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POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIJA.

Juo toliau, juo smarkesnė už-
_ ............................. • •?- .1..Maskolijoj reakcija,
reakcijonieriai

du- 
atstovams/

stoja 
moj 
laisvesnių partijų ne duoda ne iš
sižioti, o jau reikalavimų ne mas
koliuj ų skundų nė klausyti nenori. 
Randas susidedantis iš reakcijonie- 
rių biurokratų, žinoma, ypač ne 
maskolių klausyme remiasi ant re- 
akcijonierių durnos atstovų, o kad 
šitame klausyme laisvesnių partijų 
maskoliai, nors ir nepritaria |>er- 
sekiojimams ne maskolių, ne sto
ja tvirtai jų apgynime, tai valdžia 
ir pradeda po senovei naikinti ne 
maskoliams pirma pripažintas lai
sves. Tą jau atjaučia lenkai, lie- 

mahometonai. latviai ir 
\ ilniuje biuro- 

Mu- 
liko- 
j°g

• tuviai
Kaukazo tautos.
kratai jau griebiasi senovės 
ravjėvo įvesto įnagio — čia 
si jau policijos pagarsinta,
viešose vietose uždrausta kalbėti 
lietuviškai, nors \ ilnių męs laiko
me Lietuvos sostapiliu. Privatis- 
koms lėšoms užlaikomose mokyk
lose rods dar neuždraudė mokinti 
lietuviškai, ne uždarė dar su visu 
lietuviškų mokyklų, bet ypač vi
dutinėse jau prisakyta, mokinimui 
maskoliskos kalbos, istorijos ir ge
ografijos užlaikyti mokytojus mas
koliškos kilmės, tų mokslų lietuviai 
mokintojai negali mokyti, o prie 
užlaikvmo tokių mokyklų valdžia 
ne prisideda, pinigų ne duoda. Ji 
vienok drysta reikalauti, kad lietu
viai. savo pinigais užlaikomose mo
kyklose užlaikytų jos šnipus, ipas- 
kolintojus lietuvių mokinių. Ji 
įieško vien vietų savo pagelbinin- 
kiwws ir jų užlaikymui nori kuo 
mažiausiai savo pinigų Kleisti, to
dėl verčia jos pagelbininkus ir tar- 
nūs užlaikyti jos persekiojamiems 
ne .maskoliškosios kilmės Maskoli- 
jos g\ ventojams. Seniau. Murav- 
jevo laikuose valdžia klydo: ji 
draudė mokyklose Lietuvoj mokvti 
prigimta žmonių kalba, uždraudė 
m<>kantieni> žmonių • kalbą užimti 
mokytojų vietas. Ir kokios buvo 
pasekmės tokio kvailo valdžios už- 
simanvmo? Skaitlius mokyklų vi
sur -sumažėjo ir užsilikusias lankė 
labai . mažas lietuvių vaikų skait
lius. Taigi nė mokykla, nė mas- 

. kolinimui į Lietuvą sutraukti, pa
rinkti iš-' maskoliškųjų putų, nes 
geresniejie svetimuose kraštuose 
ne nori vėjo gaudyti, mokintojai 
ne galėjo teip patarnauti Peterbur
go fanatikams, maskolintojų dar
bas Lietuvoj negalėjo tokių vaisių 
išduoti, kokių valdžia, išleisdama 
savo, uždraudimus, tikvjo-i. Ma- 
skolintojai nesumaskolino lietuvių,- 
pasėjo vien neužsitikėjimą žmonių 
visoms valdžios įstaigoms ir admi
nistratoriams; žmonės pradėjo ša
lintieji nuo visko, kas kokiu nors 
būdu atsiduoda maskolyste.

Pasiutus laisvesniams vėjaliui, 
žmonės pradėjo rengti pats ir už
laikyti savo lėšomis reikalingas į- 
staigas, pradėjo rengti mokyklas 
ir jos' negalėjo patalpinti visų no
rinčių mokintiesi vaikų, o į se
nuosius. valdžios užlaikomus mas- 
kolinimo urvus ir varu negalima 
buvo vaikų suvaryti. Taigi val
džia pati pamatė savo klaidą ir ti
krai į biurokratišku budu, neišsiža
dėdama savo senojo tikslo, taigi 
maskolinimo lietuvių, užsimanė tą 
atlikti kaštais maskolinamųjų.

Lietuvoj prisakė ir privatiškose, 
ne valdžios lėšoms užlaikomose 
mokyklose laikyti maskolius šni
pus, valdžios padėtojus. . Jeigu jų 
darbas išduotų tokius vaisius, ko
kių valdžia tikisi, žinoma, paskui 
šilima būt ir iš teip vadinamų lie
tuviškų mokyklų išvyti lietuvius 
jiiokytojus, uždrausti jose mokinti 

"•^ftetuviškai, taigi iš lietuviškųjų 
Įad-^yti tokias jau įstaigas, ko- 
ilioms yra ir valdžios mokyklos, 
Jaigi iš jų padaryti ma«koliniiuo 

k Lrvus. Dabar tą padaryti butų ne 
paranku, nes Sietuviai tokių moky
klų galėtų ne panorėti užlaikyti, 
•as visai uždarytų, o tąsyk valdžia 

70 šnipų neturėtų kur patalpinti, 
apmokėjimui ir iždas neturi pa- ; 
tinai pinigų. Todėl tai tuom 
m dar kenčia Lietuvoj bent se- l 
i uždėtas lietuviškas mokyklas, »

C* PAu prievarta spraudžia i
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savo Šnipus.
Kraštuose kur žmonės labiau 

tautiškai susipratę, kaip antai Len
kijoj, kur randas nesitiki, ir šun
takiais eidamas daug pelnyti, tie
siog 
Jokias, 
kiškos

mo-uždaro lenkiškas
Teip antai padarė su Len 

Motinėlės draugystės mo
kykloms, kurių tūkstantį suvirsimi
uždarė, norėjo jiaglemžti ir tos or
ganizacijos surinktus užlaikymui 
lenkiškų mokyklų pinigus, bet juos 
pasisekė, perkelti į užrubežius. 
Teipjau daro ir Latvijoj: čia sun
kina rengimą latviškų mokyklų, 
apšviečiančių žmonių protą skai
tymų. Kadangi Latvijoj masko
lių labai mažai, tai čia atsėjo jieš- 
koti padėtoji] terp vokiečių. \ ai
džia nusilenkdama prieš vokiečius; 
kadangi vokietystės besiremiančios 
ant galingos Vokietijos, išnaikinti 
negalima, siundo vokiečius ant lat
vių ir tas. šiuom tarpu, išduoda 
gerus vaisius, taigi tokius, kokių 
valdžia laukia: Latvijos vokiečiai 
baronai užvaduoja valdžią ir stoja 
kovon su latviais.

Ant Kaukazo ta pati caro val
džia siundo mahometonus ant krik
ščionių armėnų ir gruzinų, o pati 
spaudžia vienus ir kitus, 
valdžia, atsiekimui savo 
visur piudo vienas tautas 
o pati spaudžia, pančioja 
ant kurių siundo ir tuos 
siundo.

Pati valdžia vienok šiuom kartu 
jau atvirai stoja prieš Finlandijos 
gyventojus. nes čia piudyiftai ne 
išduoda vaisių, nes finai kur kas 
apšviestesni. supranta geriau visu* 
valdžios micrius. Seniau ir Fin- 
landijoj valdžia bandė piudymo: 
piudė švedus su finais. I»vt čia piu- 
domiejie greitai susiprato ir susi-, 
taikė. Fmlandijoj todėl jau intri- 
gomš negalima nieko fielnyti. todėl 
caro administratoriai elgiasi atvi
riau. Jie pradėjo siaurinti 
landijoj laisves ir gyventojų 

!ir tam. žinoma, pritaria Visi 
koliškiejie fanatikai. Bet 
valdžia nesitiki teip lengvai 
pergalėti, arba

Taigi 
mierių, 

ant kitų 
ir tuos, 
kuriuos

Fin-
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pasėtus nesutikimus. Milžiniškoji 
Maskolija, sulipinta iš tautų krau
jo, skriaudų ir neteisybių galėtų 
vėl iširti, arba ji turėtų tapti fe- 
deratyviška viešpatyste, kur kiek
viena ją sudedami tauta, savo ap
sigyvenimo rubežiuose rėdytųsi 
pati, kaip buvo iki šiol antai Fin- 
landijoj, kurios tą savistovi stę už
simanė išnaikinti ne protingi caro 
tarnai biurokratai. Bet federaty- 
viškoj Maskolijoj jau ne caras ir 
biurokratai valdytų kraštą.

dalinėjęs jiems visokius prieš vy
riausybę atsišaukimus. Vaikinas 
buvęs suimtas ir atiduotas žanda
rams. ‘ .

