge 1905 m., vie
tinis Revoliucijos Rėmimo Komite
tas, 22 d. sausio; parengė prakal
bas ir teatrą. Buvo pakviestas 
draugas Antonov. Jis tą vakarą 
dviejuose atvejuose kalbėjo apie 
minėtą atsitikimą, apie padėjimą 
darbininkų Amerikoj ir dabartinį 
krizį. Tarpe prakalbu teatrališkasis 
ratelis 14-tos kuopos L. S. S. at
loše “Paskutinę Bangą?. Aktoriai 
buvo pusėtinai prasilavinę, todėl 
sulošė gana gražiai. Draugas An
tonov pasiliko keletą dienų Balti- 
morėj; buvo rengiamos diskusijos 
ir prakalbos kas dieną. Žmonės 
rinkosi gana skaitlingai ir statė y- 
vairius klausymus, ant kurių Anto
nov atsakinėja

Paskutinis vakaras buvo pašvęs
tas aiškinimui moterų klausymo. 
Didelę naudą atneša toki vakarai 
musų moterims ir merginoms: gal 
nebūtų moters atsilikę teip toli nuo 
vyrų, jeigu butų aiškinama teip 
pirmiau*.

Gaila, mažai susirinko moterų ir 
merginų, ypatingai merginų, nors 
buvo nedėlios vakaras. Matyt, 
mažai musų merginoms rupi ap- 
švieta ir supratimas. Joms labiau
siai rupi ištekėt. Aiškinimai žmo
nėms patiko ir jie suprato kame jų 
išganymas, nes į vietinę kuopą L. 
S. S. prisirašė suviršum dvidešimts 
naujų narių. Vertėtų tokius susi
rinkimus rengti tankiau ir Rev. 
Rėm. Kom. ir suvienytos drau
gystės Baltimores, be abejo, pasi
stengs savo užduotį atlikti. Kitam 
susirinkime nutarė atlošt' dramą: 
“Ponas ir Mužikai“ ir (langiaus ką 
parengt naudingo Baltimores lietu
viams.

,V. Litvaitis,
Pinu. Rev. R. K.

IŠ GARDNER, MASS.
Darbai šiuoin kartu eina silpnai. 

Nežinia, kaip ilgai dar trauksis 
bedarbė. Lietuvių keli čia gyve
na jau nuo 12 metų, keli turi savo 
namus, kiti paskutiniuose 2 metuo
se apsipirko ant išmokesčio, tai 
dabar nežino, ar pasiseks skolas iš
mokėti.

Apšvietime lietuviai stovi žemai, 
laikraštį retai kas skaito, jeigu už
kalbini užsirašyti, tai arba tyli, ar
ba užveda kalbą apie ką kitą; ro
dosi visai nesupranta, kokią nau
dą laikraštis atgabena. Kitas, ne- 
drysdamas išsikalbinėti, užsirašo 
ant pusės ar bertainio metų, bet 
paskui ne atnaujina prenumeratos. 
Kiti, nors angliškai nemoka, perka 
angliškus laikraščius. Vienas iš 
tokių suanglėjusių lietuvių porą 
metų atgal, užklaustas superinten
dento, ar jis lietuvis, atsakė, jog 
pirmą kartą girdi tokį giltos var
dą, jis esąs rusas. Dabar dagi tas 
rusas užsidėjo pardavinėjimo šif- 
korčių agentūrą; pirmiau turėjo 
valgomų daiktų kromą, bet lietu
viai, visai teisingai, tokio išgamos 
ne rėmė. Girtuoklystė čia labai 
prasiplatinus — geria lygiai vyrai 
ir moterys.

2 d. vasario 156 S. L. A. paren
gė prakalbas. Kalbėtojai buvo už
prašyti: Vincas Žubas iš Bostono, 
Kaunas iš Brocktono ir Paltana- 
vyčius iš \Vorcester. Pribuvo tik 
vienas Paltanavičia. Žmonių bu
vo apie 300, o tame skaithuje ir 
apie 5 moterys. Paltanavičia sa
vo kalboj užgriebė daug klausy
mų, bet mažai išaiškino. Kalbėjo 
apie atvikimą pirmutinių žmonių 
Amerikon (gal tik baltparvių? Nes 
atkakus europiečiams, Amerika 
buvo apgyventa ir tai jau nuo la
bai seniai. Red.), apie Haywoodą 
ir Pettibone, bet ne paaiškino dėl- 
ko abudu buvo apkaltinti. Tikiu, 
kad kitą kartą p. Paltanavyčia ge
riau prisirengs ir ne reiks jam šo
kinėti nuo vieno dalyko ant jeito. 
Vietinių kalbėtojų ne buvo, nes ti
kėtasi, kad trijų užprašytų pakaks; 
tuom tarpu du užprašyti ir pasiža
dėję ne pribuvo, 
nąvičiui kalbėti, 
tainės išbėgiojo*.

Pabaigus Palta- 
visi veik iš sve-

Mylėtojas.

IS LAWRENCE, MASS.
Šia buvo sumanyta įsteigti koo

peratyvišką mėsos pardavinę, 
bet užmanymas užmigo. Mėsos 
pardavinę Čia butų labai reikalinga 
ir ją ne sunku būt įrengti. Jeigu 
300 ypatų sudėtų tik po 3 dol. 
tai susirinktų 900 dol.” Už 1000 
dol. galima jau mėsos pardavinę 
turėti ir tai pusėtiną. Bandykime 
tik, o pamatysime, kad besilaikyda
mi vienybės, lengvai galėsime savo 
pardavinę turėti, ne reiks sveti
miems pinigus nešti.

P. Ja.

IŠ SACRAMENTO, CAL.
Darbai čia visai sumažėjo, tokiu 

budu neteko darbo daug darbinin
kų. Čia dirbtuvių yra mažai, vi
sas miestas užimtas vien. Southern 
Pacific R. R. šapomis, kuriose pe
reitą vasarą dirbo apie šeši tūks
tančiai darbininkų ir vis reikalavo 
daugiau; bet užstojus krizini, spa
lių mėnesyj atleista dešimtas nuo
šimtis. Paskui sutrumpino darbo 
laiką iki 9 vai. ir paskui iki 8 va
landų ir vis mažina darbininkų 
skaitlių teip, kad liko iš 6000 tik 
2500. Nuo 24 d. sausio prisakyta 
dirbti tik 5 dienas sanvaitėj po 8 
valandas ant dienos. Dabar čia 
beveik pusė darbininkų ne turi dar
bo. Nežinia, kada darbai vėl pasi
gers.

Lietuvių čia yra iš viso 3 ypatos 
ir iš tų yra vienas be darbo.

Čia ateina vienas egzempliorius 
“Kovos“ ir vienas “Lietuvos”.

r IL -
Daugiausiai čia gyvena portugalų 
ir graikų. Tegul lietuviai nesiduo
da suvilioti agentams, kurie Chi- 
cagoj prikalbinėja darbininkus ke
liauti Californijon prie visokių 
darbų. Darbų čia nėra.

K. W. Bedarbis.

IŠ MONTREAL, CAN’ADA.
Darbai pas mus labai blogai ei

na, daug dirbtuvių visai sustojo,© 
daug neva dirba, bet po 4 ir 5 
dienas sanvaitėj. Pribuvusiam 
iš kitur, darbas sunku gauti, be- •» 
darbių yra apie 12,000. Lietuvių 
šeimynų yra 125, pavienių 375. 
Čia susitvėrė 4 draugystės: kuopa 
S. L. A., šv. Kazimiero draugystė, 
Kliubas Vytauto, ir Lietuvių Soc. 
Sąjungos kuopa; prie jų priguli 
apie 300 lietuvių, bet kur dar 200 
lietuvių, kuriuos matome dirbtuvė
se?

Miegančius negali prikelti iš 
miego nė laikraščiai, nė knygos.nes 
juos mažai kas skaito. Buvo laik
raščiuose apgarsinta, apie nesuti
kimus čianykščių draugysčių, bet 
dabar jos sutinka: netik terp drau
gysčių, bet ir terp teip lietuvių ne
sutikimų nėra. Bažnytiniai rei
kalai prastai eina, nes kun. Sia
mas perskyrė pusiau parapiją, iš
rinko sau naują komitetą ir pasta
tė sargybą ant bažnyčios durų, 
kad įeinanti mokėtų po 10 
centų. Girdėjau, buk parapijonai 
nori išvyt kunigą šlamą iš 
Montrealo, bet turbut nepasisekė.

Sausio mėnesyje buvo mitingas 
S. L. A. 148 kuopos. Buvo pra
kalbos. Paskui buvo aukos rink
tos; surinko $7.60. 10 c. pačto
lėšų, o likusius sekančiai padali
nome: $3.25 Lietuvos revoliucijo- 
nieriams; $2.25 Kankiniam* ir $2. 
Prieglaudos namui. Pinigus pa
siuntėme “Kovos“ redakcijom

Volukgėlė.

Mažas Feljetonas.
Prašaliečio laiškai iš Rosi jos.

Brangiausia Felicija!
Pirmosios durnos atstovai teis

me pasakė, kad jie \ iborgo mani
feste išreiškė visos Rusijos norą.

Atstovai ir taip begėdiškai me
luoja !

Visos Rosijos norai.... Aš ge- 
’ riausiai žinau, kad visos Rosijos 

norai, kaip tik priešingą manifesto 
norams.

Manifeste pasakyta, kad niekas 
nemokėtų mokesčių, kad neduotų 
nė skatiko valstybės iždan.

Na, pasakyk, ar visa Rosija to 
nori? Visagalis Nikalojus, Stoly- 
pin ir kiti ponai nori ko daugiau
siai pinigų turėti. Jei pavaldiniai 
nemokės nė skatiko, iš ko Rosijos 
viešpats užlaikys gražiąją artistę 
Krzešinskaitę ir kitas freilinas.

Mulkiai!
Nežino, kokią krūvą pinigų val

stybė turi išleisti tų grožybių už
laikymui.

Jei atstovai butų geri žmonės 
ir suprastų pinigiškus reikalus,; iš 
kailio nerdamiesi, šauktų:

— Pavaldiniai, neškite paskuti
nius savo mylimam viešpačiui l 
Greitai jam gims keletas naujų 
kunigaikščių ir kunigaikštyčių, ku
riuos reikės gausingai apdovanoti. 
Neškite!

O atstovai, priešingai — mur
ma, sako:

— Giras ir valdžia be atskaitos 
aikvoja žmonių pinigus, taras 
milijonus svaido ant mergų, su 
kuriomis jis gyvena, kaip su 
čiomis.

Jiems rupi, kiek caras turi 
čių.

Žiūrėk, Turkijos sultanas 
sirinko, rasi, kokį šimtą gražiausių 
moterių ir jos visos vadinasi jo 
pačiomis. O pavaldiniai iš to 
labai džiaugiasi, jie labai užganė
dinti, kad jų viešpats ir valdonas 
laimingai gyvena.

Sultanas dievo pateptas ir mu
sų caras dievo pateptas. Vadinas, 
jie gali turėti po šimtą pačių. Vie
na pati nėkuomet negali taip pra
linksminti valdono kaip šimtas — 
jiems tuomet maloniau pasirašinė* 
ti ir po konstitucijomis.

Ne, pinigai valdžiai reikalingi, 
tokią nuomonę turi visa Rosija.

Manifestas sako, kad nė vienas 
tėvas nė viena motina neduotų sa
vo sunaus į kariiunenę.

Čia vėl plepalai.
Jei nebus kareivių, kur pasidės 

generolai, pulkininkai, aficierai ? 
Jie turėtų visi pasiskandyti arba 
pasikarti, o kas tuomet butų? — 
Amen butų Rosijail

Žiūrėk Mandžurijoje, rodos, 
tiek daug buvo generolų, pulkinin
kų ir aficierių, o pasirodė koks 
tai japonietis ir išpėrė Rosijai kai
lį.... A, ką aš sakau, išpėrė —

pa-

pa-

pri-



paprašė Rosi ją iš Mandžurijos Iš
sikraustyti. O jei nebūtų genero
lų, ateitų koks revoliucijonierius 
fr prarytų tėvynę su visais kaule
liais.

Kareiviai reikalingi todėl kad 
Rosijoje yra daug generolų, pul-

Gadynė šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—I795m.)
kininkų ir aficierių.

Manifestas sako, kad niekas ne
būtų persekiojamas ir baudžiamas' 
už savo persitikrinimus ir nuomo
nes, manifestas nori, kad nebūtų 
politiškų prasikaltimų.

E, Rosijai tas visai netinka!
Kur dingtų šnipai ir žandarai, 

kurie gaudo revoliuciją? Panai
kinus politiškus persekiojimus, jie 
turėtų eiti vogti, jiems daugiau 
nieko nepasilieka. O dabar tie 
vargšai vis turi šiokį tokį uždar
bi-

Žodžiu, kas tame manifeste sto
vi, tai vis neteisybė, visa Rosi j a 
kaip tik priešingai" mano; antra, 
kokią teisę turėjo atstovai išleisti 
manifestą, juk jie ne caras!

Na, už tas energijas jie ir už
sipelnė kalėj imą.

Bet panašios erezijos Rosijoje 
visgi perdaug išsiplatino. Mųsų 
carienė - motina, išsigandusi tų 
tyrezijų, iš proto baigia eiti.

Dabar męs visi drebame, kad 
tas-pats neatsitiktų ir su caru, — 
gydytojai jau seniai sako, kad jo 
galvoje visi balkiai sutrešo ir 
<uksta daugybės šulų.

Dievas žino, kas su juo bus? 
Tavo grafas Kuku.

MA0J1 RASTAI
Sparnai. M. 'Šiaulėniškio drama. 

Ryga. 44 pusi.

Drama gera, akcija gana gyva, 
kalba teipgi ne bloga. Ji tiks lo
šimui ypač Amerikoj, kur gana 
tankiai ant scenos perstatomi visai 
ne tirdami veikalai, o kaip pirma 
buvo daroma, tiesiok visai nė ne- 
sulypintos kaip reikia atskiros sce
nos būdavo perstatomos.

Dangus. Pagal K. Flammarioną, 
parašė P .Brandukas, su paveiks
lais. Chicago, III. 1907 m. 193 

- pusi.
Flammarion žinomas prancūziš

kas raštininkas, populizatorius as
tronomijos. Jo veikalas Dangus 
labai geras, todėl priderėjo jį tik 
gerai išversti be permainų, tai bu- 

’ tų kur kas geriau. Čia gi dauge- 
Ivj vietų yra ir klaidos ir nesu
prantami išaiškinimai. v Klaidos 
yra net paveikslėliuose. Paimkime, 
štai kad ir 11 pav. Ant jo pa
ženklintos nuo ekvatoriaus perma 
vidutiniškosios juostos, o paskui 
karštosios, kurios remiasi į polių 
ratus. Tuom tarpu karštosios juo
stos yra terp ekvatorio ir tropikų, 

. o už jų eina vidutiniškoji. Toliau 
paimkime 35 pav. Paaiškinimo po 
juom visai suprasti negalima. Ne
suprantamų vietų yra ir tekste pa
čios knygos, o to, ypač moksliškuo- 

, se raštuose neturėtų būti.

Mųsiį dirva. Skaitymo kninga 
Liaudies mokyklai ir gimnazijai. 
Sutaisė M. Vasiliauskas, ir J. 
Matu tėtyčius. Kaunas, .švento- 
Kazimiero Draugijos išleidimas. 
1907 m. J59 pusi.

Yra tai pusėtina skaitymo kny
gutė išėjusiam elementorių. Nors 
ūžvardinime pasakyta, kad* ji pa
skirta ir gimnazijų mokiniams, 
bet gimnazistams jau reikalingos 
geresnės. Liaudies mokykloms ji 
gera.

Paraše Jonas Šliupas, M. D.
■

silaužėiš kalėjimo ir pagelbėjo Frankui pabėgti į Lenkiją, 
netrukus jis priėmė mokytojo vietą pas tūlą kalvvnišką 
šlėktą Lietuvoje. Buvodamas su mokintiniais savo V ilniu- 
je, tankiai lankė savo tikėjimo susirinkimą ir is religiško 
užsidegimo pamaišytą protą gavęs, ėmė italus, \ ilniuje 
skaitlingai gyvenančius, versti į protestantizmą ir gailes
tauti, kam Italijoje netapo kankintiniu už Kristų. Ant ne
laimės, per Dievo Kūną (1611 m.) surinkime sakė pamok
slą ‘iškalbus And. Chrząstovskis ant temos apie balvoną 
Nebuchadnezzaro, Babylonijos karaliaus. Pasibaigus diev- 
maldystai, namon grįždamas, ant rinkos sutiko iškilmingą 
proceciją po vada vyskupo \ ainos, ir užsidegime pirma 
Italus nuo procesijos atkalbinėjo, o paskui, pasilipęs ant 
laiptų 'altoriaus, kur vyskupas ketino mišias laikyti, bal
siai prašneko į aplink stovinčius žmones: “Ar jus manote 
Dievą begarbiną? Jus esate stabmeldžiais. Duona, kurią 
nešiojate aplinkui, nėra Dievu, ir negalėtų iš vietos pati 
krustelti, jeigu nenešiotumėte. _ C Kristaus, Dievo musų, 
jieškoti reikia danguje, po dešinei Dievo tėvo sėdinčio . 
Žmones už tai; supuolę, jį apmušė, ir į rotužės kalėjimą į- 
metė. Į keletą dienų atvedė jį pas vyskupą ir magnatus, 
ir klausinėjo: ar-jį neprikalbino tatai daryti bendratikiai, 
o gal kalbino kas ir užmušti karalių, karalienę, karalaitį ir 
vyskupą? Atsakė, kad ką padarė, tai padarė pats iš savo 
įkvėpimo, o užsipuolimą ant valdžios laiko biauria piktadė- 
jyste. Vėliaus, ir ant torturų paimtas, daugiaus nieko ne
išpažino. Evangeliškoji šlėkta stengėsi isliuosuoti jį iš ka
lėjimo, bet veltui: Franco, kaipo bliuznytojas, tapo sučver- 
tuotas 1 d. liepos 1611 m., poto kaip jam buvo išplėšę lie- 
žiuvį per pasmakrę.

Ant rytojaus po ekzekucijos Franko jėzuitai užsikėsi- 
no ant Vilniaus kalvyniškių. Tądien buvo atlaidai Tra
kuose. Pavakarėje, grįždami iš ten jėzuitų mokintiniai į- 
Vilnių, apnyko namus tūlo evangeliko, bet vos j valandą 
teįsilaužė; potam užgulė ant helvetiškojo surinkimo, o iš
laužę spragą mūre. įsiveržė į gyvenamąsias evangeliskų 
kunigų, vieną iš jministerių, Balcerį Krosnevyčių nuo pir
mų lubų žemyn numetė, kitą, Martiną lertulianą, parsi- 
vertę, mirtinai užkule, trečią, Joakimą \ endlandtą, vokiš
ką pamokslininką, kumsčiomis ir lazdomis prikloję, ketino 
įmesti į ngnį, ir tik nežinia kas sulaikė juos nuo žadėto 
darbo. Biblioteką taip bažnytinę, kaip privatišką ministe- 
rių, iš dalies sudegino, iš dalies išsinešė. Išlaužę skrynias 
ir išgrobstę bažnytinius indus,, padegė surinkimą, kurs 
drauge su mokykla, gyvenamomis ministerių ir mokytojų 
sudegė. Jėzuitai teisino šitą nelalią darbą savų mokinti
nių išleistuose raštuose. Žinoma, prie mokintinių tuojau 
prisidėjo ir gauja grobišių. Teisindami mokintinius jėzui
tai dar tvirtino, kad velyk Žydams ir Totoriams duoti lai
svę dievmaldystės, negu dissidentams, kurie ėsą pavojin
gesni katalikystei!