Vilniaus geležinkelio stotyje esą 
suimta keletas žmonių, kurie par
davinėju netikrus aukso pinigus.

Iš Kauno esąs išduotas Vilniaus 
general - gubernatoriui prašymas 
leisti įsteigti Skapiškio miestelyje 
žemąją ūkio mokyklą.

AMERIKA.
Ekonomiškiejie prietikiai Ameri

koj dar nepasigerino. Teisybė, jie 
eina geryn, bet labai palengva, ne- 
znaimiai. Dar vis daugybė darbi
ninkų neturi darbo. Amerikos 
politikieriai, pats didžiausi ykono- 
miškojo nupuolimo kaltininkai^ sa
vo kaltes stengiasi sukrauti \_aut 
kitų sprando, na ir krauja ant at
eivių. Ant jų siundydami, sten
giasi savo pačių kaltes |»aslėpti. 
Dabar vėl kongresui iiaduota' su
manymas apsunkinti ateivystę ir, 

sumanytojai nesigaili at- 
visokios

Iš KAUNO.
Sustreikavo vežikai, nenorėdami 

miestui mokėti už teisę vežioti 5 
rub. vietoj pustrečio, kuriuos anks
čiau mokėjo.

"Teisybės” re<bktorius nubaus
tas gubernatoriaus 100 rublių už 
straipsnį "Apie nferijavitus”, kuris 

šio laikraščio No. 2.

žinoma, 
eiviams visokios veKlės išniekini
mų, užslėpdami, kad visą gerovę, 
kokią Amerika turi, apart gamtai, 
davusiai savo dovanas, ji kalta 
labiausiai ateivių rankoms. Bet 

I Amerikos ateivių priešai visas kal
tes krauja ant ateivių sprando. Be 
ateivių rankų ir Amerikai gamtos 
duoti turtai nebūtų išnaudoti, nes 
tam nebūtų rankų, o gal ir proto 
nebūtų pritekę. Dabar kongresui 
paduotas sumanymas ne leisti A 
merikon ateivių, nemokančių rašy
ti ir skaityti prigimtoj kalboj, o 
manoma neįleisti ir nemokančių nė 
jokios Europoj vartojamos kalbos. 
Paskutinis sumanymas Kmislytas 
prieš japoniečius, kadangi kitaip 
negalima jiems uždrausti .Ameri
kon atkakti, Dėl nemokėjimo ra
šyti lietuviams atsieitų daug nukę
sti, nes iš atkakusių pernai Ameri
kon lietuvių didesnė pusė nemokė
jo skaityti ir ra-yti.

Ekonomiškasis nupuolimas ir pi- ! 
niginis krizis Amerikoj atsiliepė ir 
ant iždo surinkimų: surinkimai su
mažėjo, o išlaidos pasididino. V a- 
sario mėnesyj iždas turėjo nepri
teklių $8405118. Iš muitų įplaukė 
$5000000 mažiau negu pernai, nes 
pritrukus pinigų, mažiau persiga 
benta iš svetur i-dirbinių. \ idtiri- 
nių mokesčių įplaukė ant $2000000 
mažiau negu f»eniai. Nors įplau 
kiniai sumažėjo, Ik t Klaidos pasi 
didino: vien kariumenės ir laivy 
no reikalams išleista ant $575otxx’ 
daugiau negu pernai. Nuo 1 d. 
liepos pereitų metų iki t d. kovo 
šių metų iždo įplaukimai sumažė
jo ant $22450000. o išlaidos pasidi 
dino ant $45000000. Iždo skolos 
siekia $1411637000.

Nors Amerika ginasi nuo anar
chistų. bet čia jų teipjau netrūksta 
kaip ir Europį. Pereito panedė- 
lie dieną, anarchistas, koksai I.aza 
rus Averbach. koridoriuj locnų 
namų pn. 31 Lincoln PI. užpuolė 
su peiliu rankoj ant jierdėtinio
miesto policijos Gco. M. Shippy ir 
sužeidė jį gana sunkiai į petį.
Paskui užgimė dar besitąsymas su 
užpuoliku. Policijos viršininkui 
atbėgo pagelbon jo sūnūs ir auto- 
mobiliaus vežėjas. Užpuolikas iš
veržė iš policijos viršininko pačios 
revolverį ir paleido kelis šūvius. 
Vienas suvis pataikė policijos vir
šininko sunui į šoną, kitas sužeidė 
automobiliaus vežėją. Atsigriebęs 
kiek, policijos viršininkas griebė 
revolverį, paleido kelis šūviu- ir 
paguldė užpuoliką. Auerbach 
eina iš Kišenevo, Maskolijoj, 
turbūt, yra maskoliškas žydas.

Kauno antrojo nuovado policija 
gali |»asigirti Savo darbštumu. 
Tas policijos darbštumas apsireiš
kia gera kumščiu arba da geres
ne nagaika. Nejitkanka kumščios, 
tai patarnauja ir^kojos. \ is vien 
tas, kurį reikia liuraminti, hgiai 
pajus kaip ktuibčios smarkumą, 
taip ir kojos spyrimą. 
Tuos smagumus atjuto lapkričio 
mėnesį Kl. ir Sk. Apie šiuos at 
sitikimus pradėjo platintiem |m» 
Kauną (vainos kailio*. Kad pa 
slėpti tikruosius mušikus, Kauno 
policmeisteris apgarsino vietiniam 
laikraštyj “Sicveru Za|»adnv Telr- 
grat ’ pri*ak\mą, kad daugiau* 
policija nedaužyra suimtųjų. Bet 
tas apgarsinimas buvo tik a|xlumi 
mui akių, nes perėjo kelios die
nos po apgarsinimui, o “ochran- 
kos vir*intnko raštinėj liko su- 
miKti B. Y. ir Mušime daly
vavo ir ]M>liemcisteris ir “ochran- 
kos" viršininkas Doncovas. Ka
dangi jie j»ailso bemušdami suim
tuosius, pavedė poliau atlikti pra 
dėtąjį darbą policistams. o viens 
viresniųjų |x>ticistų kardu perkirto 
smmtamjam ranką. Suimticm- 
siems parkritus nuo mušimo ant 
grindų, {Milicija pradeda juos spar
dyti kojomis. Taqi tvarkdarių 
viens sargi binis tiek įsižytnėjo, 
kad liko praminta* “daktaru . l ai 
taip musų tvarkdariai ramina žmo
nes. Bet ar neatne* tas raminimas 
tokių vaisių, koktu Kauno policija 
nelaukia ? Z

(Iš “Z.")

lis ir kiti sargybyniai. Suimtuo
sius nugabeno pas Raguvos tardy
toją. Jie skundės ant policijantų. 
Nors tasai buvo surašęs skundos 
protokolą ir liudininkai patvirtino 
— vyriausybė dėlto nepripažino 
policijantų kaltais 1 Pas tardytoją 
augščiaus išvardytas Antanas Pu- 
kenis Troškimuose liepos mėn. vi
sa patvirtino, ką buvo sakęs jjolici- 
jai. Taigi minėtiejie keturi vyrai 
tapo patraukti tardyman, kaipo 
kaltininkai apiplėšimo monopolio, 
o Jonas šaučunas, kaipo kurstyto
jas tame darbe. Petras Tumas ir 
Kazys Baltakes, kad išvengti blo
gų pasekmių, paliego Amerikon, 
o Jonas šaučiunas, Juozas Balta
kes ir Justinas nuo pavasario pra
ėjusių metų sėdi Ukmefgės kalėji
me. Didžiulis ir jo sūnūs Anta
nas, studentas, jau antri metai ka
lėjime (tėvas dabar Kaune, o sū
nūs Ukmergėje) kaltinami už agi
taciją tarp valstiečių ir platinimą 
nelegali škų 
jiems

raštų. Dabar nori 
prikabinti ir kurstymą api- 
\ lesintų monopolį.

Aš patsai.
(Iš ‘Ž.’)

Ukmergės j>avieto.
Isčiaus mokykla po vie
šu valsčiaus raštine.

jau darbininkai pelno kas 
i 25 rublius.