Veikiai potam suardymui bažnyčios, grįždamas iš 
Smolensko, Zygmantas III atkako į Vilnių. Jonas Švei- 
kovskis iš šlėktų svietiškas senioras Vilniaus surinkimo 
įnešė monarchui skundą ant tokio jeibio ir išdergimo hel- 
vetiško išpažinimo. Karalius žadėjo pats tą bylą perkra
tyti, jeib ji tik netapti} įnešta į ateinantįjį seimą. Bet nėra 
žinios, ar Zygmantas III tą reikalą kratė; nes 1613 m. 
seime Janušas Radivilas savoj kalboje į karalių, drąsiai 
prieš skriaudas savo bendratikių stodamas, nenurodo, kad 
karalius bent dėl formos butų peržiūrėjęs reikalą. Turbut 
nedaug prisidėjo nė instrukcija, kurią Vilniaus konvokaci- 
joje 4 d. lapkričio dvasiškoji ir svietiškoji durna įteikė pa- 
siuntiniartis aprinktiems seiman, idafit už \ ilniaus surinki
mo skriaudas nenutylėtų. Tiek dar gerai, kad neuždraudė 
kalyyniškiems atstatyti Vilniuje naują surinkimą, mokyklą 
ir gyvenamąsias ministeriams ir mokintojams, iš mokesčių, 
kurius synodas Vilniuje 1 d. liepos 1612 užgyrė. Tačiaus 
su- kiekviena diena padėjimas liet, kalvyniškių ėjo aršyn, 
ypačiai kad sutankėjo pereidinėjimai į katalikystę. Syno
das Vilniuje birželyje 1614 m. leido svietiškiems scnio- 
rams ir patronams surinkimų atkalbinėti ir ekskomunika 
grasinti, jeigu bendratikiai priiminėtų katalikus mokytojus 
savų vaikų arba tokius, kurie buvo mokęsi pas jėzuitus ar 
socinijonus. Visokeriopi persekiojimai kasdien ėjo di
dyn. Jėzuitai su pagelba savų mokintinių *) ypačiai |>er- 
sekiojo dissidentų kunigus, išniekindami juos, naikindami 
sveikatą ir gyvastį, išstatydami gaujoms apšmeižti — be 
jokio jau nubaudimo. Nestebėtina) kad reikėjo drūto po
būdžio pas dissidentuš pastoti kunigu. Ir jau pradžioje 
17-to šimtmečio daugelis surinkimų neturėjo savų pasto
rių ir, anot synodo Vilniuje 1611 m., ministeris artymiau- 
sios bažnyčios važinėjo kas antrą savaitę ten, kur truko 
ministerio. Tokiu budu atsirado tarp ministerių bemoks-
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liai, kuriems katalikai ir socinijonai pakišinėti galėjo savo 
liturgiškas ir dogmatiškas knygas, taip jog Vilniaus syno
das 1617 m. turėjo ministerius graudenti, idant nelaikytų 
popiežiškų ar socinijoniškų raštų, o tik šitas: Bibliją Bras- 
čių, Naują Testamentą, Postillę Gregoro iš Žarnovco, Po- 
stillę Kristupo Krainskio ir katechizmą Gilovskio. ,

* Toks nemokslumas helvetiškų ministerių jėzuitams bu
vo labai parankus. Nebuvo jau Lietuvoje Volanų, Lasic- 
kių, Sudrovskių, Chrząstovskių ir kitų mokintų vyrų. Raš
tiška polemika, taip gaivi pabaigoje 16-to šimtmečio ♦), 
aptilo iš sykio. Dissidentiškos kitkart pressos Radivilų, 
dabar jėzuitų, Lenciciaus ir kitų, blaškančios 16-me amž. 
ant jėzuitų ir katalikystės tūkstančiais apologijas Krovic- 
kio, rašius Gregoro iš Žarnovco, Volano ir tt., dabar spau- 
dino katalikų asketiškus, liturgiškus raštus, arba paškvi- 
lius prieš kitvierius. fpėdiniai Chrząstovskių, Sudrovių, 
Biskupskių ir kitų mokintų vyrų buvo iš didesnės dalies 
žmonės tamsus, ir jėzuitai ateidinėjo į surinkimus, pasi
gaudavo pamoksluose ir iššaukdavo ant disputų ♦), o 
bėglus dialektikoje ir citatose iš biblijos lengviai pergalė
davo bemokslius, kurie tankiai nė nepriimdavo iššaukimo 
į disputus, nepasitikėdami savoms pajiegoms. Ar stebėtina, 
kad jų bendratikiai pereidinėjo pulkais į katalikystę, pavez- 
dami surinkimus katalikų kunigijai?

. Negana to. . Atsirado dissidentams nauji priešai — 
tai minykai visokių regulų, kurių klioštoriai paplito prie 
Zygmanto III Lietuvoje. RegUliariškus kanonikus Vilniu
je įkūrė Vilniaus vyskupas Eust. Valavyčius; basus Kar
melitus tenpat Ign. Duba vyčius, miesto urajėa”, ir Stepo
nas Pocius, ęakancleris d. k; Lietuvos. Domininkonus 
prie bažnyčios'Pilypo ir Jokūbo, Jurgis Litavoras Chrepta- 
vyčius, Novogrodko vahada. Klares Vilniuje —• Levas

Sapiehaf IWanciškonus Galšėnuose —< Pov. Sapieha, pa- 
k a nei e r ii d.UL. k. Bernardinus — Sapigiškčje Kazimieras 
Levas Sapieha, pakancleris d. L. k. Bernardinus Trakuose 
— vystei Euit. Valavyčius. Bernardinus Gartine karei
viai, kttrie Maskvoje po Zygmantu III ilgus metus tarna
vo; tenpat Domininkonams — Fridrikis Sapieha, Mstisla
vo vaivada;’Raseiniuose Domininkonus — Jurgis Tiškevy- 
čius, Žemaičių, vėliaus Vilniaus vyskupas. Kretingoje 
Bernardinus Jonas Karolis Chodkevyčius; jis pats jėzui
tus Kražiuose. Jėzuitus Varniuose — Nikalojus Kiška, 
Žemaičių vyskupas. Bernardinus Telšiuose — Povilas Sa
pieha. rKarMeIitus Liškave — Jurgis Tiškevyčius. Domi
ninkonus Šklove, — Aleks Chodkevyčius. Domininkonus 
Minske — Zofija Sluškicnė, Vendeno vaivadiene, duktė Za- 
visos payždininko d. L. k. Domininkonus Smolenske — 
Zygmantas III; Stolbcbose, pa-Nemunėje, juos-gi, Aleks. 
Sluska, 4 raku vaivada ir Zofija Konstancija Zėnavyčiu- 
tė, jo pati, iš kalvyniškės pastojusi katalike (1621); Ostro- 
ve Domininkonus 1621 m. — Aleks. Sapieha, Oršos sta- 
rasta. Novogrodke Domininkonus — Kristupas Chodke
vyčius, arklidininkas d. L. k. ir tt. Prietaikmiui prie to 
pasidaugino Lietuvoje skaitlius parapijinių bažnyčių kata
likų ir tini jotų. Pats Levas Sapieha įsteigė čion 24 kata
likiškas, be kelių dešimčių unijotiškų cerkvių. Tas pats 
Sapieha atėmė nuo kalvyniškių bažnyčias Ikaznėje ir Or
šoje, o nuo disunitų klioštorių Cėriškį, ir visas plačiuose sa
vo lobiuose cerkvės, kurias katalikams ir unijotams pavedė. 
Galima numanyti, kaip vyko evangelikams, kada visi ėjo 
lenktynėmis atversdinėti kitvierius, gaudyti vėles dangui, 
nesirūpindami apie įrankius atvertimui panaudojamus. Ta
me atvertinėjime gelbėjo dar ir unijotų kunigija. Tarp jų 
asižymėjo tokiame apaštalavime Jozapatas Kuncevyčius ♦), 
kurio patarėjais buvo jėzuitai Valentas Fabricius ir Grigas 
Gružev’skis, vėliaus pamokslininkas Zygmanto III. Jis tai 
atvert^pirma į uniją Joną Melešką, Smolensko kaštelioną, 
kurs di^Unitų klioštorių Bazilijonų Žyra ve jo valdžion pa
vedė. Čion gyvendamas, aplinkėje daug ypatų atvertė į 
katalikystę ar uniją: tarp kitų patraukė prie unijos Soltaną 
is disunito uolų šalininką helvetiško išpažinimo; Thėodorą 
Skuminą Tiškevyčių, Novogrodko vaivadą ir jo sūnų Janušą, 
tuomet referendorių d. L. k., vėliaus Trakų ir Vilniaus vai
vadą, Mikolą Sokolinskį, Polocko vaivadą iš disunito kal- 
vyniskį; Filianną \ alavyčienę, kalvyniškę, Fėdorę, žmoną 
Kristui*) Zenavyčiaus, Polocko vaivados, Soroką su 3 duk
terims ir daugelį kitų, taip j<*g Polocke, kur už uolumą at
vertinėjime disunitų ir dissidentų buvo unijotų archivysku- 
pu, ir kur nuo djsunitų atėmė daugelį bažnyčių lyginai kaip 
ir kituose miestuose savos dijecezijos, buvo vadinamas “du- 
šochvat" — “dušegaudžiu'’.

(i.dop vieš|>atavimo Zygmanto III skaitlius evangeli
kų Lietuvoje labai sumažėjo ir daugybę jų bažnyčių atsiė
mė katalikai, nes dabar jas galima buvo drąsiai glemžti 
]>agal tribunolo nuosprendinj, besirėmiant įstatymu 1588 
m., kurs uždraudė alianaciją bažnytinių lobių ♦). Rods 
ta pragaištis.‘helvetiškų bažnyčių Lietuvoje atsilygino iš 
kitos pusės, šalininkas kalvynizino, kunigaikštis Janušas 
Radivilas. apsivesdamas su kunigaikščiute Slucko, |>astara 
aine to galingo namo •), ir įgyięs su ja plačius lobius Sluc
ko, Kopyliaus ir tt. tuojau tuose lobiuose įsteigė bažnyčias 
savo išpažinimo, o Slucke įkūrė augštesnes mokyklas. Bet 
ir kunigaikštis Janušas Radivilas •), vienas iš vyriausių 
ramsčių kalvynizmo, pasimirė galop 1620 m. ir tapo palai
dotas (vasary je 1621 m.) Dubikuose su karališka veik iškil
me, kurioje dissidentų kunigams leista tapo dar dalyvauti, 
be pavojaus gyy’asties. Apie susivienijimą su disunitais 
\ ilniaus susivažiavime 1599 m., po mirimo kunigaikščio 
Konstantino Ostrogskio l(>08 m., tapo užmiršta, nes disu- 
nitai, remdamiesi ant galingesnio užrubežinėje viešpatystė
je talkininko, velijo kariauti savarankiškai negu vienytiesi _ 
su tikėjimu, kurj pravoslavų cerkvė taip-pat niekino kaip ir 
katalikų bažnyčią. Negalėdami įtraukti disunitus į savo 
interesus, dissidentai bent kurstė juos prieš katalikystę, ar
ba gelbėjo jiems suokalbiuose prieš uniją ir katalikystę. 
Taip UO) m. disunitų pasamdytas kalvyniškis vidur rin
kos Vilniuje, diehos mete, rėžė kardu į galvą metropolitui 
Hippatijui Potiejui. Rods ranka metropolitas prisidengė 
ir tokiu budu gyvastį išsigelbėjo, nors nukirto jam du pir
štu drauge su vyskupišku žiedu. Vaiduose disunijos su 
unijotais ir užmušime Kuncevyčiaus, liet, dissidentai buvo 
slaptais kurstytojais, o Smotryckis vyriausia plunksna tos 
užmušėjystės susinešinėjo su jais.

Nukankinimas Jozefato Kuncevyčiaus galutinai sulau
žė disuniją Lietuvoje Nubaudė aštriu nusprendimu 
pravadyrius *); atiminėjo jos bažnyčias Vytesbeje, Poloc
ke. Oršoje, Mogylevc ir kitur. Meletius Smotryckis, vie
nas iš mokinčiausiti jos žmonių ir bėgliausių polemikoje, 
y’crkgdamas bausmę, |>erėjo į uniją, įgijo augštus bažnytiš
kus laipsnius, ir nukreipė savo plunksną tuomi pasekmin- 
giaus prieš disuniją, kad gerai pažinojo jos silpnybes *). 
Lietuviški kalvyniškiai, susirūpinę aštria bausme disunitų, 
ušmušėjų Kuncevyčiaus, pasibjaurėję netikrybe jiems disu
nijos, nutarė, metini pastangas, susidrauginti su rytine 
cerkve, padrutinti savo spėkas viduriniu susiorganizavimu 
ir atnaujinimu senų ryšių su savais bendratikiais Lenkijo
je., Vilniaus synode 1621 m. nutarė perspauzdinti agendas 
ir katechizmus, kurių dabar ėmė pristigti, ir velijo, kad 
bendratikiai, siunčiantiejie savo vaikus į jėzuitų mokyklas, 
tuojau iš ten atimtų. Vilniaus synode 1625 tai. nutarė, 
be mokyklos ir seminarijos Vilniuje, pagerinti augštesnes 
mokyklas Slucke ir Kėdainiuose. Vilniaus synode 1626 m. 
nutarė atnaujinti ryšius su kalvyniškiais Mažlenkijos ir su 
čechiškiais broliais Didlenkijoje suvienijimui spėkų 
prieš persekiotojus ir užvedimui surinkimuose vienokumo 
liturgijoje ir įmoniuose, ir tam reikalui išsiuntė deputatus 
savo į Belzos susivažiavimą Mažlenkjjoje. O Vilniaus 
synoduose 1627 ir 1628 m. nutarė paduoti į spaudą pergul- 
dymą biblijos, pataisytos D. Mikolajevskio, priėmė liet, mo
kykloms statutą, parašytą And. Dobrzanskio, Novogrodko 
senioro, rūpinosi paplatinimu savo liturgiškų knygų, priėmė 
ir prigelbėjo tulus išguitinius savo bendratikius iš Cechijos 
ir pricrheiniškid palatinato. Visus tuos žingsnius jų vedė 
Kristupas Radivilas, liet, laukinis hetmanas, ir Labęckis, 
ministeris Vilniaus surinkimo. Ans pakėlė nupuolusias 
mokyklas Kėdainiuose, paturėjo raiščius su kalvyniškiais 
Mažlenkijds/ ir čechiškaiš broliais Didlenkijos, liepė lenkiš
kai perguldyti ir spauzdinti visokias theologiškas evangeli-* 
kams knygas, kaip Medytacye Jono Gerhardo, stojo prieš 
skriaudas, bendratikiams daromas vyskupų, konsistorijų, 
tribunolų, jėzuitų ir šiaip ypatų, ir labiausiai parėmė skun-* 
dus dissidentų, paduotus pasiuntiniams kartu Zygmantui - 
III visatiname seimę 1627 m. *). Skundas tas nupiešia 
padėjimą dissidentų pabaigoje Viešpatavimo Zygmanto III 
ir atrodo, kad dissidentai išmanė gerai šaltinį, iš kurio plau
kė jų vargai ir nelaimės. Jie čion sakosi tylėję, pakol juos 
skriaudė privatiškos ypatos, bet kada kanceliarija karaliaus 
ir teismų subselia ąnt laisvės ir tiesų jų kėsinasi, dissidentai 
negalį viešai nesiskųsti. Primena 1 suardymą Krokavos 
surinkimo ir uždraudimą atlikti religiškus įmonius,

nėjimus numirėlių iš kapų, skriaudas Poznaniuje, Radzie- 
jove ir Stavisyje, Vilniuje ir Liubline, išvarimą evangelikų 
iš Varmijos dijecezijos, pavedimą kadukui evangeliško mū
ryto namo Krokąvoje; kaip dabar perkūnas trenkė į Liubli
ną, kur evangeliškas šlėkta Bolestrašyckis knygą de l ani- 
tate Mundi iš prancūziškos kalbos pcrguldęs, tapo už tai 
pinigiška bausme ir bokštu pasmerktas, potam išguitas, o 
knygą budeliui liepta buvo deginti prie gaudimo \arpų; 
galiaus uždraudė šlėktai skaitymą jos po bausme netekimo 
garbės ir turtų, o baudei po netekimu kaklo! Taip esant, 
juk negalima bus laikyti nė katechizmų, ifialdų, nė postillių. 
“Dėl Dievo! gyvas dar autorius tos knygos Petras Moli- 
netts po katalikišku karaliumi, gyvena absoliutiškoje vieš
patystėje, o jeigu jis yra laisvas ir atvangus; jug-gi jo 
raštus, kurių labai daug išleido, apkantoja. Ten Sorbonna, 
kardinolai, parlamentai, nedrįsta visuomenišką taikai teršti 
ir nieką taip begėdišku dekretu apšmeižti, o pas mus ILen
kijoje, laisvoje respublikoje, tokie apsunkinimai turi tarp
ti?.... Netik nenubausta jėzuitiškų, studentų ir jų i»agelbi- 
ninkų, kurie su iškilmingu pasielgimu surinkimus ardo, 
šlėktos namus oppuknuoja, ir pasalumus ant sveikatos pa
dorių žmonių sumano, nė nenubausta, ant tų, kurie gy
nėsi, kaičias uždėta, ir, kas skaudžiausia, laisvę atlikinėti 
religiškus įmonius aprubėje miesto nuo evangelikų geležiniu 
įstatymu atimta, ir apskelbta, nes taip tinka geriausiai, ka
da studentai ant evangelikų viešpatauja, tad evangelikus 
bausti, kada anie viešą taiką sutramdys, tad evangelikus 
proskribuoti, ir taip tiek baudų kris ant evangelikų, kielę 
bus prasižengimų studentų.......... • Liubline vos evangelikai
po našta persekiojimų suvaitojo, juk ažuot pagell)os, dar 
gyvus ant morų deda ir iš miesto veža: vos norėjo griuf 
sius ir pelenus nuo pasiutimo draskytojų likusius patais# 
juk sveikiausią dalį prieš valią ligonio, kurį reikėjo ap\J 
žėti, atkerta. Idant savų įstatymų išleidime nesiduotų vi 
džiai karaliaus ir respublikos diriguoti, tai mus nubaui 
ir nupliektus į seimą pasiuntė.!.. Šitame seime, kai 
apie vienintelę varpstę sukasi musų viltis: laisve?, taikai 
atvangumas.... Atsiminęs šventumą savo prisiekos, to 
kies užlaikyti taiką ir ramumą tarp besiskiriančių tikej 
me.... Neleisk tad, “karaliau, įnešdinti į _savo viešpatystę” 
žindrą pamišimo, kurs kitas riešpatystės naikina ir į pele
nus pa verčia.... Visos luomos klauso valdžios karaliaus; 
visa respublikos kariumenė ir kareiviai bijosi vardo kara
liaus; tik argi mokyklų gigantai ir su jais besirišanti gauja 
niekins fiateptinį Dievo?.... Argi nepaveiktos rankos ka
raliaus ant savęs neturi pajusti tie, kurie priešinasi valiai 
jo ir įstatymams?..*. Namuose ir ant savos žemės kokią 
turime laisvą, liudyja Alexandraviče, Lucyanovjče, liudyja 
surinkimas Geltuvos nudegintas, liudija nusprendinis Bo- 
lestrašyckiui dėlei skaitymo knygų išneštas, o ant šlėktiškų 
netik namų, bet ir ant tolimiausių užkampių užtrauktas" 
ir tt.

Netik skundėsi Zygmantui III dissidentai,’ jie nukrei
pė savo balsą senatan ir pasiuntinių trobėsin, melsdami 
pasigailėjimo nuo sąbrolių ir sąvalstiečių. “Visos kitos 
viešpatystės“, sako dissidentai, “neteko papuošalo sutikmės, 
visos žiurėjo ant neteisų, skriaudų, apšaipynio, apjuodini- 
mo, grasinimų evangelikams daromų, iki šitie pastariejie, 
desj)eracija užsidegę, velyjo ant sykio pragaišti, manydami, 
kad visi kryželiai menkesni yra, negu karna viniai, kurius 
kentėjo. Viena tik Lenkija ir d. Lietuvos kunigaikštystė 
malšinimu uolybės ir lygumu tiesų tarp susirėmmriu rehgi-" 
jų taiką ir sutikimą užlaikė. Rankose tatai jūsų. |>ouai. tą 
laimę sau ir ainiams čielybėje užlaikyti, neleidžiant įskau- Į 
dintus ir susfiaustus evangelikus didesnėmis skriaudomis 
jušinti.... Dalykas Bolestrašyckio apie kiek daug pavojų' 
mus i>crsergsti? Ar-gi už skaitysią, arba laikymą knygos 
turėtų kas Lenkijoje netekti garbės, turto, kaklo?.... De
kretuose sekretoriai, eretikais, kaceriais, synagogistais, kal
vynais, arijonais mus vadina, nė neatmenant to, kad nuo- 
sprendinis neturi turėti pracjudiciitni, o čia 1 pats įvardini
mas atstovi sunkiausią dekretą, priegtam nenorint eiti |)a- 
gal visuomenišką įstatymą, kurs mus dissidentais in reli- 
gionc jiavadino.... Visur mus aplenkia, neduoda j mažiau
sius urėdus, nešnekant jau apie senatoriškus krėslus, ver
tingiems ir pasenusiems. evangelikams įsisprausti. Todėl 
prašome jus, ponai, kad mus, savus brolius, neapikantoje 
vieros dėlei nelaikytumėte, nė į kokias differencijas prieš 
mus neįsileistumėte, nėsa lenkišku krauju būdami, lenkiška 
dvasia gy vendami, be Lenkijos šlėkta būti negalėdami, tik
rai ponams visados labui bendros tėvynės gelbstime. 
Prašome, kad ponai neduotumėte mus vedžioti aniems, ku
rie iš Romos, iš Ispanijos, ir iš Italijos atėję, Romą,: Is
paniją, Italiją Lenkijoje rengia“. T

Tas skundas prispaustų jėzuitų ir hierarchijos, murdo
mų tribūno!iškaiš nusprendimais dissidentų, rods iš d»« 
tapo išklausytas, nes t ame t seime įvyko konstitucija. ! 
tribunoliški dekretai, kurie vim legis sapiunt, neturi turi 
jokios vertės; bet kokia nauda iš tos konstitucijos jio 
parėjo? Ogi, netiktai neatkėlė jokio senesnio tribunolu 
nusprendimo, tai konstitucijai priešingo, bet vos toji k< 
stituciįa uždžiuvo, tuojau trečiame mete (1630) įvy 
Liubline tribunolo ištarmė, tarp kunigaikščio Zaslavskio 
vaivadienės Volynijos, kur uždrausta dissidentams po.i 
tria bauda laikyti dievmaldystę jos mūriniame name, 
paniekinimu ir išjuokimu šviežios konstitucijos.

Iki užbaigė gyvenimą, Zygmantas III užsiėmęs bu 
naikinimu disunijos ir dissidentų. Dar 1629 m. uždran 
disunitams statyti cerkvę Vilniuje, o stengdamasi suviee 
ti likusius disunitus su unijotais. Mirdamas po ilgo vii 
patavimo (1632 m.), galėjo pasigėrėti, kad pasrj 
tai, ko troško atsisėsdamas ant suolo Jagėliunų, beje, kad -i 
labai apvalė nuo kitatikių. Lietuviškame senate, užeidalm 
ant sosto, radęs tik du kataliku, nepaliko po savim nė vien 
dissidento nė disunito. Bent pusė dissidentiškos šlėktą 
Lietuvoje sugrįžo jam valdant į sterbles katalikų bažnn 
čios *); daugybė helvetiškų surinkimų ar nupuolė, ar peu 
ėjo į rankas katalikų. ■ Nuo rytinės cerkvės atplyšo vio 
augštesnėji kunigija, daugybė černcų, tūkstančiai cerkvė 
su šlėkta ir liaudimi. Karališkuose ir šlėktiškuose mids 
tuose, dissidentai nuo miestiškų urėdų ir brolijų pavary 
didumoje perėjo į sterbles katalikų bažnyčios. Ant pažu 
ros tokiu paplatinimu katalikystės ir unijos Zygmantas II 
įvezdino į respublikos kūną didesnį vienodumą, o iš ties? 
apsilpnino ją, pasėdamas sėklą neapikantos kitatikių d< 
viešpataujančios tikybos, o daug labiaus dar nukreipdama 
visas morališkas ir materiališkas spėkas tautos ai^ 
pakylėjimo hierarchijos, su tūkstančiais klioštorių ir bkj 
gi ausiu ant svieto zokoninkiškų mokyklų; paliuosuo^anig 
kilusiais iš to šalyje sukiršiniais visas pastangas valdžią 
padaugindamas sauvalę, prisidengusią ploščiuku uolumo 
talikų religijai ar auksinei laisvei; galiaus priversdair 
prispaustus kitatikius apsižvalgyti, ar negaus pagelbos 
užrubežio.

Jeigu Lenkų įtekmė nuo seniai veikė lietuvi i 
sijoje, voačiai per sulenkėjusią dinastija Ja^ėliui^

(Toliaus bus.)



Naktis.
(Pašv. Onai Giraitis)

Naktis nusileido puiki, stebuklinga: 
Žvaigždės plevena augštai, 
Tartum į žemę giliai nuodėjningą - 

įžiūri dangaus angelai. >

Skraido po orą dvasios nematomos 
Nakties tamsumoje būriais — 
Aplinkui ramumas gilus, neapsakomas 
Kvėpuoja sapnais įvairiais.

Atsimena tąsyk datirtos malonės, 
Ir protas nustoja dejuot’;
Veržias į galvą užburtos svajonės 
"Krūtinė liuosiaus gal' alsuot’.

Verkti ir viltis, tikėti norėtum, 
širdis visus geistų mylėt’, 
Rodos, terp piktojo svieto galėtum’ 
Gyvendamas, laimę turėt’.

Naktis nusileido puiki, iškilminga — 
Žvaigždės mirguoja augštai, 
Tartum į žemę giliai nuodėmingą 
Žiuri šventi angelai.

Kazimieras Vidikas,

esme Belaisvio Čerkeso
? (Pašv. A. Simaičiui).

k;
jv jums, aulai tėvynės, 
dnai—žili milžinai, 
nes upių sidabrinės, 
Lybė ir bočių kapai!

Už valandą vieną liuosybės

Ateinančios vilti linksmybės 
Ir bandą geriausių arklių.

.Ir laiką vergingos sunkybės 
Sutinku aš priešams vergaut’, 
Tik valandą duokit’ liuosybės 
Jei laisvės kiek galima gaut’.

Nutruko giesmė jo verksminga, 
Galva jo nulinko žemyn, 
Ir kalnai vien aidą graudingą, 
Skambėdami nešė tolyn.

K'azimieras Vidikas.

H. Ibsen.ŠIAURĖS KARŽYGIAI
? KETURIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA.

UŠ RUSŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE

K. PUIDA,

Ha! To nepadarysi 1
Padarysiu! -
Taigi apsirikau; maniau, esi didesnės

Blogos valandos pagimdo blogas min-

SYGURD (karštai). Užmiršti tave turiu ir no
riu !

JIORDIS. Nors ir taip butų! Bet negali. Nori, 
kad mano sumanymas vėjais nueitų — bet tas tau 
nepasiseks. Dar prieš vakarų Dagna ir Gunnar viską 
žinos!

SYGURD.
JIORDIS.
SYGURD.

dvasios.
JIORDIS.

tis. Perdaug manim pasitikėjai. Aš noriu, aš turiu 
eiti su tavim — į kovą, į gyvenimą! Gunnaro na
muose man perankšta!

SYGURD (tvirtai). Bet tu visuomet aukštai sta
tei gerą vardą; svarumą ? Kovai tarp manęs ir 
Gunnaro yra užtektinai svarbių priežasčių. Jeigu 
Gunnar kristų dabar nuo mano kardo ar išpažintum 
riska it| eitum su manim?

(nustebus). Kam klausi?
HH'RD. Pirma atsakyk ' Ką padar;. tum. jci- 
^^MKapčiau tavo vyro 
^^^KDIS (žiuri 
^^^Hr negalima butų

Mdyčiau!
Kur D (šypsosi).

tavęs.
^^^KDIS (neramiai).
I^^KURD. Tas būti turi. Tu pati nutariai 

Gunnaro gyvastį 
scenos viduriu).

HHMnAR (rusėtai Į Jiordisą). Jau dygsta tavo

(artindamasis). Kas gi tau atsitiko? 
Sygurdai! tai tu? Kas man atsitiko?

MĮ'langiau, ko aš laukiau. Vos tavo žmona, Dag- 
MHE>ešė man žinią apie Korės užpuolimą, sėdau 
HHklio, norėdamas kviesti kaimynus pagalbon.

Ejrd.
K, N AR.

%/SrB*°dŽ£IU.
HaKc..
^^Ktliu.
SSBriai elgiausi. Turėti, ką nors bendro šiandien 
^^Lįm — tai gėda.
I^^EuRD. Neilgai tas bus gėda; dar prieš va- 
^^Kftkaktinai turėsi žmonių prieš Korę.
|įl®NNAR. Sygurdai! ;
I^BrDIS (tyliai, džiaugdamasi). Ha! To tikrai 

■UbuRD (priverstinai piktas). Bet tuo neužsi- 
IIBK Gunnarai, musų draugiškumas. Užmuštai To- 
I^^Mhiano žmonos brolį, dėlto šaukiu tave kovon 

rytoj, kaip tik prašvis. (Jiordis staiga įnir- 
HBKou prie Sygurdo, teėiaus susilaiko tr per visą 

nesijudindama).
'paprastai nustebęs). Kardais — su 

Sygurdai!
suh^ paPr°<'iii p;i-

ne ant g\ valties, bet ant mir- 
^^^^^^^Mtdvie j u turi žūti l

užmušėju?
įstabiai). Tuomet turėčiau
pirmiau pasilsėti, kol tavęs

Gerai,

Bet to

Jiordis. To

būti negali

tikė-

dabar
(Gunnar ir keliūtas tar-

Na?
Neaiškus buvo atsakymai, kur tik
Pasakė, ^kad nepadoriai pasielgiau 

Hm.... sakė oar daugiau, ko aš atkarto- 
Jog netekau garbės. Pasakoja, kad aš

GUNNAR (karčiai), Suprantul Palikau tave 
vieną su Jiordisą — prikalbėjo tave.

SYGURD. Galbūt. (Pusiau į Jiordisą nusikrei- 
Pfs), Prakilnios dvasios moteriškė turi vyro garbę 
saugoti. ([ žmones gilumoje), O jus, pasakykite 
Gunnaro kaimynams, kad rytoj jis kovoja su manim 
kardais. Nieks napavadins bailiu vyrą, kuris drįsta 
kovoti su Sygurdu Stipruoju. (Tarnai išeina išdu
rtu).

GUNNAR (greitai prieina prie Sygurdo ir suspau
džia jam rankų, labai sujudęs). Sygurdai, doras bro
lau, tik dabar tave suprantu. Kaip anuomet mano 
laimei aukojai savo gyvastį, taip dabar darai mano 
garbei.

SYGURD. Dėkuok savo moteriškei. Ji yra mano 
veikimo priežastim. Rytoj, kuomet saulė nusi
leis. ...

GUNNAR.............susitiksiva. (Švelniai). Ginklo
drauge, paimk nuo manęs gerą kardą. Tai brangi 
dovana.

SYGURD. Ačiū. Nekabink jo nuo sienos. — 
Kas žino, ar rytojaus vakarą jis man dar reikalingas 
bus.

GUNNAR (spaudžia Sygurdui rankų). Lik svei
kas, Sygurdai.

SYGURD. Lik sveikas — ir daug laimės! (Iš
siskiria. Gunnar į kairę, Sygurd, pažvelgęs į Jiordi
są, išeina scenos išdurtu).

JIORDIS (po valandėlės, susimąsčius). Rytoj— 
kova? Katras žus? (Valandėlę tyli, paskui šaukia 
lyg kad kų tvirtai nutarusi). Vis vien katras žus— 
Sygurd ir aš neišsiskirsiva! (Uždanga).

VEIKSMAS IV.
Jūrių krantas. Vakaras. Laikas 

nuo laiko mėnuo šviečia per audrin
gus debesis. Gilumoje juoduoja kų

* tik sukastas pilekalnis. Po dešinės, 
scenos pryšakyje ant akmens sėdi Er- 
nulf plika galva; alkūnės paremtos 
ant kelių, veidas paslėptas delnuose. 
Vieni jo žmonių pila pilekalnį. kiti 
Šviečia balanomis. Neilgai trukus į- 
eina Sygurdas ir Dagna iš šėtros, ku
rioje dega dideli ugnis.

DAGNA (pašnabždomis). Dar čia sėdi. (Sulaiko 
Sygurdų). Ne — nekalbėk į jį.

SYGURD. Teisybė. Dar peranksti. Geriau jį 
vieną palikti. ,

i DAGNA (eina į dešinę scenos pusę ir žiuri gai
lestingai j ievų). Koks stiprus buvo vakar, kuomet 
kėlė Torolfo kūną ant pečių! Stiprus buvo, kol ka
pą kasė. — Bet kuomet į tą kapą sudėjo jo sūnūs, 
užžėrė smėliu ir akmenimis — apėmė jį gailestis ir 
lyg staiga apmirė. (Šluostos ašaras). Pasakyk, Sy
gurdai, kada ketini grįžti į Islandiją?

SYGURD. Kaip tik audra nutils ir kuomet už
baigsiu savo reikalą su Guąnaru.

DAGNA. Tai tuomet pirksi žemės, pastatysi pi
lį ir nežygiuosi daugiau jūrėmis?

SYGURD. Taip, taip. Tą tau žadėjau.
DAGNA. Ar ištikrųjų Jiordis primelavo, sakyda

ma, kad aš netikusi tau žmona?
SYGURD. Taip, taip, Dagna. Tikėk mano žo

džiais !
DAGNA. Tat vėl busiu rami ir stengsiuos už

miršti tą piktą, kuris čia atsitiko. Ilgais žiemos va- 
karais drauge kalbėsi vos apie Gunnarą ir Jiordisą 
ir....

SYGURD. Ne, Dagna, jeigu mudviem abiem ge
ro geidi, tai niekuomet neprimink Jiordisos, kuomet 
apsigyvensi va savo namuose Islandijoje.

DAGNA (lyg nepakakinta). Tu neteisingai el
giesi jos neapkęsdamas. Sygurd, Sygurd, tas nepri
tinka tau.

VIENAS KAREIVIŲ (artinasi prie Ernuljo). 
Kapas užbaigtas.

ERNULF (lyg iš miegų pažadintas). Kapas? 
Užbaigtas? Taip....

SYGURD. Prakalbėk dabar į jį, Dagna!
ERNULF. Nesibijok. Kapas gerai ir tvirtai iš

taisytas — šilta jiems ten gulėti.
DAGNA. Taip, bet tau—?
ERNULF. Aš? Man nešalta.
DAGNA. Dar nieko šiandien nevalgiai; eik į 

butą. Vakarienė prirengta.
ERNULF. Nesu alkanas.
DAGNA. Bet sėdėti čia taip ramiai, tikėk ma

nimi, tas kenkia tau; nesi prie to pripratęs.
ERNULF. Teisybė, kaž kas krutinę spaudžia. 

^Negaliu alsuoti. (Veidų paslėpta rankose. Tyla. 
Dagna 'sėda šalę jo).

DAGNA. Rytoj apžiūrėsi savo laivą ir drauge 
su mumis keliausi į Islandiją?

ERNULF (nepakeldamas akių). Ir kas ten iš 
manęs? Ne, aš noriu likti čia -su savo sunais.

DAGNA (skaudžiai). Tėve I
ERNULF (pakeldamas galvų). Eik į butą ir pa

lik mane vieną.... V ieną, antrą naktį pašiaus audra
ir — galas man.

DAGNA. Kas tau! Tokios mintys..,.
ERNULF. Stebina tave mano noras pasilsėti? 

Mano dienų darbas užbaigtas. Sūnus žemėje. (Stai
ga). Eik! — Salyn, šalyn! (Vėl paslepia veidų 
rankose).

SYGURD (tyliait į Dagnų, kuri atsikelia). Leisk 
jam dar valandėlę pasėdėti.

DAGNA. Ne. Padarysiu kas reikia, — pažįstu 
tėvą. Sakai, kad/tavo dienų darbas užbaigtas? Ne
visiškai. Palaidojai savo sūnūs — bet tu esi skal
dąs ♦)? Pridera jų atmintį apdainuoti.

ERNULF (purto galva). Dainuoti? Ne, ne! 
Dar vakar galėjau, šiandien esu persenas.

DAGNA. Bet visgi turi dainuoti. Dori vyrai 
buvo tavo sūnus; garbės giesmė priguli jiems, o mų- 
sų giminėje nieks dainuoti nemoka, tik tu vienas.

ERNULF (žiuri į Sygurdų lyg klausydamas). 
Dainuoti? Ką manai, Sygurdai?

SYGURD. Manau, kad tavo dukters reikalavi
mas teisingas.

DAGNA. Tavo kaimynai Islandijoje už piktą 
tau paskaitys, jeigu Emulfo sūnų laidotuvių šventė 
įvyko, o dainos apie juos ne bus. Kad sekti paskui 
sūnūs, dar turi laiko.

♦J Skaldąs — dainininkas^

(Pabaiga bus).

IŠVISŪR.
—1 I1

-|| Už kalbą laikytą N«w Yorke 
apie prietikius Mąskolijoj, konser- 
vatyviškiejie maskoliškosios du
rnos atstovai prasiėjo ^ boycotuoti 
kadetų partijos , duu^s atsto
vą, profcssorių Milinkbvą. Pra
dėjus jam durnoj kalbėti, juoda
šimčių ir spaliečių atstpvai pakilo 
ir išėjo iš salės. Durnas pirminin
kas, kadangi liko per mažai atsto
vų, turėjo pertraukti posėdį. Su
grįžus konscrvatyyams, kada vėl 
Milinkov norėjo kalbėti, jie vėl 
išėjo ir posėdį vėl atsiėjo per
traukti. Dabar Milinkov turi bal
są, o jeigu jį ir toliau boycotuos, 
tai gali atsieiti ant neaprubežiuoto 
laiko pertraukti durnos posėdžius.

|| Po karėj, aukso ir deimantų 
kasyklų savininkai Transvaaliuje, 
prie darbų kasyklose pradėjo ga
benti indiečius. Tas terp vietinių 
gyventojų pakėlė didelį nekenti- 
mą azijatų. 4 d. vasario Johan- 
nesburge gyventojai atlaikė viešą 
susirinkimą ir nutarė boycotuoti 
pardavinės azijatų užlaikomas ir 
dirbtuves ir kasyklas turinčias azi
jatus darbininkus.

|| Vengrijoj kaime Isonbolgi, 
apvaikščiojo šimtmetines sukaktu
ves apsivediino t šathrnani pora. 
Vyras turi u6 metus, o jo mote
ris 116. Ir kaip kaimynai sako, 
šimtą metų šita pora išgyveno su
tikime, be didesnių vaidų. Tai jau 
tikrai stebuklinga pora. Kaime 
jų vaikų, vaikų vaikų ir jų vaikų 
gyvena net 7 u. Matyt todėl se
nelių ir vaisingų būti.

Visoj veik Europoj siautė 
sniego darganos. Nuo ‘sniego 
vakarinėj Vokietijoj upės išsiliejo 
per krantus ir pagimdė tvanus. 
Užtvinę vandeni paupiuose užlie
jo kaimus ir miestus. Daugelyj 
vietų bėgiojimas traukinių ant 
gelžkeiių apsistojo. v

|| Popiežius exkomunikavo pro
fesorių Monadų jos (Bavarijoj) 
universiteto, Juozą Schnitzerą už 
jo straipsnį k ri tikinu ant į jx>pie- 
ziaps encikliką. Popiežius už
draudė studentams theologiškojo 
fakulteto lankyti lekcijas profeso
riaus SchniUero.

|| Pagarsėjęs Portugalijos dikta
torius Franco, dėl kurio valdymo 
budo likosi užmuštas karalius Kar
ina, bijodamas gyventojų keršto, 
išbėgo iš Portugalijos ir atkako į 
Ispanijos sostą pilę Madridą; iš čia 
iškeliavo jis Paryžiun. Pasislėpė 
teipgi du ministeriai Franco mi
nisterijos: iždo ministeris Cava- 
tho ir tiesų D-ras Abseu.

U Vienas iš Morokko maurų va
dovų RaiSuli, paėmė nelaisvėn šai
tano sargybos vadovą, Anglijos 
ukėsą Harry McLcan. Laikė ji 
nelaisvėj 7 mėnesius. Dabar vie
nok Raisuli atgabeno jį į Tangierą 
ir' už 100000 dol. atidavė 
Anglijos konsuliui. Anglijos ran
das Raisulio išlygas priėmė.

1 Berlyne likosi suareštuotas 
Scott už prigaudinėjimus žmonių. 
Scott garsino laikraščiuos apie 
neva jo išrastą prietaisą, vadinamą 
Planchctte. Su pagclba to apara
to neva kiekvienas jį pirkęs galėjo 
pats savę hypnotizuoti ir ištirti 
savo ateitį. Lengvatikių atsirado 
gana, kaip kokią dieną Scott už 
savo prietaisas gaudavo po $1700 
ir daugiau.

%

|| 7 d. vasario; rytiniuose Prū
suose, Prūsų Lietuvoj, Poznaniaus 
provincijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, 
Austrijoj, Vengrijoj ir Maskoli- 
joj siautė ne paprastos sniego dar
ganos. Gelžkeiių ir telegrafų 
linijos teip likosi sniego užneštos, 
kad traukinių bėgiojimas ir tele
gramų siuntinėjimas į minėtus 
kraštus pasiliovė.

|| Siaurinėj Ą f riko j, prancūzų 
vald. Algier, kur labai retai- žmo
nės mato sniegą, 1 d. vasario siau
tė sniego dargana, ji užklupo ant 
celio dalį prancūziškas kariume- 
nės, 28 kareiviai sušalo.

|| Londono laikraščiai praneša 
apie didelį mūšį terp prancūzų ir 
maurų. Ant mūšio lauko krito 
10000 maurų ir 160 prancūzų, ta
me skaitliuje keturi aficierai. 
Mušis tas buvo aplinkinėse Settat.

|| Laikraštis “Novoje Vremia”, 
is kurio, išreiškimui savo nuomo
nių, naudojasi- randas, pranašauja 
karą Maskolijos su Turkija ir ma
no, kad karas užgims balandžio 
mėnesyj šių metų. Turkija trau
kia savo kareivius ant maskoliško- 
Įo rubežiaus.

|| Vokietijoj, mieste Čranken- 
hausen iš bado pasimirė viena, at
skirai gyvenanti mergina. Pasiro
dė, kad jos turtai siekia 30000 
markių. Kadangi ji neturi turtų 
palaikėj ų, pinigai tie patenka iž
dui.

|| Turtai užmušto Portugalijos 
karaliaus, kokius jis savo pačiai 
paliko, ne pereina 3(^000 dol. 
Apart to, ji gaus 100000 dol. nuo 
gyvasties apsaugos draugijos.

• || Dokų darbininkai mieste Cal- 
lao, respublikoj Chili iš naujo pa
kėlė streiką, todėl iš porto negali 
išplaukti laivai.

|| Maskoliškasis randas pareika
lavo nuo durnos $2563000 sušelpi- 
mui baduojančių Maskolijos ev- 
ventojų.

VIETINĖS ŽINIOS.
I

— Pereitos nedėlios dieną viso
kiose miesto dalyse dalis gyventojų 
kėlė protestus prieš užsimanymą 
fanatikų, reikalaujančių uždraudi
mo pardavinėti gėrimus nedėlioms, 
uždarymo saliunų ir tt. Žinoma, 
gėrimai ir saliunai yra blogu, bet 
jie yra todėl, kad žmonės jų rei
kalauja. Ne dėl saliunų uždarymo 
žmones protestuoja, bet todėl, kad 
fanatikai stengiasi neleisti gėrimų 
ant l^lių pikninkų ir tt., kad jų 
užmanymas yra jau aprubežiavimu 
laisvės,liet mėgstančių gėrimus ne
gali nuo gėrimo sulaikyti, nes toki 
gali pirm laiku jų į namus parsiga
benti ir ten gerti tiek, kiek tik 
kam jvatinka. Pereitą nedėlios die
ną susirinkimuose dalyvavo apie 
50000 žmonių.

Pereitą sanvaitę Chicagoj iš vi
so pasimirė 747 yjjatos, arba ant 
46 mažiau negu tą pačią sanvaitę 
pereitų metų, bet visgi ant 46 y- 
;utų daugiau negu už pereitą san.- 
vaitę. Terp pasimirusių buvo 387 
vyriškiai ir 300 moterų; vaikų iki 
5 metų buvo 267, senelių virš 60 
metų 168. Daugiausiai mirčių, nes 
149, buvo nuo plaučių uždegimo', 
nuo džiovos 71.