(Ii ‘2.’).

mėnuo

visuomeniškuose,

dar neatskiria nuo pačio

tik

baščiui, kad visas bažnyčios duris 
laiko užrakintas; kitąsyk tai būda
vo visos atdaros ir galėjai lengvai 
išeiti iš-bažnyčios, o dabar tai tik 
per vienas didęsias gruskis, gali 
galą gauti”. .74

Ir pats kalėdojimas šįmet ne
panašus į kitų metų kalėdojimą. 
Tuoj po "Sab * ’ 
pats klebonas 
bučiuoti, o 
traukia iš kir 
vardas? I__ .
tiek ir tiek rub. 
10 kap. nuo 
kymas "

1

ankšta, 
tai ti- 
kume- 
ir viš-

mas- 
pati

Finus 
nugazdinti

J teip, kad jie Ik1 pasipriešinimo lank
tį sprandą į maskoliškųjų fanati
kų rengiamą jungą.' T<xlėl da-

. bar siunčia į l'inlandiją vis dau
giau tikrų maskoliškųjų kareivių, 
nors Finlandija, kaip antai Lenki
ja iki 1831 metų, turi savo atskirą 
karitimenę pakankančią užlaikymui 
tvarkos namieje. Maskoliškiejie 
laikraščiai persergėti valdžią, už
tikrina. jog apart finiškos kariu
menės ir ginklų arsenaluose, Fin- 
landijoj y ra gerai militariškai su
organizuotų ir apginkluotų geriau
siais ginklais 200000 vyrų, pasiren
gusių sukilti, kaip tik valdžia savo 
persekiojimuose ir siaurinimuose 
Finlandijos • teisių peržengs rube- 
žių.

Taigi mat ir caro valdžia laukia 
sukilimo Finlandijos gyventojų. 
Bet toks pasikėlimas vieno perse
kiojimais ir pančiojimais priversto 
pasikelti krašto gali atsiliepti ir 
ant kitų prispaustų valdžios Mas- 
kolijos kraštų. Argi sukilus atvi
rai ir dagi laimėjus kokį svarbesnį 
mūšį, kas lengvai gali atsitikti kal
nuotame, turinčiam mažai kelių 
krašte gali žiūrėti ramiai į kovą 
spaudė jo su laisvės j ieškančiais 
žmonėms, teipjau prispausti lenkai, 
žydai, mažruSiai ir Kaukazo tau
tos? Galima laukti Maskolijoj su
kilimo visų prispaustųjų,jeigu caro 
valdžia nesusipras. Žinoma, sukili
mui reikalingi ginklai, kovai su ca
ro kariumene ne pakaks bombų ir 
broivningų, reikia jau kur kas ge
resnių ginklų. Bet ir ginklus no
rintiems sukilti galėtų parūpinti 
Finlandija, kuriai lengviau juos iš 
užrubežių gauti negu kitam Mas- 
kolijos prispaustam kraštui.

Taigi pasikėlimas Finlandijos 
gali būt ženklu kitiems prispaus
tiems kraštams, gali pagimdyti 
ginkluotą sukilimą visų prispaustų 
tautų; prasidėjęs Europoj, jis gali 
išsiplatinti Siberijoj, Tukestane ir 
Vidurinėj Azijoj, kur yra teipgi 
valdžios prispausti tautiški gaiva
lai ir jau prispaudimą pradedanti 
latjausti. Suvaldyti visus sukilu
sius kraštus nebūtų lengva, jeigu 
tik prispaustiejie nesiduotų val
džiai suvadžioti, mestų savitarpi- šešiolikos metų vaikiną, kuris link
aitis persekiojančios .valdžios^ salindamas kareivius katarinka, vui: šnipai Koyalevskis, Pančiako-

Iš INDRIONISKIO,

Antanas
Ik* lynų 
ves su

a.

pa-

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

mėnesio pabaigoje Vilniausšio
miesto galva važiuosiąs Peterbur
gan pasiteirauti ministerijose apie 
miesto reikalus, ypač apie įsteigi
mą Vilniuje politechnikos.

Vienas oficeriš, bedežuruodamas
Vilniuje, pasergėjęs kažin-kokį

Pukenis, seniūnas Ze- 
sodziau*. susi^ėbra- 
Nikolajevu. Troškū

nų uriadninku, išpasakojo jam, buk
tai lapkričio ig d. 1905 metų In- 
drioniškyj buvęs sušauktas nelega- 
liškas mitingas, kuriame vadovavę: 
Didžiulis iš Griežionėlių, Jonas 
Šaučiunas iš Padvarninkų ir La- 
pienis. Buk Didžiulis liėpęs pava
ryti rusą rastinigką ir mokytoją.o 
jo vieton pasiūlęs savo sūnų An
taną (Maskvos universiteto stu
dentą), kuris čia-pat buvęs apsi
rėdęs valstiečio rūbais. Lapicnio 
pavardę sužinojęs nuo žmonių ir 
jį jiatį savo akimis matęs ir pažin
ti galėtų, bet kur gyvena, nežinąs. 
Girdėjęs pats, kaip Lapienis viešai 
sakęs žmonėms: nedavinėti arklių 
policijai vežioti, pačtos nelaikyti, 
jaunimo karinmenėn neleisti, mo
kesčių valdžiai nemokėti ir tt. 
Buk keturi berniokai iš to paties 
Zebelynų sodžiaus: Petras Tumas, 
Kazys ir Juozas Baltakiai ir Jus
tinas (pavardė nežinąs) — gavę 
minėtame mitinge nuo “vadovų” 
revolverius ir. prisakymą apiplėšti 
Viešintų monopolį, ką jie ir pada
rę. Paimtus ten pinigus (9 ar 15 
rublių) atidavę šaųčiunui. Polici
ja, pasinaudodama šiais plepalais 
suėmus tuos keturius žmones, plie
kė ir kankino tol, kol vieni jų, 
nebegalėdami iškęsti kančių, nepri
pažino visko, ko tiktai reikalavo 
iš jų. Išgavę priverstiną prisipa- 
žinomą, tą patį darbą atliko ir su 
Šaučiunu; bęLtasai, iškentėjęs mu
šimus ir kankinimus, neprisipažino 
nebūtuose dalykuose. Budelių pa
reigą atliko, prisakius Šematuro- L

Pekucko. Kaip gir- ro prasimany' 
pradėjo jis laipioti be parapijos 

ir kliudyti lietuviui 
išguldymą lie- 

Pažiurų, maty-

Mu*ų 1 
nu stogu 
Mok-las mokykloje. prasidėjo vėlai 

l( • lapkričio 1 d. 1907 m.), nes 
nebuvo mokytojo. Atvažiavo visu- 
pinnu lietuvis mokytoja-, paskirtas 
į Sėtus pagelbininku, ir tūlą laiką 
pildė vyresniojo mokytojo jiarei- 
gas. Vaikų prisirinko daugibė, 
taip kad dėlei stokos vietos prisiė
jo lietuviui mokytojui atsakinėti 
norintiems pastoti į mokyklą ne- 
valstiečių vaikams. Rankvedzių 
lietuviškų mokykloje nebuvo, bet 
ačiū vietiniam kunigui Jasui, kur
sai paskolino j mokyklą keliolika 
lietuviškų rankvedzių, išguldymą 
lietuviškos kalbos mokykloje pra
dėjo.

Štai gruodžio 2 žieną, 1*107 m. 
atvažiavo į Setu- vyresnysis mo-1 
kitojas rusas 
dėjau, tuojau 
"cirkuliarais” 
pagclbininkui
tuviškos kalbos.
ties yra dešinesnių už l’uriškevi- 
čių; niekina visa kas lietuviška. 
Taip-pat jis atsižymėjo -avo “me
todą”, nes laike lekcijų vaikams 
pradėjo daužyti antausius ir biau- 
roti "durakais”, "osiolais”, ir ki
tais tam panašiais * "švelniais” žo
džiais ; vartoja, girdžiant vaikams, 
žinomus kareiviškus piktžodžiavi
mus.

Negali toksai mokytojas tokiais 
savo pasielgimais išlavinti vaikų 
protą ir įkvėpti jiems šviesos ir 
doros spindulį. Liūdna ir skaudu 
daros ant širdies kiekvienam lie-1 
tuviui, pamačius, kad koksai ten 
atvažiavęs iš kasžinkur šmėkla į- 
veda Lietuvos mokykloje savo"mc- 
todą". V ertėtų Šėtiškiams valstie
čiams ir šiaip inteligentams, 
rietus rupi ateinančios kartos 
bas. būtinai atkreipti atidą 
dalyką. ]

(Iš "V. :L.

ko
la-
M

IŠ KYBARTU.
Čia yra 2 pakhauzi, kuriose 

ba į 500 žmonių. Baltojoj pak- 
hauzėj daugiausia moters dirba. 
Žiemos metu jųjų skaičius siekia 
netoli 3 šimtų. Darbas nepersun
kus ; traukia ir sega ploni kas, per- 
kr ’inėja ir tvarko siuntinius. Dir
ba nuo 9 ryto ligi 4 — 5 po pietų. 
Jauna po 30 kap. Pietums viena 
valanda skiriama. Toje pat 
pakhauzėj vyrai užimti sunkesniais 
darbais, būtent siuntinių važnyčio- 
jimu ir tt. Vyrams moka j 1 rb. 
Moters nepersunktai dirbdamos, 
begalo mėgsta iiežiuvius laidyti. 
Tai tikroji
Skaityti nieko neskaito, 
"šaltinį”. Raudonojoj pakhauzėj 
daugiausiai vyrai dirba. Darbinin
kų į 250 žmonių. Krausto daik
tus iš traukinių, svarsto, transpor
tuoja ir tt. Darbas sunkesnis nC* 
gu moterų, kadangi reikia kelti 
didelės sunkenybės. Tankiai atsi
tinka nelaimingi priepuoliai. Šim
tas iš darbininkų maskviniai. Su
dėję užstatą (zalogą), jie gauna 
didesnę algą — j 50 rublių. Šiaip

dir-

Kybartų šnekalynė. 
jei bent

1$ LUKŠIU, 
Naumiesčio pav.