Pereitos nedėlios dieną, ant W. 
Madison st-., netoli Halsted str., 
lioksi atidarytas naujas teatras, va
dinamas “Star and Garter theater”. 
Jame duoda lengvus, nealsinančius 
protą veikalus.

— Namuose pn. 507 Mihvaukee 
avė. pereitos nedėlios dieną bandė 
nusižudyti 17 metų mergina, Ona 
Paltman. Ji atsukinėjo gazą, bet 
gasp&dinė užuodė gazą ir dar į lai
ką pašaukė policiją, kuri, radusi 
be žado gulinčią merginą, nugabe
no ją į paviečio ligonbutį, kurio 
daktarai ją ir atgaivino. Mat mer
gina manė, kad jos numylėtinis at
šalo ir nori ją apleisti, todėl norėjo 
nusižudyti.

— Pereitos nedėlios |>enktadienio 
vakare itališkoji operos trupa da
vė specijališką perstatymą naudai 
neturinčių darbo Chicagos darbi
ninkų. Už ložes milijonieriai mo
kėjo po 100 dol. Gryno pelno bu
vo keli tūkstančiai doliarių, bet tai 
tik lašas vandens jūrėse, nes varg
stančių darbininkų šeimynų Chica
goj yra dešimtys, jeigu ne šimtai 
tūkstančių.

ATSAKYMAS.
49 ir 50 NN. “Lietuvos” tūlas 

ponas “Buvęs Pirmojo Lietuvių 
‘Seimo* raštininkas", karštai už
puolė ant mano recenzijos p. Šliu
po knygelės (“Lietuviai! Ar ge
rais kelais.......... ”).

Labjausiai jam nepatiko, kad^ąš, 
ir kiti socijal-demokratai, • buk 
“mėgstame pasigirti esą vieninteliai 
Jetuvos revoliucijonieriai”.

Nežinau, kame kritikas užtiko 
mano straipsnyje tokius pasigyri
mus (o juk žada atitaisyt tiktai 
tas “klaidas”, kurios yra mano 
straipsnyje”) ; nes jisai to nenuro
do. Ir visai bereikalo žmogus skai
to moralus “ir kitiems socijaldemo- 
kratams”; apie tai galėjo pakalbėt 
atskiroje vietoje.

Tačiaus žengęs į pamokslininko 
vėžias, kritikas jau nebesusivaldo 
ir užveda ilgą pamokininčią pasa
ką apie “Vilniaus Seimą”. Jis da 
rodysęs, kad socijaldemokratai ne 
“vieninteliai revoliucijonieriai’’.

Į jo pasaką aš negaliu žiūrėt ki
taip, kaip į pamokslą, nes jo pa- 
duotiejie faktai be abejonės iš
kreipti ir vienpusiški.

Kritikas nemato nieko geresnio 
socijaldemokratų darbuose “Sei
mo*, kaip tiktai dezorganizavimą

(tvarkos ardymą); išvadina soci- 
jaldemokratus “obstrukcijonistais” 
(polemikos pavyzdis!) ir da pri
skaito jiems visą eilę nedorybių.*..

Nesigilindamas perdaug į “Sei
mo” istoriją, kuri Jau tiek kartų 
buvo sekta ir aiškinta, aš atkrei
piu atidžią į šituodu visiems žino
mu daiktu. “Seimas” savo nutari
muose įrašė didžiumą tų reikalavi
mų, kuriuos jau beveik per pusę 
metų buvo skelbę minioms soc.-de- 
mokratai; po "Seimo” socijaldemo
kratų įtekmė sodžiuje (ir mieste) 
nesumažėjo, bet padidėjo.

Aišku, kad jie nė kiek ne “dis
kreditavo savęs minios akyse”. At- 
penč, savo kalbomis “Seime” jie 
žymiai- prisidėjo prie išaiškinimo 
tos dienos klausimų — ir padarė 
įtekmę ant daugelio valstiečių.

Patįs liudijo valstiečiai, liudijo 
tai pagryžę iš Vilniaus. Man teko 
ne su vienu jų kalbėties, ir visi 
pripažino, kad socijaldemokratų 
oratoriai smarkiausiai sukritikavo 
valdžios ir kuniginių politiką. 
Patėmijau, kad tie valstiečiai tū
lą laiką dar liko po socijaldemokra
tų įtekme, norį nė prieš tai, nė po- 
tam nebuvo įstoję į socijaldemo
kratų partiją. Antai su jų pagelba 
mes įdarėme keletą sodžiaus ir 
dvarų darbininkų susirinkimų: jie 
duodavo arklius kelionėms, suvez- 
davo į pažintį su prakilnesniais 
darbininkais ir tt.

Taigi, socijaldemokratai atnešė 
ir naudą "Seimui”, arba, teisin- 
giaus pasakius, tenai dalyvavu
siems žmonėms. O buvęs "Seimo” 
raštininkas norėtų tai visai užgin
čyti.

Žinoma, uždrausti vienam plus- 
ties ir socijaldeniokratus “ėsti”— 
negalima: juk tai liuoso noro dar
bas ir kai-kurių nuomone, labai 
pagirtinas. Bet klausimas: ar be
šališkai manančius žmones gali 
prrtikrint toks polemikos būdas?

Berods, įtikti B. “S.” raštininkui 
sunkoka. Sj)ėju, kad jisai vis ra
stų priekabių prie socijaldemokra- 
ty* j'c’Ku t*e butų ir angelais revo
liucijos |>asirodę. Visas dalykas 
juk revoliucijos supratime, o ne 
atskiruose pasielgimuose “Seime” 
arba kitur.

Savo' kritikoje, B. “S.” raštinin
kas išreiškia pažiūras į revoliuciją. 
Jisai sako: "Seimas”.... kaip męs 
žinome, buvo pirmu (!) aktu re
voliucijos Lietuvoje”; kiek toliaus: 
"Kas-žin, jeigu seimininkai butų 
sugrįžę iš “Seimo" tuščiomis ran
komis, be “nutarimų”, kas-žin, ar 
butų kilusi revoliucijos “audra?” 

Į Tuom tarpu "męs žinome”, kad 
‘^Seimas” buvo visai ne pirmu aktu 
revoliucijos, kad prieš jį beveik 
pusę metų dėjosi revoliucijos ak
tai: skaitlingi susirinkimai, viešos, 
prakalbos, policijos nuginklavimai, 
monopolių uždariniai ir daužimai, 
streikai dvaruose ir tt

Šitas judėjimas dėlto atsirado, 
nežiūrint to, kad nebuvo da gimę 
nė “Seimas’, nė jo nutarimai, nė 
“vielų tinklas" (vartojant kritiko 
augštą kalbą) — “Valstiečių San- 
junga. Reiškia, revoliucijos "ak
tus”; ir tą patį "Seimą" padarė ne 
nutarimai, bet visai kas kita.

Apie tai aš plačiai kalbėjau dar 
pirmame straipsnyje, bet kritikas, 
nepajiegęs pastatyti priešais nė 
vieno argumento, stačiai tvirtina 
savąją nuomonę ir gana: "bit po 
seniu!”
. Aprašęs stebuklus, kuriuos pada
rė nutarimai — visą “augščiausią 
revoliuciją", jisai nė iš šio, nė iš 
to apreiškia, kad tai gal nė ne re
voliucija buvo? *). Tokiu budu 
prisipažįsta, kad pats nežino, kas 
yra’ toji revoliucija.

Na, nuo tokio “revoliucijos su
pratimo” socijaldemokratai stovi 
"toli, labai toli!”

Kitų kritiko išvadžiojimų neju
dinsiu, nes jib visai nesiriša su

anuoju mano straipsniu. Bet turiu 
atitaisyt da keletą vietų, kurias kri- 
tikas, betaisydamas, sugadino. An
tai, jisai išsvajojo, buk aš tvirtinęs, 
kad socijaldemokratams priklau

so visos Amerikiečių dedamos Re
voliucijai aukos”. Vienok aš pa
sakiau, kad aukas privalo skirti 
pats aukautojai; darbininkų prie
šai lai deda jas kur jie išranda 
geriaus; o susipratusių jų darbinin
kų ir jų draugų pareiga šelpti 
darbininkišką Socijaldemokratų 
Partiją.

Ne “tvirtinau” teipgi, kad “vals- 
tiečiai-ukininkai-atžagareiviai”, nes 
mažažemiai dažnai eina išvien su 
darbininkais ir remia socijaldcmo- 
kratus. Tuom tarpu didiejie ūki
ninkai tolyn vis labiaus glaudžiasi 
po kunigų (klerikalų) sparnu. Iš 
to išeina, kad ūkininkų reikalai ir 
palinkimai ne vienodi. Ir kritikui 
vertėjo prikaišiot prieštaravimus 
tam luomui, o ne mano straipsniui, 
kurisai juos pažymėjo.

"Savininko dvasia” — noras že
mės kaip tik ir stumia mažažemius 
j revoliucijonierių eiles, ir Lietu
voje jie renka socijaldeniokratus j 
durną.

Tai šitokia yra prasmė augščiaus 
paduotosios ištraukos (citatos).

Keista man, kad p. “S.” rašti
ninkas atranda dar kokį — ten 
"apdrėbimą purvais autoriaus 
(šliupo) ypatos”. Rodos, man 
autoriaus ypata mažiausia rūpėjo. 
Aš kalbėjau ir sprendžiau ne apie 
ją, bet apie jos viešai išreikštas 
nuomones. Ne jaugi tai yra “ap- 
drėbimas purvais’?!. Kritikas tu
rėjo įsakmiai nurodyt, kame aš 
teip prasižengęs, kitaip jo apkalti
nimas’yra panašus į.... nevyriš
ką apkalbėjimą!

Žada B. “S.” raštininkas ir to
liaus neapleisti manęs savo malo
ninga kritika. Bet jeigu jisai nie
ko neįstengia, kaip sakyt pamoks
lus iškreipti mano mintis, tai velyk 
nesikamuotų bereikalo. Aš bent 
neketinu daugiaus atsakinėt ant 
tokios "kritikos”. Gaila laiko ir 
popierio 1

P. Grigaitis.

♦) Originale: Tai teip išrodė 
Lietuvos revoliucija. (Jeigu gali
ma teip pavadinti tą judėjimą; ku- 
riš kilo Lietuvoj pabaigoj lęosm.)

Teip pat grynu- nesusipratimu 
tegalima aiškinti kritiko džiaugs
mą, buk aš “nepatariu socijaldemo- 
k ratam s remties ant mažažemių”, 
nes “savininko dvasia jiems nelei
džia kovoti prieš privatišką nuosa
vybę”. B. “S.” raštininkas tary
tum negirdėjo, jog dabartinė Rusi
jos (ir Lietuvos) revoliucija yra 
ne socijalištiška, bet buržuaziška; 
kad Ji kovoja ne prieš "privatišką 
nuosavybę, bet už ją. Tam ne
prieštarauja nė reikalavimas atimti 
žemę iš dvarininkų. Gi rusų kade
tai kokie jau privatiškos nuosavy
bės uolus apgynėjai, bet ir tie sta
to šitą reikalavimą (priverstiną iš
pirkimą). Vadinasi, jie mato že
mės atėmime iš dvarininkų ne pa
vojų, bet naudą privatiškai nuosa-

Redakcijos atsakymai.
Kūdikėliui. Norint eiles rašyti, 

reikia pirma gerai išmokti kalbą 
ir Jos gramatiką, teipgi įstatus ei
lių rašymo. Nemokant to, geriau 
eiles palikti šalyj, o bandyti rašyti 
proza, pradėti nuo aprašinėjimo 
atsitikimų iš lietuvių gyvenimo. 
Eilės, dėl negeros kalbos ir eilia
vimo, spaudon netinka.

l kronikai Malinauckytei. Dė
vės korespondencija buvo jau pa
taisyta. Sudėjus į krūvą Dėvės 
korespondenciją ir Giedorių drau
go, skaitytojai ras ir tą, ką Tamis- 
ta rašai. Ginčų dėl dainų vesti il
giau neverta. Kas tilpo, to pakan
ka.

Mikui. Reikalavimus galima 
statyti vien tokius, koki, galima 
tikėtiesi, kad bus išpildyti. Kas 
stato neišpildomus ir žino, kad jų 
nieks neišpildys ir dagi toltius vie
šai per laikraštį garsina^ pats sa
vę ant juoko stato ypač akyse vi
sų sumanesnių žmonių. Popiera 
kantri, ant jos galima ir kvailus ir 
protingus dalykus rašyti, bet žmo
gus turi protą turėti ir kvailo ant 
jos neterlioti.

Pašluostai. Kad Amerikoj gy
venanti lietuviai siųstų Lietuvon 
laikraščius jau buvo raginta “Lie
tuvoj”. Po kelis kartus antrinti tą 
patį paraginimą negalima. Kas 
nori ir pritaria, gali perskaityti ir 
pirmą tilpusį. Nnolatai malti vis 
tuos pačius miltus ne galima. At
siliepimas todėl ne tilps.

Dagiui. Kadangi Tamista nepa- 
duodi savo antrašo nė tikro vardo, 
o rašte užgriebi ypatas, tai Jo pa
talpinti ne galima. Už raštą juk 
rašantis turi atsakyti, redakcija, 
nežinodama, kiek yra teisybės ap
rašyme, negali imti ant savęj atsa
kymo.

P. P. Rochesteryj. Tai bobų 
pliauškimai. Laikraščiui ne tinka.APGARSINIMAI.

OI TIE BURŽUAIt
Pakol męs nenusikratysime bur

žujų, socijalizmas negalės plėtotis. 
Mųsų garbus tautietis, Fortūnatas 
J. Bagočius, dėlei tautos labo už
simanė tapti prezidentu Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoje. Jis 
slapta išsiuntinėjo laiškus socija- 
listams melsdamas jų rinkti j j 
prezidentu Susivienyjimo Lietuvių



A. Tik nežinia kokiu ten. ste
buklingu budu, galbūt per buržujų 
intrigas, Bagociaus siusti socija- 
listams laiškai pateko Susivienyji- 
mo Lietuvių A. kuopoms, prie ktr- 
rių priguli “buržujus” Damijonai
tis et cosortes, ir tas, “Lietuvos” 
No. 4. po antgalviu “Negraži po
litika’, apšaukė musų garbų tau
tietį: “socijalistu”, “nepastoviu 
vaikinu” ir kitokiais epetitais! 
Matot, broliai, kaip buržuai stab
do socijalizmo progresą.

Bagočius “Lietuvos” No.- 6 iš
vadino Damijonaitį ir jo kompani
ją, (tai yra j&ubyną, dabartini 
S. L. A. prezidentą ir kitus Š.L.A. 
viršininkus) buržuais; o aš jums 
pasakysiu, kad jie yra 
buržuai, bet yra tranai, 
kurie iš musų 
minta! 
reiškia

ne tiktai 
siurbėlės, 
prakaito 

ką tai
kruvino 

Ar jus žinote 
buržuas” ? Buržuas reiš

kia tai kapitalistą, darbininkų siur
bėlę, ar ne? Tokiais tai yra Da
mijonaitis su savo Kompanija. 
Damijonaitis dirba pas kapitalistą 
ir už savo darbą gauna algos po, 
15 dol. kas sanvaitė. Joku- 
hynas redaktoriau j a prie S. L. 
organo ir už savo darbą gauna 
gos po $18.00 kas sanvaitė. 
ką jiedu daro su gautais už 
vo darbą pinigais, ar jie atiduoda 
juos socijalistams? Ne, broliai, jie. 
patys juos suėda. Ar tai ne bur
žuai? Tai yra tranai, siurbėlės, 
kurie iš musų kruvino prakaito 
minta! Ar ne? Pasisavinti sau 
uždirbtus pinigus, tai yra vagysta, 
nes visokia savastis priguli soci
jalistams, o jie ką ' uždirba, tai 
patys suėda, savo pilvus augina! 
Jų pilvai yra didesni už socijalis- 
tų kišenius. Ar ne? -

Socijalistai darbuojasi jau per 
daug metų, kad išnaikinti sviete 
pinigus, kad tuomi pagerinti dar-, 
bininkų būvį, bet ir šitame šven- 
čiausiame siekyje atsirado višnau
dotojai, nauji buržuai. štai pe
reitą rudenį Amerikos buržuai už
bėgo socijalistam kelią, paveržėjų 
daugmetinio darbo nuopelnus pi
nigų naikinime, ir panaikino pini
gus visoje Amerikoje. Bet visgi 
Amerikos buržuai ne teip darbi
ninkams blėdingi kaip Damijonai
tis su savo Kompanija 
“buržuai” 
neužkenkė socijalistams, bet pa
dėjo jiems stumti pradėtą darbą, 
ir tuomi palengvino darbininkų 
būvį. Per panaikinimą pinigų pu
sė Amerikos fabrikų užsidarė; 
jau šiądien negali fabrikantai kan
kinti darbininkii prie sunkių dar
bų. šiądien užsidariusių fabrikų 
darbininkai yra laisvi, kaip paukš
čiai ore, jie sau vaikščioja kaip 
ponai j šonus įsirėmę ir nieks jų 
neužkabinėja. Fabrikantai netrau
kia po prievarta jų į darbą, nes 
netekę pinigų negali fabrikų lei
sti ir negali darbininkų smaug
ti prie sunkių darbų. Taigi nors 
iš dalies socijalistu siekis yra at
siektas. Ar ne ?

Bet dar Susivienyjimo L. A. 
kasoje užsiliko apie $30,000.00 
nepanaikintų pinigų, ir toji pikta 
sėkla gali vėl užkrėsti visą šiau
rinę Ameriką, ir gali vėl prisieiti 
socijalistams iš naujo kovoti su 
taje epidemija. Todėl, broliai, ne
paisykime , rėkavimų buržuaus, 
Damijonaičio su jo Kompanija; 
balsuokime už socijalistu; o jei 
rocijaHstas taps išrinktu Susivie
nyjimo Lietuvių Amerikoje prezi
dentu, tai bukite tikri, kad išnai- 
kys tą piktą pinigų sėklą iš Susi v. 
L. A. kasos, ir tada bus rojus ant 
žemės. Tada socijalistu siekis 
bus galutinai atsiektas. Šalin su 
buržuais! Tegul gyvuoja socija- 
lizmas! Ar ne ?

• Studentas Sočijalogijos.

al- 
O 

sa-

Amerikos 
panaikindami pinigus

SUIRĘ NERVAI.
Siolaikinis gyvenimas yra labai 

kenkiantis nerviškai sanstatai, ka
dangi jis apsunkina jį darbu. Iš 
vieno susijudinimo męs įpuolame 
į kitą; rupestys ir pakramta reika
lų ir namų, privatiškos ir viešos 
priedermės, sūkurys draugijinio 
gyvenimo — viskas tas laiko mu
sų nervus vien valiniame sujudi
me. Neįstabu tad matyti sulygi
namai jaunus žmones, turinčius 
visus ženklus suirimo nervų; jie 
Visuomet yra pailsę ir negali iš
laikyti darbo; jų veidai yra išlie- 
*ėję; jų akys nužudę savo šviesu- 

F^<rhą, jų oda pageltus ar drumsta. 
Jie velka savo kūną per gyveni
mą, neturėdami jokio smagumo. 
Greita pagalba gali juos išgelbėti 

r^ ir taja yra Trinerio Amerikoniška- 
LXjjis Eliksyras Karčiojo Vyno. Jis 
f padilgina gromulio j imo organus 

priimti maistą ir su juo nervišką 
stiprumą, kadangi maistas yra pa
verčiamas kūne žmogaus į krau
ją, o grvnas, sveikas kraujas reiš
kia stiprumą raumenų ir nervų.

Nervams niekas teip neužkenkia, 
kaip vaistai užmušant! juos. Tri- 
nerio Amerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno sustiprina juos. 
Imk jį visokiuose atsitikimuose 
nuo nenoro valgyti ir sustiprini
mui nervų. Gaunamas aptiekose. 
Juozapas Trineris 616-622 South 
Ashland Avė., Chicago, III.

Draugysčių reikalai.
Viršininkai Centro Komiteto 

“Aušros” Dr-stės.
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė, 
1 Church Str.* piymouth, Pa. 
Sekr. susinės. — J. Šernas, 3252 
S. Halsted Str., Chicago, 111. 
Finansų sekr. — K. Gugis, 4945 
Justine str., Chicago, III.
Kasierius — Dr. J. šliupas, 1419 
N. Main Avė.. Scranton, Pa.

Pirmu kartu Chicagoj bus perstatyta operetė 

Kaminakretis ir 
Malūnininkas

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

Taylor sL ir Conter avė.

Choras iš 80 ypatų!
Tikeital: $1.00, 75c. Ir 50c. Gaunami: 
••Lietuvos” ir “Kataliko” redakcijo
se; M. Tananevičia, 184 W. 18th st.; 
J. Bagdžlunas. 1149 So. Oakley avė.; 
P. 'Kaltis, 221 Wabansla avenue; 
“žvaigždė”, 4605 So. Ashland avė.; 
pas choristus ir kitas y patas.

PASILINKSMINIMO VAKA
RAS.

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

Komitetas.

, PRIEŠDIENY.
Prama trijuose veiksmuose Leo

poldo Kampfo, parodanti revoliu
ciją Rusijoje pačiame pavasary)’ 
1905 m. Bus vaidenama latvių 
kalboje. Dramatiško ratelio Chi- 
cagos Latvių Soči ai-Demokratiš
kos Draugijos, Hull Itouse teatre. 
335 S Halsted gat., įėjimas nuo 
238 W Polk gat. Vaidenama 15 
dieną vasario šių metų. Prasidės 
lygiai 8:30 valandą vakare. Ti- 
kietai po 50 c. ir 25c. Visos sė
dynės palaikomos.