Nors tikėjimo dalykuose žmonės 
yra ir ilgai dar bus vadinami ave
lėmis, bet jau
kad ir parajujos reikaluose, ko nė 
vienas 
tikėjimo, žmonės jau pradeda ne
siduoti vėtyti ir mėtyti ne 
svietiškiems valdonams, bet
dvasiškiems tėveliams. Ir mų-ų 
klekinąs kun. Leonavičia, laikyda
mas parapijomis už "gerus žmo
nes”, t. y. kaip norėsi taip pasiver- 
si. smarkiai apsiriko. Dali kas ta
me. Be jokios parapijonų žinios 
ėmė ir pasistatė naujas klebonijas 
ir dar pridūrė- naują galį. Kur 
pirma išsitekdavo trįs kunigai, da
bar jau ir dviem pasiroelė 
Kad tai butų kumetbutis, 
krai išsitektų keturi-penki 
čiai su ]>ačiomis ir vaikais
tomis ir dar jaustųsi puikiai rui
mingai gyveną.

Lėšas 1.700 rb. paėmė iš banko 
liažnytinių pinigų truputis susirin
ko iš grašių bažnyčioje, o kitus, 
kas ne pritenka ligi 5000 rub.. 
pasitikėjo klebonas, kad “geri žmo
nės" sugražįs ir dėjo iš savo ki
šenės. Pasitikėjo ant žmonių tam
sumo, nesusipratimo, katalikiško 
nuolankumo, ir pereitųjų metų ru
denį apskelbė i- sakyklos, kad rei
kėsią dėti |K> 10 kap. nuo margo. 
Žmonės tokiais klebono žodžiais 
[ta^tumėti, pradėjo visaip galvoti, 
visaip tą trečią galą išmislinėti, 
kiti tiesiog pyko, kad jau perdaug 
didelių “vigadų” klebonas įieško 
šioje ašarų pakalnėje. Kiti kitokią 
giesmę giedojo: “Girdi, kas bus. 
jeigu taip visi darys? Klebonas 
kleboniją be jokio pasikalbėjimo 
su parapija pasistatė, tik dėkit po 
to kap. nuo margo. Kitą metą 
"špitolninkai” gali pasistatyti "špi
tolę” — vėl ĮK> 10 kap. nuo margo. 
U/kitąmet .... vėl kas nors ką ge- 

vėl dėt. Ne, kad 
nios darė, galima 

neduot nė kapeikos”.
Ir ištikro toks klebonijos staty

mas ir tas naujas galas didelę var- 
valienę parapijoje padarė. In*t ir 

[jiarodė. ką gali klebonas ir koki jo 
santikiai su jtarapija. Tikrai aš 

• manau, jog nė atkakliausias vaitas 
su atkakliausiu raštininku neišdrį
stų Ik* valsčiaus žinios naują rašti
nę statyti ne tik už 5000 rub., o 
paskui reikalauti iš valsčiaus su; 
dėti už tai pinigus.

Sausio 13 d. prasidėjo kalėdoji
mas po parapiją ir pinigų rinkimas 
už kleboniją. Kaip dienos šviesa 
nušvietė ką gali ištikrųjų valstie
čiai, koks jųjų susipratimas ir 
tvirtumas ir kaip kuris kovoja už 
sumažintas savo tiesas. Niekas 
nesirūpino apie poterius. - bet tik 
klausinėjo vienas kito kaip kur at
sitiko, kad žinoti kaip pačiam pa
sielgti, ir drutina vienas kito tvir
tumą. kad nereikia duoti, arba bent 
kokias 2 — 3 — 4 kap. nuo mar
go, liet 10 niekados, 
giamasi drąsiai sutitikti su pra- 
baštėliu. 
šimtininką nutarė nemokėti, 
taip-pat susieidami po kelis taria
si neduoti arba visai po mažai. 
Išsiskirimą daro tik valstiečiai-da- 
vatkos. ar taip dievobaimingi žmo
nės turį didelius ryšius su kleboni
ja. Klebonas iš savo pusės ir 
mandrauja; kas neužsimoka (ne 
visiems) — kvitelių nepalieka ir 
ne tik vienam šeimininkui, bet vi
siems namams *). O žmonės šne
ka: "kvitelė menkas daiktas, gali
ma ir be jos atlikti velikinė išpa
žintis,galima bus svietkai bažnyčion 
nusivesti kad matytų”. Yėl kiti 
galvoja: “jeigu tik kvitelių neduos, 
tai ir kalėdos vertėtų neduoti: už 
kalėdą —kvitelės, o paskui jau 
derėkies”.

Moters taip-pat neapsileidžia vy
rais: “aš pasakiau, kas privers 
duoti, ant to zakucijos nėra, o 
ana, mūsiškė žada išpoškyti pra-

Visur ren-

Kuprių kaimas pas dė
kit i

♦) Taip lygiai kaip general-gu- 
Ibematoriai 1906 m.: vienas sudati- 
Ižė monopolį, o visi kalti: visas 
valsčius mokėk bausmę.

šįmet ne- -
.imą. . I 

e Je.su parvule" dar J
neva duoda krizių |

jau jo vargoninkas |
kišenės knygutę ir "kaip - 3
kiek margų? tai reikės j

,. už klclx»niją: po i
margo. Na. ir atlan- ’

vardan Kristau-” tiesiok 3
pavirsta į ergelicnę, kokią tik gali ' 1
-vesti kamarninkui atvažiavus su 4
areštais". Klebonas rustus "pini- I
gų” negavęs ar sulygęs ant trupu- ■!
cio iškeliauja kitų "lankui”, o i
/monės neparlamentariškai pasakai- 4
liėją su klelx»nu. ir visko jam pri- į
pasakoję, pasilieka nubudę.

Taip tai buvo ligšiol, bet dabar 1 
dar. kaip girdėti, smarkiau ant 1 
klebono parapija pyksta, nes suzi- . 1 
nojo. kad klebonui prašant iš Luk- j 
-ių turi i-eiti visų milimas vika- | 
ras kun. Skinkis. I

Taip tai luk-iečiai atsistoja už . * 
savo tiesas, o klebonas, "ką pasė
ja, tą ir piauja".

Užkurys 
("V. 2”)

Naumiesčio pav. .J 
Gruodžio 28 d. apie 12 valandą 

dieną atsigandė į Barzdų sodžių 
pas Juozą Siniokaitį žandarai kra
tos daryt. T-kratę paėmė porą le- 
gali-kų knygučių |>o vieną ekzem- 
pliorių. Ir galų gale netikėtai ka- 
žikur sniege užtiko šautuvą. Iš
važiuodami krėtikai dar reikalavo, 
kad butų atiduotas revolveri-: gir
di. nebus liėdo*. tik atiduok, męs 
norime visus surinkti.

Tą pačią dieną valdžios taniai 
krėtė Žaleblėkių Baltrušaitį, jieško-

Mat nedori liežuviai 
buk i<x>5 m. jis nugiu- 
b- sargą. Nieko nėra-

jo ginklų 
pasakojo, 
klavęs gir 
do.

P. Vampsa.
(Iš "2?’)

Iš PADOVINIO, 
Kalvarijos pav.