PIRMAS DIDELIS BALIUS!
Springfield, III. Parapija šven

to Vincento Paulo parengė pirmą 
didelį balių subatoje, 29 d. vasario 
šių metų Arion svetainėje, kertė 
4-tos ir Jefferson gat. Prasidės 
7 vai. vakare. įėjimas vyrams 50 
centų, o merginoms dykai. Visi 
parapijonys lietuviai ir lietuvės, 
vietiniai ir iš apielinkių širdingai 
Krečiama atsilankyti. •

b Komitetas.

Pajieškojimai
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, 
duoti

Jis pats ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

Fr. Pelenis,
204 Hill Str., 

Waterbury, Conn.

savo pusbrolių Anta- 
ir Augusto Paliliunų,

Pajieškau 
no, Mykolo 
Kauno gub., Panevėžio pav., Re- 
migalos 
gyveno 
ar kas 
adresu:

pav.,- Gudelių sod.; jie 
Chicagoje, III. Jie patys 
kitas teiksis duoti žinią

Mykolas Paliliunas,
180 Oak str., 

New Haven, Conn.

Pajieškau Liudviko Labanausko 
Kauno gub., Raseinių pav., Skaud
vilės parap., Antinėkų kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą prie jo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Aleksandra Bilakis,
204 Hill str., 

VVaterbury, Conn.

Pajieškau Kazimiero Matonies, 
Juozapo Kukio ir Jono Rinkaus. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Jonas Miliauskas,
Jankee, N. Mexico.

DYKAI!
Liko keli šimtai puikių kalen

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

A. OLSZEVVSKI, 
3252 S Halseted St., Chicago, III.

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

Pajieškau savo draugo Juozapo 
Varnelio, Kauno gub., Telšių pa
vieto, 
sod. 
duoti

Plungės j>arap., Judcikių 
Jis pats ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

• Antanas Sprindis, 
S! 5 Bo* 65.

Ogksby, III.

Paj ieškau savo pusseserės. Ro
zalijos Bendžaitės, Kauno gub., 
Raseinių pav., Artelių sod., girdė
jau ją gyvenant apie Bostoną. Ji 
pati ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Ona Bendžaitė,
928 — 33rd str., 

Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Antano 
Midvikio, 6 metai kaip Amerikoje, 
visą laiką išgyveno Brooklyne, N. 
Y., išėjo nuo manęs birželio mė
nesyje ir jialiko penkiatą 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 |>arap. Jis yra apie 
30 metų amžiaus nemažo ūgio, 
balto veido, ilga, laiba nosia, gel
tonais plaukais, mėlynoms akims, 
nedideliais ūsais, truputį rauplė 
tas; moka biskį lenkiškai ir ang- 
iškai kalbėti. Jei kas apie jį at- 

sižinos malonės duoti man žinią 
adresu;

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

Pajieškau
Pivoriūno, Kauno gub., Aleksan- 
dravo pav., Panemunėliu parap., 
Bajoriškių soti. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Krukelis,
t , 6 Burton str.,

' » - VVorcester, Mass.

savo brolio Izidoriaus

Pajieškau savo tetos Magdcle- 
nos Klimaitienės, 5 metai kaip 
Amerikoje, .pirmiau gyveno apie 
Linvingston, Mass.; paeina iš gub. 
Kauno, Raseinių pav., Jurbarko 
parap., Smukučių sod. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:

Jonas Soročka,
537 Collinsvillc Av,, 

E. St. lx)uis, JII.

Pajieškau savo draugo Stanis
lovo Kildišio, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Naumiesčio vol., lipy
tos parap.; labai norėčiau su juo 
susižinoti. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Aleksandravičius,
8734 Cottagc Grove Av., 

Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Garmaus, 3 metai atgal gyveno 
VVilliam Penn, Pa. Teip pat A. 
Galinio, 3 metai atgal iš VVilliam 
Penn išvažiavo į VVestvilIę, III. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinia adresu:

J. P. Garmus,
1204 St. Claię Avė.,

N. E. Clcveland, O.

Pajieškau savo tėvo Juozapo 
Pratašiaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., Nemakščių parap., Pužų kai
mo, 15 metų kaip Amerikoje, pir
miau gyvena Chicagoje; norėčiau 
su 
kas 
su:

juo pasimatyti.
kitas teiksis duoti žinių

Jis pats ar 
adre-

Kazimiera Pratašaitė,
614 Market str., 

Kenosha, Wis.

Pajieškau savo draugų Prano 
Baltrušaičio, Piušo Urbanavičio, 
Stanio Bagdanavičio, penki metai 
atgal gyveno Plymouthe, Pa., ir 
Vinco Grigaravičio; turiu pas 
juos labai svarbų reikalą. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu: .

Jonas Puidokas,
Box 134, 

Livingston, III.

Td. Maitf 17S9. R. 8, 45 La
Šalie str. *

CHAŠ. ž. urnich, 
Iš j ieškotojas kaltenybių.

Męs vedame bylas ir įvykdome 
sutaikąs. Knagrinejame visokias 
nelaimes, įsižeidimus dėl kompa
nijų kaltės. Teisinga rodą dykai 
visuomet. Rf B

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

Stanislovas Orksus, 
stl'Ak... ^°x 5>.

4 Clifford.Ill.

Pajieškau jono Baltės ir And
riaus Khipšo, abu Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškės parap., turiu 
pas juos svarbų reikalą. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Kazimieras And riejimas, 
631 S. Canal str.,

• it-1"'* Chicago, III.

teik-

Pajieškau
Kauno gub., Raseinių pav. ir pa
rapijos, Girdajerų kaimo, apie 6 
metai kaip Amerikoje. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Jonas Vasiliauckas,
1314 So. 3rd Str.,

’ - i ♦ " St. Louis, Mo.

Juozo Vasiliaucko,

Pajieškau savo brolio Kazimie
ro Pralgauakio, Kauno gub., Ra
seinių pav., Kaltinėnų vol., Gir
diškės parap.; turiu |>as jį labai 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

J. Prafįtauskis,
37 East 32 Str.,

Bayonne, N. J.

Pajieškau savo giminaičio Jono 
RajK'insko, .V ilniaus gub., Varėnos 
vol. ir parapijoj apie 4 metai 
atgal jis išvažiavfc iš Pennsylvani- 
jos į Mas^čhuseits valstiją. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu L ia

Benediktas Krosnovskis, 
t ™ lk>x 5,

porrisville, 111.

jį brolio Mykolo
.... Jnozo bei Ka

su jais visais 
trys mėnesiai, 
Lietuvos. Jie

Pajieškau 
Viršilo ir Antano, 
zio Stočktf? noriu 
susižinoti, nes tik 
kaip atvažiavau iš 
patys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Selvestru Viršilai,
28 Butler Alky, 

PittMon, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Tamo
šiaus Žižės ir Jono Stimburio, abu 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Žei
mių sod., prim trijų metų gyveno 
Brooklyne, N. Y. Jie patys ar 
ka< kitas teiksis duoti žinią adre
su •

Jurgis Tamašauskas, 
217 W. 2$th str.,

Chicago, III.

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

Box 259, 
Grand Forks,

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

B. C.

Gera

Ant Pardavimo
•t« ! oc-

ParsiduodS1 ptflkus dvejoms lu
boms mūrinis tarnas, užimamas 
gerai išsidirbpsiac valgomų daiktų 
sankrova ir mėsos, turinčia apy
vartos apie Sfroo.iBb savaitėje. Iš
lygos 3139 S**- Halsted Str.

Parsiduod^ labdf prieinamai val- 
gonų daiktų.sankrova ir mėsos dė
lei išvažiaviaw į 4citą miestą; par
siduoda drauge su arkliu, vežimu, 
ir visais vaizbos rakandais. Vieta 
gerai išdirbta ir verta $2000.00. 
Artesnėms žiniopis reikia kreiptis 
adresu: M. N. 135 W. i8th Str., 
Chicago, III.

Pigiai ant pžrdavimo geras sa- 
liunas prie pat Aušros Vartų Baž
nyčios. Savininkas turi kitą biznį 
ir todėl šitą nori parduoti. Atsi
šaukite pas:

Ant. G. Radomskį, 
114 W 2jrd PLkerte Oakley av., 

J- Chicago, III.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alluma Ir kitos pasakos, Guy de 

Maup&ssant’o, verte J. Laukis, ei
toj knygelėje telpa ftios pasakos: 
Alluma, Netikri brangiejle akmenys, 
Baime, Du mali kareiviai, Dienynas 
padūkėlio, Mėnesienoje, Vaidui ys, 
Užėalusioj padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raitininkų pasakų rašyme ii žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .................. 35c

Aritmetikos uldavinynas. Vadovė* 
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lis.

6ita knygute — antroji Ir paskuti
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 68 prekė 20c

(
Astronomija, parašyta pagal K. 

Flamarijono ir Lockyero, A. Aga- 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą, Saulė, Planėtoa, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasaulėje. Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62 .............................. 40c

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek
cija Dr. J, Kulio, su daug paveikslė
lių iš embryologijos. Pusi. 13. Pre
kė............................................................10c

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

Kaip žmonės su ponais kovojo f 
Sodiečių sukilimai Lipanljoj, XIV 
amžiuje. Parašė A. J-tls. Pual. 34. 
Prekė ....................................   10c

Kišklaliai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kuklius, parašė A. Agaraa. 
Grašiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Lietuviai 1 ar gerais keliais žengia* 
mo prieky n 7 Nuoširdus auliiepi- 
mas j lietuviškąją visuomeug D-ro 
Jono ftllupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
džio 1906, Union City, Conn., 26 
gruodžio 1906, Ed«ardaville, Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje Z207 m. Pusi. 47. prekė.... 15c

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

Laikrodininko atminimai. Pakak 
Erkman ėatrianą, sutaisė 8. M. Pa 
veikslas Iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Pre’iė... .15c

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- 

son Svett-Marden. Lletuviškon kalbon 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, Iii. 
1907 ....................................................t1-80
Apdaryta ......... >2-00

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatvės vaikai, Paporčlo žiedas. 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago, Iii. 1902, pusla
pių 99 ...................................................I®*5

43 II gevinlmo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščių, peklą; apie giltiną, ma
rą, chollerą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų vaidinimąsl ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar 
mę panėvėžlečlų, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — p^gal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie- 
ros apdaruose ................................ $1.60
Audimo apdaruose .................... .. $2.00

63 Karts laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevoiod Garšin. 
Vertė A. L-is, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago, 111. 1906, pusi. 81 ...................20c

67 Liettviškos Pasakos Yvalrioa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
I. Čia telpa 141 labai gražių, juokin-
kingų, išmintingų ir žingeidžių pana 
kų. Chicago, Iii. 1903, pucl. 280 $1.25 
Drūtai apdaryta............................ $1.50
pual. 95...................................................25c

68 Lietuviškos Pasakos Y va i r los. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
II. Čia telpa 205 labr.i gražių Ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvieną 
skaitytoji ir klausytoji ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $125 
Drūtai apdaryta .............................. $1.50

69 Lietuviškos Pasakos Yvalrlos. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
III. Čia telpa 202 dar gražesnės ir
Juokingesnės pasakos. Chicago, I1L 
1904, pusi. 333 ...........   $125
Drūtai apdaryta..........*................. $1.50

70 Lietuviškos Pasakos Yvalrlos. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
IV. Chicago. III. 1905, pusi. 299. šio
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasėkų, teipt keli šimtai užimanččių 
ir juokingų pasakų, Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų l, II, III 
ar IV dali, turės per visą aavo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .. $125 
Drūtai apdaryta..............................$1.50

76 Maatm Gorki j. Pasakojimai. H 
rusų kalbos vertė A. L-is. Turinys: 
Giesmė apls sakalą. Nenaudėlis, Ma
karas Cudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
Ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių 
103 ..................................  25c

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
kurių žmonės nuolatos žiuri,' bet jų 
nesupranta., bu 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą sykj Iš
versta 1 lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti 11 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tt Chicago, I1L 1894, pu
slapių 79 .............................................. 300

472 Apslrslšklmal Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių VojeL 
kov’ą sutaisė šernas. Aprašo Iš ko 
susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios 
šviesos ir šešėliai, Ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų jdomlų dalykų. Kiekvienas 
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo 
parodomas ant paveikslo. Norintiems 
arčiau susipažinti su oro ypatybėms, 
verta perskaltytL Chicago, Iii. 1907, 
pusi. 238 ...t..........................................750
Apdaryta .... *..• •••• . ............$1-00

473 Apie temę Ir kitus svietus. Jų
buv| Ir pabaigą. Pagal Hellperną, Fal- 
bą ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas ym 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. 
I1L 1896, pusi. 225..................
Ta pati apdaryta............... ..

480 Biologija arba mokslas 
vus dsigtu*. Pagal prof.
sutaisė Šernas. Mokslas koktu 
radosi gyvi sutvėrimai ant 
mės, kaip jie vystėsi pradėjus 
žų vabalėlių Iki daėjo lig 
žvėrių ir paties žmogaus. Su 
sieliais. Chicago, UL 1901, 
pių 147. .. •• .............  40o

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga so 
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški- 
mąsl nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, Iii. 
1901, pusi. 129 ....................... 35o

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkcvyčių ir kitus sutaisė šernas. 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
apie yvalrius musų žemės augalus, jų 
sudėjimą ir atmainas, gyvį ir plėtojl- 
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, 11L 1903, pu
slapių 238 .... .... •... . ..............50c

608 Gamtos pajiegos Ir kaip iš Jų 
naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė šer
nas. Svarbios moksliškos vertėc kny
ga, su daugybė paveikslų yvalrių ma
šinerijų ir kitokių prietaisų ant išnau-1 
dojimo gamtos pajiegų. Chicago, IIL 
1904, pust 2S« ..v-h .......................50o

518 Ii kur atsirado musę ąamlniaJ" 
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal f 
Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Chicago, UL 1901, pusla
pių 73 ....................................................20c

Nusbai

musų< 
b nuoj

Monlnlnkas arba Maglkae. Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėilal lr 
kaip padaryti visokias A t d kas. Pus
lapių 32..........................................  i»c

Oras, Vanduo, šviesa Ir liluma. 
Lekcijos prof. Dloch:r.*n'o, sutaisė 
ftcrnaa Su daug pav(»ik«.lėHų. Pusi. 
138. Prekė .....................   40c

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

Pasninkai Lietuvoje. Aprašy- 
meliai apie lietuvių žmonių pas
ninkus, yra ištraukos kelių rašytų 
straipsnių Lietuvos laikraščiuose, 
ir pagal tuos sutaisė K.’ Stkls. 
pusi. 16. prekė................... ....5c

Revoliucijos Žmonės, parašė A. 
Niemojevrski, vertė K. Puida. Tel
pa Čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
rės su japonais ir Įvykusios po jai 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny
gelė jdoml kiekvienam. Pusi. 76 20c

Rankų šašeliai h* Parinktieji žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais lluoeo laiko; šitoje knygt^ 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti Ir tam 
tinkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

Ratslių spėjimai. Tra linksmiausia 
žalslaa (žabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjlkas. 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

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

Tikri Ir netikri ėventlejle. Paveik
slėliai iš gyvenimo kanklntlnlų ir 
kankintojų. Išleista Susiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c

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

Vaišės Jėzaus Kristaus pat Popie
žių Pijų IX. Parašė Victor Hugo, 
antra laida. Prekė . ................  *.10c

žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų 
kalbos ėermukšnė. Aprašo, apie du 
broliu Grakchu, 130 metų prieš Cbri- 
staus gimimą, iš Rymo laikų ir kaip 
tr.om laiku žmonės buvo pavergti Ir 
yisaip kankinami. Pusi. 82, prekė 10c

90 Olitipa. Graži apysaka iš laikų 
savitarpinės karės Šiaurinės Amerikos 
Indijonų. Vertė A. Olševskis. Antra 
pa ta tr via laida. Chicago, IIL 1906,

100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
terj turkų ciecorlaus Antoniaus, 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olševr- 
skia. Chicago, III. 1902, pusk 66 ..20c

Dūk- 
kuri

114 Penas ir bernas.. Apysakėlė L 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susipa 
iinti sn busiu ir sanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; Ji verčia skaity
toją drauge j r usti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, EI. 1904, pusla
pių 60.......................  15c

120 Po prišilinga šventinybės. Isto
riška apysakn iš Rymo laikų. Parašė 
E. Poateri. Vertė K. J. Odesoje, 1905, 
pual. 100 ..............   25c

124 Roblmonas Kruzlus. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertalsyte lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25c

134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė 
iš Nazareto. Apysaka 19 laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 
J. Laukis. Chicago, III. 1906. pusi 169. 
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)..............50c

185 Žmogus nepliuški s. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtingoms. šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, UI. 
1899, pusi. 23............  10c

200 Akis už ak|, dantis už dantj. 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, III. 1907, pucl 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
B-a ir M. P-is. Chicago, 111. 1902, pu
slapių 62 ...........  20c

526 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė sualtvą- 
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant Joe 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III. 
1906, pusi. 140 ................................... 35c

627 Kada Ir kokiu budu gali svloa* . 
pasibaigti. Parašė Prot Dr. M. Wllh. 
Meyer. iš voklečią kalbos vertė J. D- 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kas nori daalzinoti kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te- I 
gul perskaito šitą knygelę. Chicago, 
III. 1906, pust 136 .......................  .85e

545 Nematomi priešai ir 
žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė 
Aprašymas smulkiausių 
dančių visokias ligas paa
susekimas, vystymąsi ir tt. 
veikalėliais. Chicago, IIL 
pių 113.........................................

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši 
Lekcijos Profesoriaus Blochman 
tuviėkcn kalbon vertė J. šernas, 
cago, LU. 1907, pusi. 138..............

553 Paėjimas organiško sviet 
gal Bitnerj sutaisė šernas. Knyg 
dėlės moksliškos vertės. Ji ap 
t vė r imąsi viso sutvėrimo Ir visų 
tos sutvertų daiktų; pamdo, ‘ 
nlausius ir giliavsius žemės sluog 
daug milijoną metų atgal gyv 
ant žemės augmenis, vabalus, 
paukščius Ir tL Su paveikslais, 
cago, III. 1905, pusi. 137 ......

TEMYKITEl
Tik trum

pą laiką gali
ma bus gauti 
gerą drukuo* 
Jamą Odeli ma
šinėlę No. 4 už 
labai numa
žintą kainą,

nes lik ui $B.2B.
Męs spausdiname taipgi puikias po- 

pieras gromatąrašymui su visokiais ap
skaitymais, dainelėmis ir pavėikslais, 
svietiškais ir dvasiškais. Turime teipgi 
daugybę visokių kitų prekių.

Kę lik reikalausi,viską pas musgausi- 
■. G. VALASKAS,

2418 Kensinoton Ar* Kossinflton, Iii.

566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
naa. Su paveikslėliais. Aprašo 
niausiu gadynių yvalrius sutvėri 
gyvenusius ant žemės dar prieš 
radimą žmogaus. Šiandien tų sut 
toų kunus žmonės kasdami gilius 
nlus, kanalus, arba Imdami iš 
anglis, randa giliai palaidotus
Tūlų sutvėrimų atrado člelus. n 
dintus kunus, užklotus keliolikos s 
snlų storio žemės eile. Jie yra 
dien išstatyti {vairiuose murėju 
kurių žmonės mokinasi pažinti 
sena yra musų žemė, klek ta!
nų metą reikėjo pakol ant ml 
žvėrio kūno užaugo eilė žemės k 
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, 
gal storumą Ir senumą žemės siu 
sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus 
da, guli be apsirikimo spręsti, 
na yra musų žemė ir kaip seniai i 
gus cnt jos atsirado. Chicago, 111. ij 
pnsL . .................................................."■
Ta pati apdaryta...................... .

539 Svieto pabaiga.
Pr. Siūlelis, 
da bua svieto pabaiga, 
šią knygelę. Chicago, 
•lapių 31.........................

Kas nor!



v '

597 Žvėrys |r Žmogus. = Sutaisė pa
gal Schmehll šernas. Mokslas apie 
subudavojimų kūno visokių žvėrių 
paukščių, sanarkojų, žarnapilvlų ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy 
vis aprašytas pavieniai su visomis Jo 

, ypatybėmis ir kokių gyvūnų gimine Jis 
' tveria. Su paveikslais. Chicago, 111 

1906, pusi. 313.............................81.0t
' Apdaryta .........................  ųijfc

861 Oras J. Basanavyčlus. Lenks 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Olų 
tautas, nurodymai kaip lenkiška kai 
ba sunaikino ir sudemorallzavo Lietu 
vų ir kaip JI kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Chicago, III. 1903, pusią 
Pių 41....................................................

Stareoskopal arba Teleskopai

Ethnologija arba mokslas apie 
'.autas. Pagal D-rų M. Haber 
parašė Šernas. 8u paveikslo 
Yra tai svarbiausia moksliška 
apie visus musų pasaulės tmo

žemės 
Jandtų 
liais. 
knyga
nlų veisles. Ji parodo visų viešpaty 
sčių. visų žemės kraštų ir net mažiau 
alų salelių žmonės ir Jų paveikslus 
Aprašo Jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa 
pročlus, užsiėmimų ir abelnal viskų 
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori 
Jų, tegul perskaito šių knygų. Chica 
go. 111. 1903, pusi. 667 ...................82.0C
Apdaryta grašiuose ir drūtuose audi 
mo apdaruose................................42.y

946 Priedelio prie lietuviško klaus/, 
m o. Raštelis gvildenantis lietuvystės 
reikalus po valdžia Rusijos ir po Jtek 
me lenkystės. Chicago, III. pusi* 
PiO 38............................................. ,...15c

1102 Auginimas Ir maitinimas mažų 
kūdikių. Parašė J. Kulis, M 
cago, III. 1907, pu si. 28........

D. Chl- 
.... 10c

SERIJA ltf.
Susideda Ii 100 Stereoekopiškų paveik 

•lėlių bakeelyje. Prekė 82.00 
bakselj.