Sausio 4 dieną po išdaužymo 
valsčiaus raštinės ir su

mušimo raštininko Piniutos, atvv- 
is Kalvarijos didelis karei- 

(60) ir policijos būrys su 
I viršininku padaryti čion “tvarką . 
Pas vietinius ūkininkus (ypač kai
me PutrKkėse musų atstovo p. A. 
Bulotos tėviškėje) išversti bu ve 
visi pamatai. Suimti nieko nesuč- 
mė. bet daugelyje vietų rado 
tuvus, paraką 
ningo patronų, 
pas ūkininkus ant nakvynės, 
rytojaus atvažiavo iš Suvalkų pro
kuroro draugas ir dar kartą per
žiurėjo įvestąją "tvarką”. Dabar 
raštinėje rado dargi iššauta du 
kartu iš brauningo (sienoje rado* 
dvi kulkas) ir iš to išvedė, kad 
čion darbas ne plėšikų, bet anot jų. 
"politiškas dalykas”. Čia, girdi, 
turėjo būti koks inteligentas, 
prasti žmonės, girdi, neturės t 
ginklo. Prokuroro draugas 
nai reikalavo uždėti ant viso 
čiaus 3.000 rub. pabaudos, 
reiviai krėzdami ir pasilikę 
nakvvnės, žinoma, rado, apart gin
klų. ir (langiaus “revoliucijos įran
kių”: lašinių, sūrių, kumpių ir tt. 
\ iršininko dargi buvo išduotas į- 
sakymas, kad kiekvienam kareiviui 
butų išduota ant dienos 4 svarai 
lašinių. \ ienų žodžiu — "tvarka” 
buvo nota, kaip reikiant!.... P 
kratų ir konfiskacijų visas "tv^ML 
kadarių” būrys, šokdamas, ir dai-^l 
nuodatvas, atsitraukė iš Padovinio 
per LiudviilSą į Kalvariją.

Kuo dar tas viskas pasiuaigs, nė
ra žinoma.

vietinės

ko čion
vilt

sau- 
ir dargi bran- 
Kareiviai pasilikę 

Ant

, ne? 
tokio 
buti- 
vals- 
Ka- 
ant

Vincas iš Paežerės.

IŠ VARNIŲ, 
gruodžio mėn. pas musGale 

atsidengė “Vartotojų Draugijos” 
sąkrova. Žmonės negali atsi
džiaugti jaja ir labai noriai eina 
į ją pirkti. Per vienų sanv.'Ctę sų- 
krova išpardavė prekių už 1000 
(tūkstantį) rublių. . Gaila tik

g
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kad kolei kas draugijos sankrovoje 
neik “mastavų" prekių.
1 -- Paskutiniu laiku Varniuose 
labu buvo prasiplatinęs “Šaltinis?,

vienam bute. Žmonės / j uom i 
----- ako, anas

gert' rašo. Viename numeryje 
rašė apie visas popiežiaus seseris; 
o dabar kaip, davatkos spėja, tur 
būt rašysiąs apit/ kunigų gaspa- 
dines”. Visi sako, kad “šaltinis 
greitu laiku persikrikštysęs, kaip 
tą jau yra padaręs jo draugas "N. 
Skaįtvmas”.

vai 
labai pasipiktinę. Ką, sjZZT v-:___

Pabėgėlis.

IŠ DUCIUNŲ,
J. Panevėžio pa v.

Šimtininkas (sotskis) Tamošev- 
skis įskundė tardytojui Gegzną ir 
Paliiulionį. buk jie skaitę prie mo
nopolių prokliamacijas, nuėmę iš
kabą ir uždarę monopolį. Prasi
dėjo tirinėjimas. Gagzna spruko 
į Ameriką. Paliulionis gi. kaipo 
nebailus vyras, pasiliko ant vietos. 
Šiomis dienomis pasibaigė tyrinėji
mas. Byla atiduota teismo proku
rorui.

M. šalbieris.

IŠ RYGOS.
Apšvietimo draugija “Žvaigždė" 

26 šio mėnesio dieną rengia vaka
rą sti spektakliu. Rygiečiams ge
rai pažįstamoj latvių salėje ant 
Pauliičio gatvės bus vaklinama 
Žemkalnio drama "Blinda”. Pb 
spel Jcliui šokiai.

bus pirmas "Žvaigždės” di
dysis vakaras. Ikišiol apšvietimo 
draugija rūpinosi vien miesto pa
kraščiais. taisydama vakarėlius su 
spektakliais, dekliamacijomis, ir 
tt. tenai, iškur daugeliui pertoli 
būdavo nuvykti į miesto vidurį. 
Šiuo tarpu nori suteikt pramonėlę 
tiems, kuriems pertoli į pakraščius 
keliaut.

Reikia tikėties, kad salė bus pil- 
a, nes į vakarą trauks nevien no- 
as 'nasilinksmintt smagiai laiką 
raleist, bet ir -prakilnus vakaro 

tikslai. Draugijos mpe>niai auga 
casdk n; , reikia, kad didintųsi ir 

ėšos. Pernai šiuo laiku 
‘Žvaigždės" mokyklas lankė 125
raikai, šiemet su viršum 300. Kas 
Kindęs šiek-tiek trusties apie ap-* 
ivietiną, lengvai supras, koks 
ikirtuinas tarp paduotųjų skaičių, 

s turi atsiliepti ant draugijos 
- .Tiesa, pasididino šiais nie

caip j
tąsos.
ais ir “Žvaigždės" narių skaičius, 
ačiauš draugijos valdybai prisieis 
sdgalMot, kaip nutaikius. įėmimą su 
šleidiųiu. Gal vakaras 26 sausio 

įlengvįs jai tą darbą.
*. Tas.

“Marguoja” ir šuva- 
darbai.
svarbus jo darbas buvo—

kliūčių sutinka rusai 
bet da labiau kitataučiai, 
garsioji lenkų “Motinė- 
35 mažarusių švietimo 
jau uždaryta 10. Latviai

steigti švietimo draugijas Pe- 
Tuo

Iš

iVARBUS SUSIVAŽIAVIMAS. 
Pradžioj sausio mėn. Peterburge 

yko didelis suvažiavimas apšvie- 
mo draugijų, liaudies universite- 
r sąjungų ir . sąjungėlių žmo
nis šviesti * atstovų. Jų suvažia- 

apie 500 žmonių; kartu su 
blika. susirinkdavo ligi pusantro

Irstančio žmonių.
Buvo ten rusai, lenkai, lietuviai, 

tviai, žydai, mažarusiai ir kiti, 
uvo “labdarių”, ponų ir ponių, 
riem$ netiek rupi žmonės švies- 
kiek kaip-nors tuščias laikas už-

šti. Buvo žmonių, ką visą savo 
žiu pašventę kitų naudai. Bu- 
darbininkai, partijų ir profesi- 
alinių šąjungų nariai. Buvo 
du atstovu nuo Kauno kunigų 
ulės” draugijos, tarp jų vienas

nigas, Žodžiu, — gana marga 
pan i j a.

ivimo
ana
įvairių miestų draugijų prane- 

lai, kaip kur stovi švietimo da- 
arbus ir dėlto, kad viešai 
:ampų ir užkampių admi- 
>s “darbus” apšvietimo 
e. Taip, Kijeve buvo už

rista skaityki lekciją apie džiovą, 
e Naująją Zelandiją. Saratove 

kaityti apie didžiąją pran- 
roliuciją, taipogi apie du 

iai nuirusiu filozofu, kuriuodu 
ciios akyse buvo didžiausi 
rchistlai, nepripažįstanti nė Die- 
ne cato. Ypač kliudoma darbi
au draugijoms lekcijas įtaisyt, 

leidimų; ant lekcijų sėdiJuoda
cija ir už kiekvieną žodelį, kū
jai ]>asirodo “raudonu”, per
da ię uždraudžia kalbėti.
aug
tėjai,

tarpu atbunda ir trokšte trokšta 
šviesos net visų pamiršti Sibiro 
“laukiniai” gy ventojai — kirgyzai, 
kalmukai, buriatai, jakulai. Jaku- 
tai neseniai įsteigė tautiškąjį klu
bą, pastatė savo kalba operą (tea
tro veikalą, kur kartu įeina muzi
ka ir dainavimas).

Išklausius įvairių tautų švietimo 
draugijų atstovų, kurie vienas pas
kui kito pasokojo apie kliūtis, ku
rias joms daro žmones šviečiant 
vietinė administracija, suvažiavi
mui buvo patarta priimt sekanti re
zoliucija: "Prijiažindamas pilnos 
tautų laisvės pamatą ir lengviausią 
apšvietimo išsiplatinimą žmonių 
kalba, suvažiavimas pripažįsta 
kiekvienai tautai neatimamą tiesą 
gauti apšvietimą prigimta žmonių 
kalba; žemesnėse, vidutinėse ir 
augštesnėse mokyklose, valstybės 
ir savivaldos įstaigų įsteigtose, 
mokslas turi būt išguldomas pri
gimta mokinių kalba, mokykla ne
turi būt apnisinimo ir tautiško 
prispaudimo įrankiu viešpataujan
čių luomų rankose. Susivažiavi
mas tiki, kad liaudies universite
tai r kitos pašalinės apšvietimo į- 
staigos savo veikime tvirtai laiky
sis pilnos tautiškos laisvės pamato. 
Suvažiarimas griežtai pąpeikia po
litiką. kuri trukdo įvykdinimą 
bendro apšvietimo prigimta kalba”.

Susirinkusiejie vos privertė pir- 
thininką perskaityti tąją rezoliuci
ją ; mat, kaipo užgaunanti politi
kos klausimą, ji galėjo užtraukt 
ant pirmininko administracijos 
bausmę. Ir visgi, bijodami baus
mės, suvažiavimo įrengėjai neleido 
susirinkusiems ją perbaisuot; tuo
met pasipiktinusi jų bailumu susi
rinkusiųjų dauguma išėjo iš salės. 
Šiaip, be abejonės, nevieno turbut 
neatsirastų suvažiavime, kurs butų 
priešinęsis tautų laisvės pamatui! 
Tik biurokratai kitokios nuomonės 
laikosi....

Da daugiau triukšmo jiakėlė, net 
suskaldė susirinkusius į dvi prie
šingi kita-kitai dali, sekanti duotoji 
suvažiavimui priimti rezoliucija. 
Be partijinių darbininkų organiza
cijų atstovai buvo įnešę patarimą, 
kad tarp liaudies universitetų ir 
darbininkų organizacijų butų arti
mas ryšys, kadangi didžiuma klau
sytojų tokiuose universitetuose su
sideda iš darbininkų. Komisija 
(sekcija), kurion buvo įneštas ši
tas patarimas, nutarė, kad liaudies 
universitetai privalo eiti draug su 
įprofesijonalinėmis sąjungomis, 
švietimo (darbininkų) draugijomis 
ir darbininkų klubais, ir šios dar
bininkų organizacijos turės teisę 
nutarti, kas ir keno bus skaitoma.

“Labdariai” sušuko prieš tą re
zoliuciją, nes, girdi, liaudies uni
versitetai neprivalo būti “luominės 
politikos įrankiu”, o turį “sėti ben
drą apšvietimą”. Darbininkai gy
nėsi ir nemaną įvesti apšvietimo 
įstaigosna nė luomų nė šiaip poli
tikos, nes tam turį tam tikras po
liškas organizacijas; jie sakė, kad 
tąja rezoliucija jie norėjo labiau 
surišti tarp savęs mokytojus ir 
mokinius, beto darbininkai jau 
tiek subrendę jog patįs žino, ko 
jiems reikia; tačiaus “labdariai” 
nesutiko paleisti iš savo "globos” 
suaugusius “kūdikius” ir atmetė 
darbininkų rezoliuciją; prieš ją 
balsavo no, už — 105 balsai.

Taigi ir tas smulkutis atsitiki
mas parodo, jog darbininkai visų 
geriausiai daro, kuomet pasitiki 
tik savo spėkomis, o iš šalies, tik 
gerai pažinus^žmogų, pasiima sau 
talkon; kitaip įsiskverbs koks 
"labdarys” ir pradės akis dumti 
"bendru, beluomiu apšvietimu”.

(Iš “2.”)

NELEIDO APVAIKŠČIOTI GI- 
ORDONO BRUNO SUDE

GINIMO SUKAKTU
VIŲ.

Rochester, N. Y. Italijonai pro- 
gresistai suminė čia atlaikyti susi
rinkimą paminėjimui sudeginimo 
16 šimtmetyj laisvai manančio zo- 
koninko Giordano Brtmo. Susi
rinkus žmonėms į svetainę, atėjo 
policistai ir išvaikė susirinkusius. 
I tai i jonas advokatas iš New Yor
ko laikė kalbą ir protestavo prieš 
policijos pasielgimą, bet tas nie
ko negelbėjo. Reikėjo susirinku
siems išsiskirstyti.

SUAREŠTUOTI PATENTŲ . 
BIURO URĖDNINKAI.

Washington, D. C. Likosi čia 
suareštuoti: egzaminatorius pateir- 
ųt biuro Barton, Everding, paten
tų advokatas iš Philadelphios it 
išradėjas Heaney iš York. Mat 
Heaney pagerino elektrišką liampą 
ir padavė ją užpatentuoti. Kadan
gi valdžia išduoda patentą pirmiau
siai atsišaukusiam su panašiu iš
radimu. tai šitame atsitikime minė
ta trejyba, kad užtikrinti 1 leane- 
yui patentą, sunaikino dokumentus 
pirma atsišaukusių. Visi jie pa
statyti po kaucija $10000.

NETIKRI PUSDOLIARIAI.
Pittsburg, Pa. Čia dar nesu

gauti pinigų dirbėjai paleido teq> 
žmonių daug netikrų. jų pačių 
padirbtų pusdoliarinių pinigų. Pi
nigai tie padirbti iš švino ir cino, 
pasidabruoti. Padirbti gerai teip, 
kad ne lengva juos nuo ukrųjų 
atskirti. Ant visų tų netikrųjų 
pusdoliarių yra 1907 metai.

R EIK A L A U J A A T ST A T Y M O 
PROKURATORIAIS.

tropolitan Steel Railų ay Co. atsi
šaukė prie Ncw Yorko gubemato 
riaus reikalaudami prašaliniinp 
nuo vietos distrikto prokuratoriaus 
\\ illiams T. Jerome, už nepildymą 
pareigų. Prie reikalavimo buvo 
22 apskundimai.

PENKI VAIKAI SU SYKIU.
Steubenville, Oh. Šeimynoj 

(ieorge Campbell užgimė sykiu 
penketas vaikų. Ar tai ne ste
buklai! Trįs užgimę vaikai tuo- 
jaus pasimirė, bet dar likę du, 
kaip daktarai mano, galės gyven
ti. Cempbell turintis teip vaisingą 
moterį yra darbininkas.

TIK ĖJIMISK A B E P ROT Y ST Ė.
Brazil, la. Pasimirė čia 26 d. 

vasario antras Painiem šeimynos 
vaikas. Sirgo jis dvi sabvaiti plau
čių uždegimu, o tėvai, prigulėdami 
prie sektos “Krikščioniškųjų gydy
tojų”, neprileido prie sergančių 
vaikų daktaro, gydė juos maldoms. 
Koroneris reikalauja, kad užtai tė
vai butų teismo nubausti.

MUŠTYNĖS TERP SERBIŠKŲ 
DARBININKŲ.

Juneau, Alaska. Laike laidoji
mo dviejų serbiškų kalnakasių, iš 
kurių vienas prigulėjo prie unijos, 
kitas gi ne, užgimė čia muštynės 
terp organizuotų ir neorganizuotų 
darbininkų. Organizuotiejie dar
bininkai bandė neleisti į bažnyčią 
kūno neorganizuoto. Išto ir kilo 
muštynės.

IŠ AMERIKOS.

ĮSIMYLĖJĘ SENELIAI.
\\ arsaw, Ind. Čia gyveno se

nelių pora: 88 metų Waltcrs ir jo 
81 metų moteris. Pinniausiai pa
simirė moteris. Vyras rengė lai
dotuves, bet rengdamas, apreiškė, 
jog jis teipgi greitai mirs. Ištikro 
ir numirė. Plyšo jam širdis. Abu
du seneliai drauge vienoje duobėj 
likosi palaidoti.

NUTEISTI DARBININKŲ 
DOVAI.

Philadelphia, Pa. Sanvaitė at
gal čia buvo pakeltos neturinčių 
darbo darbininkų demonstracijos, 
dėl kurių buvo smarkus susirė
mimai su policija. 27 d. vasario, 
buvo teismas demonstrantų vado
vų, italijonųDomininko Denelli, 
Juozo Troi, Mikolo Costello ir 
Pranciškaus
pasiuntė Donellį 5 metams kalėj i- 
man, Troi 2 metams, Costello 18 
mėnesių, o Piszcolą 1 metams.

VA-

Piszcola. Teismas

AUTOMOBILIŲ LENKTY
NĖS.

Automobilių lenktynėse f 
New Yorko ir Paryžiaus, pradžioj 
bėgęs greičiausiai amerikoniškas 
automobilius, netoli Marshalltown 
sugriuvo. Dabar bėga pirmiausiai 
prancūziškasis.
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TURBUT BEPROTE.
Brazil, O. Netoli čia gyvenanti 

farmerienė J. C. Speris užmušė 
trejatų savo vaikų, ketvirtąjį mirti
nai sužeidė ir tą padariusi, pati 
nusižudė. Manoma, kad jai pro
tas turėjo sumišti.