Šitoje serijoje ym 4 sykius tiek pa 
veiklėllų kų pirmutinės^ serijose, Ir 
štai kų Juoee galite pamatyti: 
ioi - . -
102

ID3

104
105

f06

1135 Hygiena arba mokslas 
laikymų sveikatos. Pagal 
Drų Noll ir kitus, sutaisė Šernas. Yra 
tai 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..36c

apie už
Bernesų,

641 Geografija arba žemės aprašy 
maa Pagal Geikie, Nalkovskj Ir ki 
tus sutaisė šernas. Su paveikslais 
Aiškiai Ir suprantamai aprašo inųpų 
žemę, jos pavidalų, didumą Ir platumų 
jos kalnus, jų vardus, augšt|, vulka 
nūs metančius iš savęs ugnį; iš kokių 
aluogsnlų susideda žemė, kur ir klek 
Joje yra anglių, geležies, aukso, dro 

. akos Ir kitų gėrybių; kiek marių, eže 
\ riJ- upių, jų vardai,- plotia, gylla; kokie 

tuose vandenys: sūrus, prėski, kar
vių kokie juose gyvena gyvūnai ir tt 

aprašyta dalimis: išskaitytos 
, >s viešpatystės, karalystės, 

* ’^štystės, respublikos Ir tt 
žinioje žemėje yra gyventojų;
sintikėjimai, kalbos, papročiai, nžsiė- 

pramonės, išdarbiai Ir tiesos; 
o miestai, au kiek gyventojų, fa- 

P^cų, pramonių; kur kokie orai: šal- 
£C! ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
aoks ilgis dienos ir nakties; kur visa
is yra lygi diena Ir naktis, kur saulė 
per keletu nedėllų nenusileidžia arba 
neužteka ir *X Knyga didelė 6x9 coiių, 

geros, standžios popieros spaudin
is. Chicago, IU. 119?, jilSL 469. 82.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
dniuove, auksinėmis litaromls atspau 
ati parašai ant nugaros ir šono.. 82.50

1176 Pamatas Visokiai Reformai. 
Vadovas sveikatai, turiu! ir laisvei. 
Popullariškas raštas apie klausimų 
valgybos. Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo kad mėsa Ir kal-kurle 
kiti t ei p pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, III. 1907, pusi. 113.............30c

StereosKopas arba Teleskopas yra tai 
prietaise arba šiurenąs su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėllo, abrozėlls pavirsta | na- 
turališkų paveikslų, kuriame matai Sie
las grupes Įmonių, triobų, visų mie
stų. plačius laukus, miškus, darius ir 
telp toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viekų savo akim! ma 
tytumei. Teleskopas paverčia | natų 
rališkų ėsybę, padidina j| atskirsto 
žmogų nuo žmogaus Ir Išrodo Jau nt 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
siausius stcreookoplškus paveikslus 
kaip matote teminu surašytub.

10?

108

109
110
111
113

113

114

115
116

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New York. Tkiorų krovimas | dl 

delj oceaninf laivų.
New York. Pilies darias (Casttie 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jėrsey. Pama- 

ryj. ih ,c
Niagara. Patka vinis vandenakri- 

tys nuo ožlnės aaloc. (Horse 
Shoe Faile from Goat Island).

Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Mlchlgan Avenue.

Kaskados Ir pokyllnė svetainė. L. 
P. Parodos 1904m.

Moki indljonas namleje.
Moki indijonų gyvenimu.
Sioux indijonų vadas, He-No-Fraid.
Vartininkai (Tho Bentlnels) 3,043 

pėdų augščio, Yoeemlte, Cal.
Motina girių, 63 pėdas apėmio. To- 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, Ang 

HJoj.
Airija. Klllarney, pilis Roes.
Įėjimas | Muckross Klloėtorių, Al 

”*joj»
šiaurinis miestas, Glbraitar.

knni
Klek 

kokie

1210 Aritmetika. Sutaisė S. Škač- 
kauskas. Lesgvas būdas išmokti skai
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta J 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
rius IV — Prilyginimai Ir proporcijos. 
Skyrius V — Proporcijų prlevadlnės. 
Chicago, BĮ. 1897, pusi. 104 ..........  25c

1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pa
gal OUendorTų. Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
škiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per save be pagel- 
bos mokytojo. Chicago, I1L 1906. pu
slapių 307 .........................................81-25
Apdaryta..........................................81.50

SERIJA L
Susideda Iš 12 Stereoakopiškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. ui 
pundolj.

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

ko. .
Kvletkinė paroda, mieste Sarato-2

5
6

117
118 Berlynas. Bondler iovls ir Kalė

119

30

121

655 Istorija abelna.. Dalis pirma 
Nuo seniausiųjų laikų Chinljos — 
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
mui Imperijos Aleksandro Makadoni- 
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A. 
Baceviče. Su paveikslais, parodau 
člals tų laikų piramldus, sienas pylių, 
tvlrtynių; typus kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tL Chi
cago, III. 1904, pusi. 498 ...............81-00

1326 Žodynas lietuviškai • angliškos 
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lali*. čia 
rasi visus lietuviškus sodžius išguldy
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin
tas kursyvoms literoms prie kokio 
gramatikos skyriaus Jis priguli. Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 
sojuiit 8?upqvp|8 ‘puvpdu otujpnv ou 
ant nugaros. Chicago, III. 1902. pu
slapių 382 .............    ..42.00

10

11

13

Bowery gatvė New Yorke.
Didysis vandens puolimas, Yellow- 

stone Parke.
Typiška tabako fanas, Kuboje.
Sūdo butas mieste Houolulu. ant sa

los Hawali.
Žuvų rinka, mieste Manllės, ant Fi

lipinų salų.
San Jose gatvė, mieste San Juan. 
Porto Rlco.

Alkiausia pilis mieste Rhelnstein, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandelis Salone de
Jenets. mieste Vienoje.

Švento Mykolo paloclus, Peterbur
ge, Rosljoje.

Švento Petro bažnyčia ir pilsčius 
Ryme.

122
133
134
125

136
127

138

123

130

131

133

133

124

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
dėjo plaukti j Amerikų, kokios karės 
buvo, už kų kariavo ir kokiuose me
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir 

Amerikos iki 1896 m. 
atrado Ameri

kų, kokie>čia tada žmonės gyveno, ko
kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra 

kuris gero dėl šios šalies padarė, 
galo knygos telpa Suvienytų 

Konstitucija, kuri yra relk»
lingiausla žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje* Chicago, III. 
1896, pust 364 ........*....................  81.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso Ii taros ant nugaros Ir 
šono ...................................................

1327 Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Dalis Ii. Sutaisė A. Lalls. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi 
kiekvienas žodis paženklintas kursy
voms literoms 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 literoms, lapų kraštai 
marmuruoti.......................................84.00
Ta pati knyga popieros apdaruose 83.00

SERIJA II. ,
Susideda iš 25 Stereockopiškų paveik

slėlių bakeelyje. Prekė 75c. už 
baksėti.

štai kų juose gali pamatyti:
Gražia u alau vandens puolimas, Ha

vana Glen, N. Y.
Grandžių sodas, Floridoje. *
Didžiausias pačio budinkaa, New 

Yorke.
Stebėtinas vandens puolimas, Nia
gara Fails, Nev York.

Puikiausia svetainė United States 
Hoteiyje, mjests Saratogoe, N. Y.

Kupčiška gatvė, Obispo, miešta Ha
vanos, Kuboje.

Ūkininko namai. Kuboje.
(plukdymas galvijų miesto Manllės, 
ant Filipinų salų.

Geležinkelis ant salos HavaIL

5

7

1328 Žodynas lietuvlšksl-angliškoe ir 
angliškai-lietuviškos kalbų. (Abi dalys 1 
— I ir II. t. y. No. 1326 ir No. 1327) ĮU 
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiau 
šia knyga norintiems gerai pažinti an- i 
gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to- Į13 
kie pat kaip No. 1327  ...........86JO

10 Gatvė miesto Manllės, ant salos Fl-
lipinu- ,

Kape! i ja “Sousa” ant Paryžiaus per

134

1M

137

1420 Tikyba ar mokslas? Tlkėjimi- 
iki. moksliški ir draugiškai • politiški 
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo. 
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
mas. Chicago, III. 1901, pusi. 211 5Oc

1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su
rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų 
ir sutaisytas pagal tikrų persiškal-egip-

658 isto-IJa Chicagos Lietuvių, jų pa
rapijų ir kunigo Krtaučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. dia telpa ap
rašymas: kiek yra lietuvių Chicagoje, 
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais ir siekiais; chronologiška per 
* valga Chicagos lietuvių darbų nuo 
pat čia Jų atsiradimo iki pabaigai 1900 
metų; istorija* Jų parapijų ir prova ku
nigo Kraučuno su "Lietuva“. Chicago. 
UI. 1901, pusi. 580 ............................81.00
Apdaryta.......................  .... 81 JO tlSk* sapnininkų, su 310 abpozellų, su

aprašymu planetų ir paslapčių, kokias 
Pratėviai Mažoje Azi- senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo 

Nuo seuf>vės iki jie pateko pe ateities. Geriausiai Išguldo visokius 
P*zsų. Parašė Lietuvos Mylė- sapnus, kokie tik žmogui prisisapnuot 

J. šliupas). Knyga turi K*1*- Chicago, 111. 1895, pual. 205..50c 
ir 4 didellas mapas, pa

vietes kur senovėje gyveno 
pratėviai. Aprašo lietuvių pa- 
(u &P0 metų prieš Kristaus 

Chicago, III. 1899

Tas pats drūtai apdarytas 85c

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba knyga burtų, monų Ir visokių 

50c paslapčių ir praktiška C. C. St. Ger
inai n Delnažlnystė, su paveikslėliais.

Rašto Istorija. Pagal A. B. Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
sutaisė šernas. Aprašo ko-* Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti- 

žmonės rašyti«Išmoko, kaip 
sau raštų kiekviena žmonių 

buvo raštai senovėje daug 
Kristų, kada žmonės vie-

vartojo mazgelius ant šnlu- 
ant medžio, Iškapoji- 

aknjens, piešė paveikslus, ir 
daėjo iki šiandieninio aJ-

(lltarų), su kurinom dabar ga- 
kiekvienų žodj ir viskų ap- 

tefp gerai, kaip Ir gyvu žodžiu.
knyga, kuri ištikro žmogų in- 

parodydama kaip tobulinosi
raštas. Chicago. BĮ. 1905, pu- 
. ................................................ 81-00 

....................................8126

škiausia monų knyga, burtų ir delną- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo. Chicago, III 
1904, pusi. 413 .............. -.................83.00
Drūtuose apdaruose .... .•...........83.50

1521 Paslaptys Magijos bei Splritte- 
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus 
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai 
Išaiškinimas monų darymo. Šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašytos ir paveikslais parodytos visos 
slaptybės ir budai jų darymo. Chica
go, m. 1903, pual. 262 ...................... 50c

14

15

18

17
18
19

Pumų daržas mieste Frankfort, 
Prosuose.

Mergino* parduoda kvietkaa mie
ste Kopenhagen. Danijoj.

Puikiausias 
•te Monte 

Auatoenval 
V*joj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuj* 
Prancūzijoj.

Moterų duelėe tu kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudikj prausia.

80 Kai; labai dideli tie mašlukaL
21 Vakaro diskusijos.

Ir keturi kitokį paveikalėHaL

kvietkų danelis, mle- 
Cerio.
vandens puolimas, Nor-

SERIJA III.
Susideda iš 2o diereoakoplškų paveik

slėlių 18 Kristaus gyvenime. Pre
kė 81-00 už baksėti au 22 paveik
slėliu.

štai kų juose gali pamatyti:
Kristaus užgimimas Betlejaus Stal- 
nėlėje^*

Trys Karaliai atlanko gimus j Kri
stų tr dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdamas* mo 
kiną daktarus Jeruzoliaus bažny
čioje.

Kristus 
Įpjaus.

Kristus
Judošius savo pabučiavimu 
Kristų žydams.

7 Hlmonas pagelbsti Kristui
ueėti.

8 Šventa Veronika apšluosto
.*£ristuL

9 jUue ramina moteris, kad 
verktų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žlavojimo vietos.

Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 
Golgotoa.

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

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia i dangų.
Regykla šlųdleninio Betlejaus.

3

5 
6

ant svodbos, Kainoj Gall-
Permalno vandenį j vynų, 

ant kalno kalba

| Trumpa senobės Istorija. Pagal 
[R. Vipper vertė iš rusų kalbos 
lu paveikslais senoviškų liekanų 

spalvuotais žemlapiais (mapo- 
Į Yra tai tikriausia svieto istort- 
|o seniausių laikų,* daug metų 
[Kristaus gimimų iki nupuolimo 
L viešpatystės. Chicago, I1L 1904, 
r305 ........................................ tl-00
. ...................................  81-25

1525 Rankvedis gromatų rašymui. 
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gru
mstas j firmas, pažjstamus. gimines, 
prietelius, mylimus ir m i Urnas prieš 
apslvedlmų, į ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomoe ypatas. 
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje 
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki
muose. Chicago, III. 1895, psl. 115 40c

10

11

12
13

14

priešais
Išduoda

Apie turtų lidirbimų. Parašė 
jn. Vertė S. M. Veikalas gvil- 
ttis politiškų ekonomijų. Kokiais 
■ išsidirba turtai, kaip jie susi- 
a ir kaip atsiliepia ant gyvenime 
Bos. Chicago, III. 1900, puslų- 
B ..................................................36c

1632 Gyvenimas šv. Tėvo. Popie
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta
liškų sostų Ryme nuo 1033 iki 1044 
metų ......................... 25c

kukos karės Dievui. Parašė Jo- 
ši knygelė aprašo kokios 

kas buvo jų priešą- 
padarė Ir daro žmo-

jus stumia. Chicago, III.
.......................... ..10c

1636 Lietuviškas Lementerlus dėl 
mažų valkelių. Su poteriais, kataklz- 
mals ir minstranturu. Vilniuje 1863, 
pusi. 52........................i.......................15c

Užsiprašydami virš minėtų knyge
lių, adresuokite:

A. Olszevvski
3252 8. Hsistedtt, Chloago, III.

Vokiedja. Griuvėsiai viduramžinės 
pilies.

Vokietija. Laivas apleidžiant!# Ko- 
blenc’ų, ant Rheino upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas paloštus.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
Šveicarija. Mouat Blanc žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
Žiu vinis kiemas, Alhambra, Grana

da Išpanljoj.

ryžluj, Prancūzijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

rijoj.
Palocial tautų ant upės Beina’os, 

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

Franrijoj.
dės Champe Blysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
Didžiosios operos paloclus, Pa

ryžiuje. Franeijoj.
Tvirtynė šv. Jono tr Katedra.Mar- 

sellles. Francijoj.
Laivų užplaukė Ir ežeras. Vlllefran 

che. Francijoj-
Carnlche keilaų tr ežerėlis Vllle- 

franche, Franrijoj.
Pajūrinis kraštas Caslno, Monto 

Carlo.
138 Vatikano daržas Ir šv. Petro k> 

tedra, Ry ne, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. p*, 

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 

Ryme, Italijoj.
Skliautas Settinio Severo, Rym% 

Italijoj.
Kolusvumaa. Ryme, Italijoj.

123

140

141

142
143

144

144

148

147

148
143

160

1*1

113

153

pejo, Italijoj.
Senatas Ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj. Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant piečiau* San

Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omaro.
Oceaninis pakraštį*, parodantis ke

lio užuolankų, Algiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeidžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos Ei

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

Pyramidoe Ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Gbiseb kelio, Kaire, Egipte.

154 Arabija. Daržas išdžiūvusiame

155 Įėjimas į paloclų, Slngapore, Indi
joj.

156 Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
157 Tautiškasis greitasis trūkis, Slnga

pore, Indijoj.
158 Policijos stacija Hong Konge, Chl-

nijoj.
159 Žibinčius Hong Konge, ChinlJoJ.
ICO Chlnlečlų vienbuorinial laivai Į 

plaukoj Hong Konge, Chlnijoj.
161 Gražusis kelias Shanghai, Chlnijoj.
1U2 Žvilgis ant viešos turgavietės,

163 Tautiškas priešpiečių namas ant

184

165

166

___ _ '167 
kryžių

168
▼aid*

jo ne-

nukry-

16
17
18
19
20 Kaip eiųdien Išrodo Btainelė, ku- 

kurioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
Bažnyčia Dudavota ant grabo
P. Marijos.

Kaip šiądien išrodo Kristaus

21

33

24

163

170

71

i 172

173

174

175

176

šv.
177
172

173

Kaip šlųden Išrodo Kalvarija, 
Kristus mirė.

Ulytėlė po vardu Jėzaus "Štai Žmo-

kur

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime. -

T u nitų žinyčia Honmoku, Yokoha- 
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japoųljojl fitaučlus dir
bantis lytines kurpei

Yokohama, Japonijoj. Kriauklinlų 
šūvių pardavlnėtojaus stotis.

Paroda ugnageelnlų atletų, Yoko
hama, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar

Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne- 
, šamas Jaunų gerbėjų Matsuri 

proceaijoj.
Japoniški valkai, nešanti pokyllnj 
Matsuri altorių, Y ok o Kamoj. 
Matsuri pokylis/ muzikos pastotas 

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
J°J- r pri

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis sava 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo
kohama.

Japoniečių būdas siti pailsim
Tropai į Klgomizų žinyčių, Kyo

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomizų žlny-

180 Auksinis paviljonas ant ežero Kln-
kakuji, arti Kyoto, Japonijoj.

181 Senoviška žinyčia Fujiyama, Mt
Fuji, Japonijoj.

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS. Savininkas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Chicago, III

M

182 Teatro gatvė, ilgio vienų tnllių, 
Osaka, Japonijoj.

188 Nare, Japonijoj. Tukstantin žibin
čių prie Ka-suga-No-Myla žlny-

84

185
186

187

188

189
190

131

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

Hawallškl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monolos 

upės, Honolulu, Hawsl.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Hawal.
Hawaiiška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukų kriaukllnę šluvai- 
tė-

Chiniečlal renkanti ryžius, Havral.
Gyvenimas PretorljoJ, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparaiso, Chlle.
192 Jamalcos Brookllne gatvė, Port

193 San Franclsco gatvė, Mexlco City.
194 Didysis pilsčius, Mexico City.

195
196
197
198
193
200

"Jojimas šėolmls”.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

"Tėve musų, kuris esi danguose".
Pagalvėlių karė.
šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja........................ 83.00

100 tų pačių paveikslų bakselyje 
be teleskopo....................... 82.00

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni
mo ............................................81-00

.^ts vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

8ERIJA V.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa* 

veikalėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelj.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš vitokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų bagotų triobeslų paveikslai, teip
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija < 
yra gera tiems, kurie nori pinigus už-'
čėdytl, nes Ji kaštuoja tiktai 35 c., o 8252 So. Halsted St,

joje galima tiek daug pamatyti kaip 
ir serijoje L

8ERIJA Vi.
12 tein oat maišyto gatunko paveiksi*.

!lų pundelyje. Prekė 75c. už pun- 
del|.

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viskų telp aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų Jokio pa vėl kalė- j
llo, bet tiktai gyva regykla.

Atminkite, kr.d virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele- 
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja 81. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems’^ 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali Imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks | tų patj teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OL8ZEW8KI,
Chicago, Iii,



F'

IŠGYDAU IN 5 DIENAS =Į
MrieSą ir uaMiiia*

Ilgydau kiek v toną sergantį Varioocela, Striktntn, užsikrėtusios kraujo užnuodysimu, 
nusilpnėjimą nervų, Hydrocelą arba vyną ytiikas ligas. Tokias garsias oferta* teikiame vi- 
(tem* tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* ir IMavė savo ptol- 
gus dykai, kad parodyti, jog til turiu vienintelį būdą, sukurto pogeiba ant vtoado* J u* Ižgydyslu.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už lėgydym*.
Skaudėjimas skilvio, kepenų ir inkstų, nor* labai užsisenėjusiu*, iž<ydau gilu tinai.

PLAUČIAI.
Sergantieji® dusuliu, bronchitu 

arba diiora ilgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimu O x ai Ino garų.

Privatiškas vyrų 
ligas.

Ai iigydati kiekvieną greitai ant 
visados Ir didiiausloj paslapty).

Visokios patar
mes dovanai! teru ir vyrų ligų.

Moteriškas ligas.
Patinimu* gimdo*. *k*ud4Jimu* 

počlų, baltligg, pagal mano meto
do* »utai»ytu* vaistu* ligvdau pa- 
»ekmlngiau»ial.

Kraujo uinuody- 
jlmus

ir odo* ligas, pavelsdan: IBbirL 
mu*, skauduliu*, plaukų nu»lĮtiki
mu* ir tt.
aš išgydau ant vlaadoe.
Kalbu lietuviškai.