EDISONĄ OPERAVO.
New York. Pagarsėjęs Ameri

kos išradėjas Edison gavo ausies 
uždegimą ir daktarai Throat li- 
gonbučio darė jam 
operaciją. ()peracija 
rai ir daktarai mano, 
mui garsaus išradėjo 
joks pavojus, kad jo
pame laike su visu pasitaisys.

autru kartu 
pasisekė ge- 
kad girdė j i- 
negresia nė 
ausys trum-

GAISRAI.
Frankfort, Ky. Sudegė čia ta

bako krautuvės Read & Switzer. 
Sudegė teipgi 100000 svarą taba
ko. Nuostolius skaito ant kelių

New York~ Atft keitės 43 ir 
1 str., didelit/ose ‘^beturčių apgy
ventuose nanklose Aaktyj užgimė 
gaisras ir pikiuosi teip greitai, 
kad sukilus iš lovų gyventojams, 
degė trepaiHv Nuo antrųjų lubų 
gyventojus ntažgaUtfus ugnies pa
sisekė išnešti,1 bet' apie 20 ypatų 
gyvenančių ant trečiųjų lubų sun
kiai apdegė, 6’ iš jt) 3 ypatos ap
degė mirtinai.

Sioux City, la. Sudegė čia di
delė trioba pn. 212 — 216 Pearl 
str. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 150000 dol.

Dcpew, Js. Y. Sudegė čia An 
tano Schultze namai. Ugnyje pra
žuvo patsai Schultze ir trejatas jo 
vaikų.

IŠ DARBO LAUKO,
f St. Paul, Minu. Telegrafistai 

Northern Pacific gelžkelio pakėlė 
protestą prieš įvedimą 9 vai. dar
bo dienos ir naują algų sistemą. 
Kompanija pradėjo tarybas su te
legrafistais. Manoma, kad apsieis 
lx* streiko, kad nesutinkančios pu
sės kokiu nors bud u susitaiky s. 
Tuom taq>u nė viena pusė ne no
ri nusilenkti.

’’ New Ilaven, Conn. New 
York. New Havrn & Hardford 
gelžkrlio kompanija numažino ant 
10% algas tarnaujančių, gaunan
čių $2000 ir daugiau, o gaunan
tiems nuo $1200 2000 ant 5%.
Kitų algos pasilieka tokios kaip 
pirma.

r Atlanta, Ga. Southern gele
žinkelis numažino tarnaujančių 
algas ant 10%, vien kontraktuoti 
taniau jantiejie, kaip antai: .maši
nistai, pečkuriai palaiko senąsias 
algas. Geležinkelis tas mažina ir 
tarnaujančių skaitlių.

f Indianopoli-, Ind. 
ir kasyklų savininkų 
pasibaigė. Delegatai 
nieko nenutarę, nes apie algas ne
įstengė susitaikyti.

Kalnakasių 
konferencija 

išvažinėjo.

f Washington, D. C. Susirinko 
čia vedėjai 35 gelžkrlių kompanijų 
apkalbėti reikalus pnverstino įve
dimo 8 vai. darbo dienos tarnau
jantiems. Susirinkę nutarė reika
lauti pailginimo laiko panaikinimui 
9 vai. darbo dienos.

f San Erancisco, Cal. Darbai 
šiuom kartu eina čia negeriausiai, 
iš kitur pribuvę darbininkai, negali 
čia dabar gauti darbo.

Ji \Vilmington, Del. Darbai ei
na čia šiuom kartu negeriausiai, 
teip kaip ir kituose Amerikos kraš
tuose, bet yra viltis, kad 
pasigerįs.

darbai

LIETUVIAI AMERIKOJ
PENKTA “AUSROS” DR-TĖS 

PRELEKCIJA.
Nedėlioj, 8 d. kovo, atsibus 

(lenkta po naujų metų “Aušros” 
dr-stės prelekcija. Prelekcįja lai
kysis Freiheit Turner (mažojoj) 
svetainėj, 3417 S. Halstcd str. 
Pradžia prelekcijos 3:30 vai. Te
ma prelekcijos — “Hygiena” Įskai
tys jau gerai žinomas prelegentas 
Dr. A. K. Rutkauckas. Įženga 10c. 
y patai.

Manau, 
nėti apie
Besilankančioji ant prelekcijų pu
blika jau seniai persitikrino, kokios 
didelės vertės yna šito gerb. pre
legento skaitomos prelekcijos. 
Paminėsiu vien tiek, kad šitoji pre
lekcija yra svarbiausia iš visų,
tematąs jos —./hygiena arba už
laikymas sveikatas; o Sveikata 
brangiausiu žmogaus turtu, 
sveikatos negali būti nė laimės.

Tikiuosi, kad j;guod.- lietuviška 
visuomenė atsilankys kuoskaitlin- 
giausiai ant šitos prelekcijos.

m J. iigaudas, 
Prel. R. K. Rast.

kad nėra reikalo bemi- 
prelegentą ir prelekciją.

nes

yra 
Be

programo ėjo: 1, Ciąuieme Valse 
(Chromatic), B. Godardo, skambi
no ant piano A. Pocius; 2, a) A- 
rija iš operos “Camten” Bizeto, 
b) Pasakyk Lietuva mylimoji, 
konųiozicija paties p. Petraucko, 
dainavo p. Petrauskas; 3, Polonoi- 
se A-dur, F. Chopino, skambino 
A. Pocius; 4, a) Nereikalauk — 
romancas, b) Eilė karolių — ro- 
mancas, abi konųianuotas P. Čai
kovskio, dainavo p. Petrauckas.

Nors pianistas teip gi atliko sa
vo dalį programo gerai ir pataikė 
įdėti į ją jausmą, bet p. Petraucko 
balsas nustelbė ją nemažai. Ne
veltui vietinis laikraštis “Chicago 
i'.Kamincr” išgyrė musų garbų 
dainorių, kad turi skambų, aiškų 
ir malonų balsą. Svečiai visi klau
sėsi kvajią suturėję ir nesigailėjo 
savo delnų, priversdami giesmi
ninką daitgiaus jiems padainuoti, 
Padainavus jam dvi pinui daini, 
vienas jo mokinių a|xlovanojo jį 
arfa iš gyvų gėlių, o ant užbaigos 
dvi mergaitės atnešė jam lyrą iš 
gyvų rožių, — ant kurios buvo 
parašas melsvomis raidėmis: “Mo
kytojui mokiniai”. Ponas .Petrauc
kas giliai susigraudino, priimda
mas šitą puikų ženklą dėkingumo.

Kad šita garbes dovana nedo
vanai buvo duota, tai choristai sa
vo dainavimu, kuris sekė potam, 
ĮKTtikrino klausytojus pilnai: jie 
turėjo didelę priežastį būti jam dę^ 
kingąis. Klausydamas jų dainavi
mo, jiats sau netikėjai, kad jie tą 
viską teip gražiai išmoko tik apie 
į du mėnesiu. Harmonija balsų 
buvo tokia jau, kaip ir nuo seniai 
mokinamų chorų. Lenkiškas dien
raštis “Dzien. Związkowy Zgoda”, 
iš 24 d. pereito mėn., aprašyda 
mas vaidinimą, p. Petraucko iš
mokintos o|x*retės “Kaminakrėtis 
ir Malūnininkas”, apie chorą sako, 
kad“neseniai suorganizuotas maišy
tas choras išdavė puikų egzaminą 
iš savo dviejų mėnesių mokiniinosi 
ir drąsiai gali eiti lenktyn už vai
niką pirmi bes su senais musų 
(lenkų) chorais”. Rašėjas teip 
sakydamas, turėjo pilną teisybę.

Daiųuota. buvo keturios daine
lės: "Kur namas mus?” "Ko liū
di putinėli?” “Motus, Motuše” ir 
"Noriu miego" kurių kiekviena 
pataikė į širdis klausytojų; labiau
siai gi patiko “Kur namas mus?” 
ir, ypatingai, “Noriu miego”, po 
kuriai [įasipylė visas griausmas 
plojimų delnais, trq> kurių išsiver
žė keliatas atkartojamų Įtaisų 
"-bis", Choravedis, p. Petrauckas 
išklausė reikalavimą visuomenės ir 
atkartojo dainelę, liet svečiai nejia- 
siganėdino tuomi ir plojo delnais, 
kol jiems dar vienos nepa<iainavo; 
paskutinė buvo: “O tam šelmiui 
bernužėliui ožį pažabotą”. Svečiai 
ir delnais plojo ir juokais prunk
štė. Po koncertui prasidėjo šo
kiai : klumpakojis, suktinis ir naš-

visiems buvo proga 
Tikiu, kad merginos 

jog negana at si šoko tą
atsišokt. 
nerugos, 
vakarą.