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

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 ain

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

galite gauti namus už 
Si2oo, $1400, $1500, $1600. 
$i8qo iki ................... $4500

pigiai galite 
namus su lo-

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

ĮjgL ■
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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis nai.ias (4 
ruimai) su lotu ...... $1.:
$350 iŠ kalno, o rešta ant 

' išmokėjimo po $i2antmė- 
* ‘ nėšio. 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 T 
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.

f/ALLACE ST., arti 31
5 gatvės. Mūrinis namas ant

3 lubų. Puikus namas $5.500 
Lotas 25 per 130. 6 Fla-

.200

LIETUVIAMS AMERIKOS DYKAI.
Jei sergi, nesijauti visai sveikujr reikalsuji dakUrlikos pagalbos, ra

šyk pas mus, kolai nepareikalavai dar pagalbos kitų daktarų. Męs pasiusi- 1 
me visai dykai didelęlietuvilkf knygf, užvardinu 'Taslpatlnkime*', kuri 
yra labai gražiai paveiksluota.

Visi serganti, pareikalavę, atsiiino nuomonę trijų garsių daktarų, pa 
darančių, teip vadinamę, tfolleglum Daktarų Ir tikrai gali laukti išgydymo.

Tas Daktarų Kolleglum visai išgydo ir tuoa, kurie gyvena toli, jei sa 
vo laiškuose aiškiai aprašo aavo kentėjimus.

Reikalauk Tamista tuojau didėlės knygos “PastpailakUns0. Adresas 
Dr. Knight, Dr. Root, Dr. Spllllnger,
»p«cl*ll»ta» Vidurinių ligų. ' »p®ciall»ta* .tepilant "PL SRcUtotM vteų ilgų

Kolleglum Gydymo: % America Burope Co. j 
(Oroil), 2128 Broadway, New York, N. Y. j

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA
LIETUVIS

KNYGOS

tai, po 4 ruimus. Rentas 
’ $56 į mėnesį.
WALLACE ST., arti 29 

gatvės. Mūrinis namas ant 
4 lubų. Labai puikus $8.000 
Lotas 25 per 130 pėdų. 
Rentas $75 į mėnesį.

WALLACE ST., arti 28 - 
gatvės. Mūrinis namas ant 
3 lubų ....................- $5-3°°
Lotas 25 per 130 pėdų. 
Rentas $56 į mėnesį.

WALLACE ST,. kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant < 
2 lubų. Kaina .1.... $16.000 
Lotas 48 per 120 pėdų.
9 flatai ir 2 storai. Rentas 
$155 į 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).

3xST PLACE, tarpe Mor
gan ir Mospratt. 
nis namas” ant 
Lotas 25 per 
Rentas $24 į 
šeimynoms).

Muri- 
2 lubų $3.000 
125 pėdų, 
mėnesį (4

31 ST PLACE, tarpe Mor
gai! ir Auburn Avė. Mū
rinį* fiamas. Kaina .. $2. 
Lotas 25 per JO7: pėdas. 
Rentas $16 į mėnesį.

200

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

31 ST STREET, tarpe Eme- 
(rald ir Union Avės. Mu-

TEISINGAI IR NAUDINGAI!
Drukuojamanažina “Odeli Ty wwritor” N*. 4, 
kuri yra geriausia ii pigotnlų maliau, odrukuoja 
kaip ir pirkta už |IOO. JI yra padaryta i* gryao 
pitono, *u rūbo voleliu, kitokio* medrgn* orte jo. 
nėra, o todėl ir gesti nėrn kam. Jo. prakė pirmiau 
•ial buvo kJO, o dabar pa* mane pigiausia, ne* tik 
ąe.7B *u prlsiuntimu. Taipgi parduodu viso
kia* knyga*: mokllika*, totoriška*, sapnininkus, 
pasakų ir monų kuyg**, maldaknyge*, anglliktu 
Italliainoksllu* ir kitokiai*, ir įvairiausia* popieras 
laitkanis raiytl. Galima uLiraėyti laikraii'iu*: 
“Uotuvn”, M Vieny b* Uotuvnįkų”. "Ksts- 
liką”, “Rtaolta” ir^Mtovą". 14li< pirmutinių 
trijų užsirakant vieniems metams, duodu priedų 
knygutę dvideiimts p-nklų centų vert**.

JOHN tlMANTAUBKAS
3* W. Porter St., Matorbury, Conn.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas. 

3255 80. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias ilgas moterų, vaikų 

ir vyrų. Teipgi turi didele praktikų ir 
gydo pasekmingai visokias limpančias 
užsisenėjusias ir paslaptingas vyrų il
gas. Daro operacija* pasekmingai.

Notary Public
(Lietuvlikas Notaras)

Išdirba visokiai legaliftkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus. 
Billof Sale, Testamentua, Afndavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszevvskl’o
3252 So. Halsted, Cor. 33rd St 

Chicago, III.

MOKINKIMES PATYS!
Gramatika a n <1 liko* kalbos mokintis be m> 

kinto)o (apdaryta* 91.28.
Vaikų Draugas *rba kaip mokintis skaityti 

ir ralyti be mokintojo vSc.
Naujae Budas laokiulk rai)tl be mokinta

Ha litu* siųskite per M<»ney orderžluo nrtrveu.
P. MIKOUUNI8, tei €g, Nsw Vert City.

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Hilsted St Chiot*,lU.
Tart. t„.

Duoda vtaeki* rodf ir gwta**ia uagalb* aaota- 
rt~ jųligo**. I‘»wkiun^«i *u**k* darbą urw 
gimdymo irdašlarl aiMkanf vai po glOMlvmn o«- 
tr» ir gyvaaiiM* Q|M*w»klpMiwMMS>8tat*aL

“LIETUVOS” AGENTAI.
Juozas šlikas, 

Lietuvos” keliaujantis agentas.

# , C,, r 1
rinis namas ant 3 lubų $10.000 a. DlrtuUltls.
Lotas 72 per ioo pėdų.
Rentas $96 į mėnesį.

35 PLACE, tarpe Halsted 
ir Gate.
2 lubų ir basementas $4. 
Lotas 25 per 165 pėdų. 
Rentas $46 į mėnesį. Tur 
būt greitai pąrduotas. 
šeimynos gyvena, 
pigus už

Mūrinis namas

tą kainą.

Į.2OO

6 
Labai

GRAND 
Puikus 
Sali tinas 
Lotas 25 per 125 pėdų.
Rentas $55 į mėnesį. Nau
jas namas.

WORKS, 
medinis 
ir 3 rentai .

ILL.
namas.

$5200

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

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

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant

2 lubų. 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.

Teipgi turime daugybę viso
kių kitoniškų namų* ir lotų ant 
pardavimo visose pusėse miesto 
Chicagos.

Blltlmorg, Md.
Jonas Želvi*.
J. Diemedis,
Wm. J. Moi*-n,

S. E. cor. Sharp and Camden Str
J. Lnls, 26 So. Green St.
L. Gawlis. 1834 N. Castle st.

Brooklyn* N. Y.
E. Froomea, 73 Grand SL
______  155 Metropalltan Av. 
Stati. Rinkevičius, 73 Grand 81.

Clevelsnd, Ohio.
Povilas Sukis 3707 E. 63 r d St.

Elizabsth, N. J.
Wm. Dočkus, 211 First SL

E. SL Louis, III.
Juoz- Rainis, 537 ColUiuviil. Ay.

Gilbsrton, Ps.
J. Ambrasevlčius.

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

Mlntrsvlll*, P*.
Juozas Ramanauskas.

:ŽL Carmel, Ps.
Fr. Baubonis, 136 S. Locust
jonas B«nls. 0(1

New Brltaln, Conn.
M. J- Cheponls. 21 Pleasant

New York, N. Y.
A. Lesnlew»kls, 144 E. Houston 

Novvark, N- J.
V. Ambrazevičla, 178 Ferry

A. Staniulis,
Jackson st,. Ncwark, N. J.

Phlladelphla, Pa. 
A- Ignotas, 1028 So. 2-nd SL

Plttsburg, Pa. 
jongn Ignotas, 13 Diamond Sąuarc 8.8.

Scranton, Pa. 
Jos. Petrikis, 1514 Ross Ava

80. Boston, Mass.
N. Gendrolius, 224 Athens st.

Shenandoah, Ps.
Andrius Mačis, 138 S. Mam St

Turner Pails, Mass.
K. P- šimkonis, . ' Box 617

Waterbury, Conn. 
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter SL

* Westvllle, III.
V. 8. Kreivėnas.

•prlngfleld, III.
J. Klembauskas,

iu W. Lombard St
621 Columbia Ar.

Box 4.

st.

st.

SL

St.

SL

82

Worcest*r,
Antanas Bernotas,

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

7 Mlllroir

Ma*a. 
12 H&rlem St

ATYDA!
Kaip ir pereitai* metui* kiekvienam priduvu 

ai*m mum* tavo vardą ir adresą, paaląslme dykai 
gražų kalendorių.

▲. Qrocbewakl A Oo., M Bedfocd Av.,
Brooklyn, F. Y

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted st., 61szewskio name.

Traukis dantį* l>e »k*u»tno, llgvdo Rkorbuta, 
M*enUsij*. *uded* nauju* vtoton Upuolutlų, pri
pildo iftklrmljuitu* auk*u, ildabru. amalgamų. 
V* ta n***: šlukiom* dienom* uuo s rytojui lt, 
nuo 1 iki S v»k NadAltoma: nuo 0 r. iki 6 vok-

T*t*pho«ta* Ynrd* 22*6

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Kels-

Lietuvos kunigaikštis Al*

Lietuvos Kunigaikštis

Taištlszki

PAVEIKSLAI.
Dabar tik Išėjo iš po spaudo* labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdtd).
1. Didi* 

tautas.
1. Didi* 

tutis.
1 Didis

girdas.
4. Didi* 

demina*.
Paveikslų mtera 22X28 colių.

Prek* 35c. kožnaa.

Nusipirk po vieną Alų paveikslų, 
galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Prisiųsdamaa pinigu* adresuok:

A. OLSZEWSKI 
3252N. UalKtrdkt., Chicago, III.

o

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po............... 52)4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .52 
Virė 1000 rublių, rublis po 51 \

Prie kiekvieno ąžuolinio reikia pri
dėti 25c. ant paėto kaitų.

Jeigu noritm kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotą ir niekur nežūtų, 
tai siųskite ytr "Lietuvos" redakcijų, 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI 
3252 N. Hateted at, Chicago,III

Kozminsky & Yondorf, 
73 Deerbom Street.

Dr.O.C.HEINE
D6*m*TAS

0 H SI S linpM H k $*, IliMtd gat. 
tlyvsinss vtrt apStasi) A CsiCžH ILL

Šitas

Daktariszkos

VADOVAS• IN I

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Ne* pirmesnės po 50 tūkstančių laidai; kaip bitė* lietuviai išnešioja — po visų pasaulį knygas*
NAUJA paskatinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, sa daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiko, nuo ligų apsisergėt, išsi~ 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta

Direktorius Collins NEW YORK Medical instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
T^ KNYG4 yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
KITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktariškas mok

sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. „Vad. in Sveikatą* ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojlmo Žmogaus visas paslaptybe*, lygei plačiai aprašyta vyru ir moterų lytiška* gyvenimą* 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu. *

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

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai OOLLIN 
|N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausia* ir seniausia* Amerikoj, pasekmingai visokia* ligas išgydo, ne* jaifl 
darbuojasi daktarai specialistai aut visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkama* gyduoles, pergalėjimui Jigo*, — si 
teikia sveikatai pagelbę, atsišauk u* asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligę-necveikumus, per laišką. d

Kad apsiima, Ui Ir’iŠgydoi VYRL’S ir MOTERIM, sena* ir jauna* nue visakių Ilgų.
KAD TAM INMTITVTAM pasekmlagal visokia* ligas, paprastas, užsendita* ir paslapta* užsikrečiama* išgida 

tai liudįja pačių gydyaių laiškai, palei daleidimų iš daugeli* talpiname nors keletą. 1
Išgydyta nuo ui- 

icntlinto* ligos 
■kautmingo* m*- 
neainė*, baltųjų, 

! Ir dieglių, vidu- 
ruo*e ir strėnosę ki- 
ti daktarai neįitan- 
ge išgydyt.

Agnieška Daikene
NawRockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaiMus, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų šarmatę apreikš! vi- 

buvusį nelaimingumę, bet ve
lydamas dėl brolių slaptinguose at 
likimuose apturet tykrę i&gydima 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viio- 
kiem be pašaukimo daktaram* 
pinigų be naudo* numėtytų. Da
bar aa esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno > jus vardą visiem 
garbinsiu laikydama* pagodonę.

H. A. Karvį u! i* 
719 OTallon st St. Louis. Mo,

Ilgai sirgtas inkstą 
vidurių liga, skaude 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juosas Nikelis
251 Cypres avc. Johastovn Pa.

Gyduolė* vieada tampa pritaikyt** kirksimam M-rrant iam upeciaUikal — atėjo* iuabi»kai ar iaKku atsišau
kus. Oydnalėii iUiunėiasMK, po viaą Ameriką ir kitas daih pasaulėti. Slaptybė užlaikoma. Katant adrimat:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST k STR. <~« Bro^„.y) NEW VORK N. Y.!(arti Broadway)

Dėlei atsilaakaaėlų a&abiAkai Ofisas adant* kasdien nuo 10 ii ryte iki 5 po piet; šventadieniai* nso 10 iki 1 vai.
_ Dr. K M1SLKK, ruptotojaato gydinlai* iaaUtute.

dol| ptoktaiopr CENTRAL BUSINESS C0LLE6E
• ‘Uyr*- Ai^o- Mokina: Hrnografijo*, spaudinamo* ma

šinėlė* spaudinimo, knygų vedimo, arit- 
_________ metiko*, skaitymo, raijmo, apelinimo, 

istorijos, geografijos ir U.
—-------- į Sp*«l|alilke* lestnikciįę* angliškos kalke*

tiems, kurie prsdetKmokyti* ta kalba 
ir kurie nori Joje išsilavinti.

Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
geru vietas. Kliasos atdaro* dienomis 
ir vakarai*.

. Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai.

W. H. Nermon Ir W. I. Tinas,
Pri nei palai. 

Shlller BIdg., 109 Rsndolph Street 
------------------ CHICAGO. ILL.

puikus laikrodėlis $3.75 
ta Flrrn pirkimo Uikradri.v prt 
J tluek Bumi MV.I vardą, palto
r etU»Unpmoufl»o adrr.UH. o

prU:' i >io»« e*pr*»M *uda- 
tortu** Ifa-g ramina v iu>o puiku 

■S l«ikrWoli (r rrtėžėti C. 0. O. 
JJv KvOMUai teuiiP 

SgHlot kkk>tO| trakiai tnrlruoU. 
K^^Bį-alvukte užaugama* 1r n u. ta to 

t»aa. gera mažmveita ir tranui 
t nota* ta i* Intai la įkanda*, au 
iiw»<*fiai»tWII»f 
ta vi riiku r*'rxHiu j 

mirta motai, kad laikrnSėlia lyg** 
aukaiaiui ialhrodaliultel u*mok*S «■ i*re*o*gen 
tai 13.75 ir Jla bua tamiUo* G vara n tuo ja tne įtek 
Viena laikrodėli aM JO nwta. paminėk, ar vyrio
ko ar m»teri*ko iafkrodėllo nori. Adresuok

$3.75

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Ckaaikor of Cemmerc* BMg., Room 709 
*. £. Ceraee La Salia a*d Wa*hin«tan Street* 

CHICAGO, ILL.

N. C. URKI, W M, 221 Mm 81. Cbtap. IH

Kožnaligaišgydoma
Dr. Kazimieras Butkeviczia

r>wi<>« Vutatal importuoti 1* *eao* tlvyn**; teipgi 
vėlai kome tėvynė* Tr*a**-l)evy nerta* U Palangoc. 
Vainai atanglnlmai Maukų gvurantuoti. Receptai 
•utalvomi po ipecialfiM niutų uėMurėjtmu. Pre
kė* prieinamo*. Aptieks atdara dienu ir naktĮ.

Red C ros s Pharmacy
> M*ku*Wiki r Jmulaitte. Sevnunk*. dk 

4552 S. Ashland Ave^ Chicago
Teteptom* Y arde 1106

O „JONAI, KO VERKIT" 
Bok teta, k rnane* to, nuo gal
va pitaa mokių gerų ir blogų 
uitiią. „Na ir k*r dabartim?'

dar gaaa toli nuo čia, einam Jo- 
••i jkita kardama. No, a« i 
tat** *arčl«ma* nenoru aiti, t>e*

sdruMr* Nagi, luijbkoretakė:

Kampu 2$-to* ^ž v«a.> T*tephona* Canal mn

Jonas^J. Gudinąs
Uilaiko pintine kiiaM* saltung ir reataoracijg, 

kur galima gauU geriausiu* gčrymus, cigaru* ir 
▼alghi*, taipgi turi pulkig »vctalnj«u*lrinkiniams 
baliam* ir veeturCm*. TCmykite adraeg:
223 YVabansla Avė., Chicago, Iii.

Lietuvių Daktaraa

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

Telefouuoti galimai* kiekvieno* aptiekc 
Gydo pasekmingai vietota* Ilgu be skirtumo.

Lietu vys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj., Veda 
visokias provas, civiliikaa ir krimina
li ikas, visuose teismuose (Juduose). 
Gyv. 3112 8. Halsted St, arti Šįmet gatvės

Vienatine Lietuviška Sankrova
Ir agentūra Ii tara t aro* tat “Nortb Skte" Chicago). 
Čion galim* gauti rnokafUkų. *vteti*ką ir dvasi
škų knygų. rakančių, ėkapiterlų. abrosėllų, vteo- 
klų laikraščių, Amerikos ir Europon ir popterų 
gromatoma. Taipgi užlaikau visokio ta voro: 
dylo. paltelių, plunksnų,drakuoĮamųmailnakių, 
brltvų. ctereoakopų ir daugelio kitų daiktų. Na- 
užmirškite alsi lankyt i, o busite uigaaMintL 

Petras M. Kaltis
121 Wabanaia Ava. . Chieog*, m.

(Sale Lietui liko* Bažnyčios)

Naujas Išradimas 
!Mi*tiprinlmui Ir uilalkymui plaukų. flMfl Tūkstantiai pilkų žmonių ntpnvo pui 
knis plaukus. »utaik<>s1 inkim* plaukų 
iralro* labai trumpame laike, vietoje

dykai. Artesnėm* žiniom* reikia ta
ni kroso* ienktelĮ.
MtOF. J. M. BRUNDZA

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos 

darbo žmonėms. Išeina kas sąvai* 
tę iš •Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesinių 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 gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė 
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje vyriausiu agentu yra:

M. J. Damijonaitis,.
3250 S. Halsted St., Chicago, UI.

SO.OOOšDYKAIpSS
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS 7

Ir

RODĄ DYKAI- Urėdiško* valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9iki ix

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

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK
12 U IR HALSTED GATVĖS - - CHICAGO 

VIRŠININKAI
S. R. Flynn, prezidentas, Ir* N. Morria, vice-prezidentaa. 
Cha*. F. Hoerr, kasierius, C. N. Stanton, kasieriaus pagelta.

DIREKTORIAI ■
Ira N. Morris L H. Heymarfl 

R. Flynn Charles F. Hoerr M
VALANDOS I I
Panedėiyj nuo 9 ryto iki 8 vakarfl 

Subatoj nuo 5 po pietų iki 8 vakm

Nelscn Morris J. A. Spoor 
Artbur G. Ltourd S.

B A N K O S 
Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų 
Subatoi nuo 9 ryto iki 12 pietų

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun 
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto u| 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiškuj 
pinigus. Atdara subatos ir panedčlio vakarais. Taupin^ 
mą (čėdijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėti1 
pinigus mokame 3%.

Lietuviška Aparatų Dirbtuv
Godotinoms tautiškoms ir bažnytinė

kas Vėliavas, Šarpas, Juostas, Kuknrdai 
Ženklelius, Kepures, ir Maršalkams pard 
dus, teipogi visus bažnytinius aprčdaliu 
Norėdamos godotinos Dr-stCs arba godokit 
kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiais' 
liktas paveskite jį tikrai lietuvaitei.

T. Andruszevicz & Co.
115 W. D i vi s ton St Chicago, Iii

Dabarjaikas naudokites.visif
Geriausia vieta dėl pirkimo su trakiais balsais Arino j

S„-' p-/-1’ X V-? -y- Skf O..: I. K .ar-.. !r ... 1- '■
c'z ;: kJ

Živdu. Izcc.iĮp :..I p-r ■ Br.:\ - A .
»š veriu, Strivlbi.'. F.iiktnkitiiu Ltampukiu. Robin.u Litiru. J 

Į etltu PečAč.u. Plukmu auksinu
ffiĮį d b - ■ i ■-1V r ■ j * '• lt M»;ju ki ■ i A.u irs z.a r.-ytrt-j <H

■B' R lytno groauitu su viaoktnia apaknltjmals Ūdain«au« turi’ J
2fo. I tualnai ui tl .00. Odeli druguojamn mvllnatė gt^M

aini it groti*! drukoaj*. litaro* Ir Yla* tnailnukč padaryta ii geriausiu plteno. Prekė Ule 
Užlaikau kitokia UdarMn aailnukiu kelia gatujnku ir daugybe nau

dingu vilta I* daiktu. Ko* nor optarėt kaioiog* tegul prisiunčia ui 5a. 
markf <r htetoga adrtM* o apturiu M pualapiu dideli iio meto K A UJA 
KATULOOA DYKAI! Kuriame y r* įimtai* visokiu daikto, *a viri da 
įimtai allklu paveikti*. t» ii kuri* matysit jog mano ta vora* pirmo* 
kllaao*. proke* pig.*»ue* V»lp kH»K škornykam, Agentam ir Perl oria m 
pordnodu vtetalaa tavoru* labai pigiai, duodu dideli rabato admocklt:

g. W!LKEWICH " 112 GRANO ST..



IŠGYDAU IN 5 PIENAS
^^^^^^^SSSįSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSSZ •» Hruą •» susššjios

Iteydau kiekviena Rzgantl Varicooėto, Btrlktnfa, užsikrėtusiu, kraujo uinuodyjlmu, 
nusilniiėjima nerrų. Ilyrttocele arba vyr* ytilk** Tokias ganias ofertaa teikiame vi- 
•lems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmė* ir išdavė tavo plal- 
gu» dykai, kad parodyti, jog aš turiu vienintelį būdą, su karto pagelba ant visados Jus Išgydysiu.

Nemokėkite už neiėgydym*, tiktai už Išgydymą.
Skaudėjimas skilvio, kspenų ir inkstų, nors Ubai nžsisenėjusius, išlydau jalnUnai-

PLAUČIAI.
Sergantlejie dusuliu, bronchitu 

art* džiova išgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per Įtrau
kimu Oraline gaztg.

Privatiškas vyrų
Ai išgydau kiekvieną greitai ant 

visados ir didžiausioj paslapty].

Visokios patar
mės dovanai!

ligydsu galutinai

Specialistas me
tėtų Ir vy"!

Moteriškas Haas.
Patinimu* gimdo*. *k*udšjlraus 

pečių, bailiigf ■ PM*1 mano meto
do* sutaisytu* vaistu* išgydau pa- 
sėkmingiausiai.

Kraujo utnuody- 
Jimus

ir odos ligas, pavelaian: ilbšrL 
mus, skaudulius, plaukų nusilaki* 
mus Ir tt.
a* išgydau ant visados.
Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark M,^CHICAGO, ILL
Priėmimo valandos: m* 1 vai. ryto UI 1 nl vakare. Nadiliomia: mm • nl. ryto Iki 4 nL M patų-

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-

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

galite gauti namus už 
S1200. $1400, $1500, $1600. 
$i8qo 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 35U1 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. mu- * 
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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas (4 
ruirtiai) su lotu .....  $1.:
$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

.200

$1.500
AVENUE, artiAUBURN

33 gatvės, (arti lietuviš
kos bažnyčios). Geras mū
rinis namas, ir lotas 50 t 
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.

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

LIETUVIAMS AMERIKOST DYKAI.
Jei sergi, nesijauti visai sveiku ir reikalauji dalUariUos pagalbos, ra

šyk pas mus, kolai nepareikalavai dar pagalbas kitų daktarų. M f* pasiusi- • 
me visai dykai didelę lietu vlėk j knygf, užvardintj **Paslp«žlaklnie'*, kuri 
yra labai gražiai paveiksluota.

Visi serganti, pareikalavę, atalžino nuomonę trijų garsių daktarų, pa 
darančių, teip vadinam}, tfolleglum Daktarų ir tikrai gali Mukti išgydymo.

Tas Daktarų Kolleglum visai Išgydo ir tuos, kurie gyvena toli, jei sa 
vo laiškuose aiškiai aprašo savo keutejimus.

Reikalauk Tamista tuojau didėsės knygos “Paaipažluldme”. Adresas 
Dr. Knight, Dr. Roof, Dr. Spllllngsr,
specialistas vidurinių llg%- specialistus slepiamų ligų, epccteitotaa visų ligų

Kolleglum Gydymo: % America Burope Co.
(Orei!), 2128 Broadway, New York, *N. Y. i

flR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA1!
LIETUVIS

Daktariszkos

KNYGOS

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

WALLACE ST., arti 29 
gatvės. Mūrinis namas ant 
4 lubų. Labai puikus $8.000 
Lotas 25 per 130 pėdų. 
Rentas $75 į mėnesį.

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

WALLACE ST,. kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant z 
2 lubų. Kaina ...... $16.000
Lotas 48 per 120 pėdų.
9 flatai ir 2 storai. Rentas 
$155 į mėnesį.

SO. HALSTED ST. Mu- 
? rinis. bizniui namas ant 2 

lubų ir halė apačioje. .$6.500 
Lotas 25 per 125 pėdų.
Rentas į mėnesį $80, (ar-

31ST PLACE, tarpe Mor
gan if Mospratt. 
nis namas* ant 
Lotas 25 per 
Rentas $24 į 
šeimynoms).

Muri- 
lubų $3.000 

125 pėdų, 
mėnesį (4

31ST PLACE, 
gan ir Auburn Avė. 
rinis namas. Kainą 
Lota> 25 per 107 pėdas.
Rentas $16 į mėnesį.

tarpe Mor- 
Mu- 
. $2 .aoo

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

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

351 PLACE, tarpe Halsted 
ir Gate.
2 lubų ir basementas $4. 
Lotas 25 per 165 pėdų. 
Rentas $46 į mėnesį. Tur 
bu.t greitai parduotas. 6 
šeimynos gyvena. Labai 
pigus už

Mūrinis namas

tą kainą.

f.aoo

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

WORKS, ILL. 
medinis namas, 
ir 3 rentai $5.200

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
liunas ir 4 ruimai $2.940 
Lotas 25 per 150. Ren
tas $35 į mėnesį.

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant

2 lubų. Naujas .........  $3.500
Christiania Avė., arti Mil- 
vvaukee Avė. Tailor Shop, 
ir 4 ruimai, ant 2 lubų. 
Lotas 25 per 125 pėdas. 
Rentas $26 į mėnesį. Ant 
lengvo išmokėjimo.

Teipgi. turime daugybę viso
kių kitoniškų namų ir lotų ant 
pardavimo visose pusėse miesto 
Chicagos.

A.OIszewski
3252 S. Halsted SL

TEISINGAI IRNAUDINOAII 
Drukuojamamašina “Odall Typ*writ*r" N«.4, 
kuri yra geriausia iš pigesnių mašinų, odrukuoja 
kaip ir pirkta ui|i00. JI yra padarytai* gryno 
plieno, su rūbo voleliu, kitokio* medego* prie jo* 
nėra, o todėl ir gesti nėra kam. Jo* prekė putniau
siai buvo 82o. o dabar pa* mane pigiausia, ne* lik 
•S.7S su prisiunllmu. Taipgi parduodu viso
kia* knygos: moklilkas, istoriška*, sapnininku*, 
pasakų ir monų kursas, maldaknyge*, anglišku* 
kalbamoksliu* ir kitokias, ir įvairiausias popiera* 
laiškam* rašyti. Galima us«iraėvti laikraščius: 
"Liatuva”, “ Vienybe Uetuvnlkų". “Kata
likų”, "KMSivi” ir “Kova”. ĖHn pirmutinių 
trijų užsirašant vieniems turtams, duodu priedų 
knygutę dvidešimt* p-nklų centų vertėt.

JOHN ŽKMANTAUSKAS 
3* W. Porter St., VVaterbury, Conn.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted st., (Mszewskio name.

Traukis dantis be skausmo, Išgvdo Skorbuta, 
Neuralgija, sudeda naujus vtotou Išpuoluslų. prl- 
Vikio iškirmijusius auksu, sidabru, amalgamų, 

etandoe: Šiokios** dienom* nuo 8 ryto Iki U, 
nuo i iki ® vak. NedAllotus: nuo 9 r. iki 5 vok.

VADOVAS 
IN 

SVEIKATA

H'dzio 208 
puslapiu

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas Ir Chirurgas. 

3255 80. Halsted 8t., Chlcago, III.
Gydo visokias ilgas moterų, vaikų 

ir vyrų. Teipgi turi didelę praktikų ir 
gydo pasekmingai visokias limpančias 
užsisenėjusia* ir paslaptingas vyrų il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Telefon Yerda 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokia* legališka* popieros, 
kaip Plenipotencija*, Kontraktus. 
Dili /f Sale, Testamentus, Afndavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugyste*.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszewski’o
3252 &>. Halsted, Cor. 33rd St

Chlcago, III.

MOKINKIMES PATYS!
Gramatika angliško. kalbos mokinti* be m > 

kintojo (apdaryta >1.2 5.
Vaikų Draugas arba kaip mokintu skaityti 

ir rašyti br mokintojo I5e.
Naujaa Budaa mokinti* rašyti be mokintu, 

jo 10c.
Pinigu* siuskite per Money orderšiuo odrrau

P. MIKCUUNIS, KoiCS, New Yarti City.

Mare Laukiene
Atsakanti Akulerka 

3252 S. Hilited SL Chic*t».Ul.

gimdymo

"LIETUVOS” AGENTAI.
Juozas Šlikas, 

Lietuvos” keliaujantis agentas.

BsIVmora, Md. 
Jonas Žilvis, 
J. Diemedis, 
Wm. J. Moian,

8. E cor. Sharp and Camden Str
J. Luls, 26 Sa Green
L. Gawlis. 1834 N- Castle

Brooklyn, N. Y.
E. Froomes, 73 Grand
A. Diriulaltis.
8tan. Rinkevičius,

Cleveland. Ohlo.
Povilas Sukis 3707 E. 63rd 8t-

Eltaabeth, N. J.
Wm. Bočkus, 211 First SL

E. St Louls, III.
fuoz Rainis, 537 Collinsvill, Av.

Oilbsrton, Pa.
J. Ambrazevičius.

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

Mlneravllls, Pa. 
juosas Ramanauskas.

;4t Carmel, Pa.
Fr. Baubonis, 136 S. Locust
Jonas Banls, B*1

Nevv Britain, Conn.
M- J- Cbeponts. 31 Pleasant

New York, N. Y.
a. Leanievrskls, 144 E. Houston 

Nevvark. N. J.
V. Ambrazevičia, 1’5 Ferry

A. Staniulis, 
Jackson st,. Newark, N. J.

Phlladelphla, Pa.
A* Ignotas, 1028 80. 2-nd SL

Plttsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Syuarc 8.8.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis, 1514 Ross Avė.

80. Boston, Mass.
N. Gendrolius, 224 Athcns st.

Shsnandoah, Pa.
Andrius Mačis, 138 S. Mam St

Turner Falls, Mass.
K. P- Simkonis, Box 617

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St

* Westvllle, III. 
V. B. Kreivėnas.

•prlnųflsld, III. 
J. Klembauskas,

711 W. Lombard SL
521 Columbia Av.

St. 
st.

SL
155 Metropelltan Ar.

73 Grand Si.

Bos 4.

st.

SL

St.

SL

82

M.

7 Mlllrov

Worcestsr,
Antanas Bernotas,

Mas*. 
12 Harlem St 

ATVIJAI
Kaip ir pereitais metais kiekvienam prkdavn 

tiam mums sero vsidg ir sdresą patiųsim* dykai 
gražų kalsadarlų.

Jšrooklyu, N. Y

Lietuvos Kunigaikštis V y-

Lietuvos Kunigaikštis Kels-

Lietuvos kunigaikštis Al-

Li et u vos Kunigaikštis Ge-

INaujl Tautiszki

PAVEIKSLAI.
Dabar tik Išėjo ii po spaudos labai 

grąžys tautiški paveikslai (abrozdul).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutis.

3. Didis
girdas.

4. Didis 
deminas.

Paveikslų mlera 22X28 colių.

Prekė 35c. kožnaa.

Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.

Prislysdamas pinigus adresuok:

A. OLSZEWSKI
32528. Hahtwist., Chlcago, III.

o

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rubli* po......................52^
Njo 500 iki 1000 ęibllų, rublis po. .U 
Virė 1000 rublių, rubli* po............51%

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačio kaitų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai luvaikiėiotų ir niekur nežūtų. 
UI siųskite per "Lietuvos’* redakcijų, 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI
3252 M. HafatM it, ( blcago.HI

Kozminsky & Yondorf,
73 Deaborn Street. .

Dr.O.C. MEINE
OfiNTlSTAą

OFISAt-Itmoai M ir h. NtMtd <»t. 
(lyroms virt spęsta > X CmUM ILL

Šitas puikus laikrodėlis $3.75

«*»• prteiKnaiaM tiprrtu suda- 
R-Klimą iėrgUlllMtifco pulku 
lateradėll ir rstštšli C. O. O. 
už 43.7 S. lt* trabUUalbuev 

!!■« hik*tM Kratini graviruoti, 
g.t.ahė užauk a ir »• ir nustato 
tuną, gera mašinerija ir gvarnn 
t uotas UHIagal laika rudaa. su 
ilgu moterių retėšėliu ar papras 
tu vyrišku reiėcHfa Jatra ta-

N. G. fšRiEA. Dspl M, 224 Dssrtsrs SL. CBcan, Iii.

Kožna liga išgydoma
Dr. Kazimieras Butkeviczia
prieinamas nuo 3 vi 
bp>*clalisia) motery 
rltikitniioae iššauki [eteriui aat
mrto*. Vaistai ln>i>ortuBU I* *e*o* t>vvnė*; teiprl 
užlaikome tšvynš* Tratos-Derynerias Iš Palange*. 
Vaistai ataiiginlraal niauk 14 gvamntuotl. Receptai 
sutaisomi po gperiailMm mnsif uš*iur*jtmu. Pre
kė-* prieinamo*. Aptiek* atdara diena ir naktį.

Red C ras s Pharmacy
1 Maitn**«ki ir Jaukite. Sranintai * 

4552 S. Ashland Ave^ Chicago 
T*lept*«n« Varde 1106

□ „JONAI, KO VERKIT"

■U1,Y£

•ai Į šita karkiama. ’’ No, ai 1 
tonas tačlaums nenoru eiti, nes

. •■**. „Koks Kovanko saliu no
*4ra***r* N a gL štai > korčiukė:

Kampas 2S-tos ta™- t Tslephona* Canal mn

JonasJ. Gudinąs
Užlaiko pirmo* kliaMs aaliung Ir restauraciją, 

kur galima gauti geriausius gėrytnus, cigarus Ir 
valgius, taipgi turi pulklg svetainę .usirinklmams 
baltams ir vestuvėms. Kmykita sdresg:
223 VVabansla Avė., Chlcago, III.

Lietuvių Daktaras

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

Telefoauoti galinsa.il kiekvienos ant lėk o A 
Gydo pasekmingai visokias ligas be skirtumo.

pirmesnės po 50 tūkstančių laidas kaip bitės lietuviai išnešioja — po visą pasaulį kayras.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ, parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
T^ KN YG£ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYG^ perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokiųligų apsisergeti, bet ir daktariškam mok

slo apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. „Vad. in Sveikata' ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

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

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
iN. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagelba, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką. /

Kad apsiima, tai Ir'išgydo: VYRUS Ir MOTERIS, senus ir Jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgyt!o; 

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

i Išgydyta nuo už- 
■endintos ligos 
skausmingos mė- 

' nosinės, baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 

, go išgydyt.
Agnieška Doškene

New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistu*, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystes gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
są buvusį nelaimingumą bet ve
lydamas dėl brolių slaptinguose at 
likimuose apiuret tykrą išgydima 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be jtašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemetytų. Da
bar as esu sveikas ir drūta* ant 
visų dalių kūno -jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagoduuę.

8. A. Karti u lis į 
719 O’Falion st. St. Ix>uis, Mo,

Ilgai sirgtas inksitji, 
įBgpĘįa vidurių liga, skaudė

~ A jimo kojose, ranko-
se ir sąnariuose plau 

VAp* fy učiu nesveikumų-
kosėjimu su skrep- 

■, JyT/J? h
A’S TĮŽto Išgyditas dėkingas 

prisiuntė paveik
slą. 

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstovn Pa.

(Ijdnolės vi oada tampa pritaikyto* kieki lenam w oran čia m apM-ialUkal — atėjua aHabUkni ar laKkn atsišau- 
kuK. Gyduolė* liainuėlamcs, po visą Ameriką ir kitan dalh paaanlė*. Maptjbė užlaikoma. Kukant adrUnot:

The Collins New York Medical Institute
no. WEST M STR. <-« B,o.d«.y> o YORK N. Y.(arti Broadway)

Dėlei atsilankančių arabiškai Vffayradaraa kandi e n nuo 10 ii ryt* iki S po picl; šventadieniai* nuo 10 iki 1 vaL 
Dr. R. MIKLKK, rupiatojaala gydiniala laeUtuto.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: atenografįjos, apsodinamos ma
šinėlės apsodinimo, knygų vedimo, arit- 
metikoa, skaitymo, raiymo, spelinimo, 
istorijos, geografijos ir U.

Spsclįaliikot testrukcijes angliškos kalbos 
tiems, kurie pradeda mokytis tę kalba 
ir kurie nori joje išsilavinti.

išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
P ras vietas. K liesos atdaros dienomis 

vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdamas plate

snių informacijų. Kata!iogaa dykai.
W. H. Hormon ir W. I. Tinus,

Principą tai
Shlllor Bldg.. 109 Randolph Strost 

CHICAGO, ILL.

F. P. Bradchulis
ATTOBNEY t COUNSELOR at LAW 
Chamber of Commtrce Bldg.. Room 709 
S. E. Caraar La kalis and Washin«ton Street* 

CHICAGO, ILL. 
TEIEPHONE M Al N 3*42

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj., Veda 
vitokiaa provaa, eiviliikas ir krimina
li ikas, visuose teismuose (ruduose). 
Gyv. 3112 8. Halsted SL, arti 31 mos gatves 

TsisoMae Yarda 8044

Vienatine Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literatūros ant “North Slde" Chlcago j. 
Čion galima gauti moksliškų, avietišinĮ Ir dvasi
škų knygų, rašančių, škaplierių, abrosšiių, viso
kių laikraščių, Amerikos ir Europon ir popierų 
gromatom*. Taipgi u i laika u visokio teroro: juo
dyto, paišelių, piunksbų.drukuojamų mašinukių, 
britvų; stereoakopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite uigaoėdlntL

Petras M. Kaltis
121 Wabanala Ava. , Chlcago, III.

įšale Lietuviško* Božnyčtoa).

Naujas Išradimas AMSrJ Sustiprinimui Ir ui taikumui plaukę. OMm Tukttanflnl plikų rmomų atgavo pui 
knis plaukus, mlaiko si Ink ini* jilnukų 
gaiso* labai trumpame talke. Virtoje 

senų stanga nauji, gražu* plaukai. Visokie in
formacija dykai. Artesnėm* žiniom* reiki* ra
šyti Įdedant krato* ženklelį.
__ PROF. J. M. ERUNDZA
nožMfiT a m. m n., nsMirii -new t«l

“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 gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė 
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje vyriausiu agentu yra: 

M. J. Damijonaitis,
3250 S. Halsted St., Chlcago, m.

5O,OOŪ222™DYKAI,
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Hl*'’ 1L oiil'*’'®* Aitą '

- Ik
RODĄ DYKAI- Urėdiškos valandos nuo 9iki 5; nedaliomis nuo 9iki 12.

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

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
12 U IR HALSTED GATVES - - CHICAGO 

VIRŠININKAI
S. R. Flynn, prezidentas, Ir* N. Morris, ▼ ice-prezidentas, 
Chat. F. Hoerr, kasierins,' G N. Stanton, kasierians pagelb. L

DIREKTORIAI |
Nelson Morris J. A. Spoor 

Arthur G. Lcotard _ S. 
B A N K O S

Nuo 9 ryto Iki 4 po pietų
Subatoj nuo 9 ryto Iki 12 pietų

Ira N. Morris L. H. Heymar 
R. Flynn Charles F. Hoerr
V A L A N DO S
Panedely j nuo 9 ryto iki 8 vakai

Subatoj nuo 5 po pietų iki 8 vai

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siui 
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto 1 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiški 
pinigus. Atdara subatos ir panedčlio vakarais. Taupiu 
mą (č&pijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudčti 
pinigus mokame 3%.

Lietuviška Aparatų Dirbtuvi
Godotinoms tautiškoms ir bažnytinėj 

Draugystėms išdirba: Karūnas, Amerikon!: 
kas Vėliavas, Šarpas, Juostas, Kukarda 
Ženkleliu^ Kepures, Ir Marialkams pan 
dus, teipogi visus bažnytinius apr^daiu 
Norėdamos godotinos Dr-slės arba godoti: 
kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiai d 
liktas paveskite Jį tikrai lietuvaitei.

T. Andruszevicz & Co. <
- - 115 W. Dlvlslon SL Chicago, II

Dabarjaikas naudokitės.
Geriausia vieta pirkimo

Skriį,ku k. u'irt.u.u, Ki.arr,lutu. Trulu Ir L- 
EG,lka llku G-ru U,, gor.-hu nuksn in..

4h £"du' L’' P’’ru A.MLn.idr _
** V< r>U< S,rlt'lbu’ El^nk-iniu Liampukiu. Robin.u Lltaru 

*&TU Pluksnikauksiuiu (fouui^in įh-uJ
d>uu' lsturiJkū ir ku; ku. v.>okiu grsi.u Fojnerj

S lymc gromat u tu visokiai* apskaitymais ir etai
Ha. š tutinai ui 41.01 Odeli drukuojama mašlaukš 

Ala! Ir greita! drukuoja, lltaro*Ir mašinukė padaryta iš geriausio plisao. Prakš Uk
Uilalkau kitokiu Išdarbiu mašinukių kaliu gatuuku Ir daugybe aau- 

dlng* T įtektu dulktu. Kasnor a p turėt katalogą tegul prisiunčia ui 5a. 
mart| Ir tetatega adrisc, o apturės M puslapiu dideli lio meto N A UJA 
1ATUL00 A DYK Ali Kurtom* yra šimtais visokiu dulkta, su virš du 
įimtai aiškiu paveiksi* Ir iškuria matysit jog mano tavoras pirmos 
kilotos, prekes pigiaraes kaip kHuK 8taraykam, Agentam Ir Perl ortam 
parduodu visdkla* tavoms labui pigini, duoda dideli rabate adresaokit: 

ii MLKEMCtt • ■ ■■ . 112 GRANO ST.,
' kr

M
Žir

galinsa.il
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