Svečias.

dvi lietuviškos

IŠ CHICAGO, ILL.
Pereitą nedėldienį p. Petrauskas 

i vėl palinksmino smagiai Chicagos 
• lietuvių, visuomenę savo koncertu 

ir tautiškais šokiais. Vakaras bu
vo surengtas ypatingai palinksmi
nimui choristų už jų širdingą triu- 

- są, todėl nebuvo plačiaus garsina
mas. Salė paimta buvo nedidelė 
ir svečių, drauge su choristais, su
ėjo apie 300 ypatų. Koncertas 
nusidavė kuopuikiausiai. Sulyg’

IS HERRIN, ILL.
Darbai anglių kasyklose šiuom 

tarpu eina ne geriausiai: vienos 
kasyklos dirba pilną laiką, o kitos 
tik pusę. Bet, kaip girdėt, po 
kitus miestus žmonės badą kenčia 
dėl bedarbės, čia tb neatjautė, ir 
ant duonos užtektinai uždirba.

Lietuvių čia yra apie 40 šeimy
nų, o pa vienių kitą tiek. Dirba vi
si anglių kasyklose išskyrus vieną, 
kuris tarnauja krautuvėj pas ita- 
lijoną. Vertelgų lietuviškų nėra 
nė vieno. Buvo
learčiamos, o jas uždarius ir kar- 
čiamninkai nuėjo j kasyklas dirbti 
(čia uždarytos karčiamos nuo spa
lio mėn., 190701.). Lietuviai mat, 
apart karčiamų, niekuom kitu už
siimti ne nori, ar ne moka. Nors 
čia ant vietos svaiginančių gėry
nių negalima gauti, bet lietuviai 
jų prisigabena iš kitų valstijų: iš 
Kentucky, arba Ohio.

Draugysčių čia yra trįs: Lietu
vių neprigulmingas Ukėsų Kliu- 
bas, kuopa Susiv. Lietuv, Am. ir 
kuopa L. S. S., bet paskutinė 
šuom tarpu paliovė veikus, nežinia 
ar sustiprės, ar visai akis užmerks.

15 dieną vasario pasiekė nelai
mė vieną lietuvį, Joną Petrauską. 
Jis norėjo užsikabinti ant bėgančio 
anglinio trūkio ir pakišo koją po 
ratu. Koją sulaužė. Nugabeno 
jį pas daktarą; darant operaciją, 
Petrauskas pasimirė. Turėjo jis 
apie 30 metų, paėjo iš Kauno gb., 
Paliko pačią ir tris vaikus. Pri
gulėjo prie Lietuvių Neprigulmin- 
go ukėsų Kliubo, Ui jo kaštais 
likosi palaidotas.

v^Baltrus.
VUlUliUb Q

IS HARRISBURG, ILL.
Darbai pamaži slenka kaip ir 

kitur. Uždarbiai vidutiniai. Lie
tuviai alučio pusėtinai išmaukia. 
Airių kunigas užsimanė ir lietu
vių vilną truputį apkirpti, nori 
juos savo parapijonais padaryti, 
nori kad jie pastatytų bažnyčią. 
Lietuvių mat čia yra pusėtinas bū
relis, o airių kokia pusė tuzino, tai 
jie vieni ne įstengia bažnyčią f>a- 
statyti, jie nori, kad lietuviai jiems 
dievnamį pastatytų. Dalis lietu
vių nori atskirą lietuvišką parapi
ją sutverti, tai airių kunigas nė 
nežino ką daryti, kaip tą sutruk
dyti. Airių kunigas dalina lietu
viškoj kalboj persergėjimus, kad 
neduotų pinigų lietuviškiems ko
lektoriams, lietuviai vėl išlipinėjo 
savo persergėjimus, kad nieks ne
duotų pinigų airių kunigo kolek
toriams, nes busęs čia lietuviškas, 
kunigas. Mat kur tik lietuviai ap- 

svetimtaučiamssigyvena, visur
jiastato bažnyčias, o paskui, kada 
svetimtaučiai juos iš bažnyčios iš
meta, kitą stato sau. Mums trūk
sta mat apšvietimo ir supratimo, 
ne mėgstame skaityti apšviečiančių 
protą raštų, atliekamą laiką pra
leidžiame karčiamose, o jose juk 
ne protą lavina. Girtuoklystė, 
tamsumas ir šviesos nemėgimas tai 
didžiausi musų priešai. Štai arti
nasi rinkimų laikas. .Apsisaugoki
me, ne duokime balsų už. alų ir 
degtinę, tai greičiausiai pagerinsi
me savo būvį balsuodami už kan
didatus darbininkų partijos

Mainieris.

nesilankė, 
čia gyve- 
prakalbas 
Neseniai, 

nagų, drg.
Lietuvos pribuvęs, 

Jis tai užsimanė

padėjimą, jų vargus ir 
Amerikoj, kaip juos 
ne tik kapitalistai bet

Atėjus rinkimų lai-

IS OGLESBY, ILL.
24 d. vasario buvo čia surengtos 

prakalbos. Čia lietuviai dar vie
šose prakalbose iki šiol 
Nors ir nuo seniai^ jie 
na, bet parengti viešas 
niekam į mintį neužėjo, 
ištrukęs iš caro budelių 
J. Janušis, iš 
čia apsigy veno.
|iabandyti parengti viešas prakal
tas ir sutverti L. S. S. kuopą. 
Išgirdęs, kad 22 d. ir 23 vasario 
bus L. S. S. rajono su*i važiavimas 
Spring Valley, užkvietė buvusius 
konferencijoj draugus: J. ir A. 
Klembauckus iš Springfieklo. Su 
pritarimu vietinių lietuvių ir j»asi- 
darbavus keliems sumanesniems, 
likosi surengtos prakalbos. A. 
Klemlauckas savo kalboj aiškino 
darbininkų 
skriaudas 
skriaudžia 
ir valdžia.
kui, kalbinę visus balsuoti už so- 
cijalistų partijos kandidatus. Kal
bino prisirašyti prie L. S. S. J. 
Janusas kalbėjo apie revoliuciją 
Maskolijoj ir apie baisų ten dar
bininkų padėjimą. Aiškino, kaip 
caro tarnai ten žudo žmonis. J. 
Klembauckas aiškino vodmgumą 
girtuokliavimo, kaip jį palaiko ka
pitalistai, kurie su valdžios pagel- 
ba nuodina žmonis svaiginančiais 
gėrimais, už kuriuos randas suren
ka didelius pinigus. Aiškino viso
kias šunybes kapitalistų ir jų tar
nų, kaip jie mėto darbininkų su
neštus jiems pinigus, o užtai dar
bininkus marina, mokėdami už 
darbą bado algas, šitas kalbėtojas 
teipgi kvietė sutverti L. S. S. 
kuopą. Ji ir tapo sutverta. Pri
sirašė 6 nariai, o tame viena mo
teris.

Tos prakalbos pagimdė nepapra
stą terp lietuvių judėjimą, 
ninkai pasistengs dabar 
rengti viešas prakalbas.

Susirinkime išpardavė 
darbininkiškų raštų. P.
kienė vakarui davė svetainę dykai, 
už ką darbininkai ištaria jai ačiū.

Akmenų skaldytojas.

Darbi- 
tankiau

dikčiai
Sadauc-

IS BR0OKLYNO, N. Y.
Čia neseniai atsibaladojo du lie

tuviai ir apsigyveno pas gaspadi- 
nę, bet kad nenorėjo mokėti, ilgai 
jų nelaikė. Jie gavo kitą vietą 
pas Jokūbą Vitkauską. Gyveno 
čia tūlą laiką, bet ką uždirbdavo, 
tą ir praleizdavo, užsimokėti už 
boardą nesirūpino. Kada įsiskoli
no apie 60 dol., dar prisiskolino, 
kur tik galėjo ir nakčia, savo daik
tus paėmę, išdūmė į platų svie
tą. Jų tikros pravardės nieks ne
žino. Išsitarė, jog keliauja į 
Baltimorę. Todėl tegul kitų vie
tų lietuviai apsisaugos.

Kukutis.

J. P< 'kūnas skaitė prelekciją 
naujai susitvėrusioj mokslo drau
gystėj: “Progresso Ratelis”. Te
ma buvo “Kinai, jų papročiai, kal
ba, ir raštas”. Prelekcija susirin
kusiems labai patiko. Po lekcijos 
buvo leista užklausimai, ant kurių 
prelegentas duodavo atsakymus.

Ta de- 
prasidėjo apie I va- 

Žmonės ant svetainės 
gyvenanti manė, kad 

užgimė gaisras, arba

f

-

Iš to pasinaudojo ir teip vadinami 
“pažangesniejie vyrai”. kurie 
mano, kad reikia vien ardyt to
kius vakarus. Pasisekė jiems pakelt 
tokius begėdiškus triukšmus perei
tose prelekcijose šitos draugystės, 
tai žmonės pradėjo šnabždėtis ir 
nerimaut,ar ne pradės vėl triukšmą 
kelt. Ilgai nereikėjo laukt. Bet 
Šiuo kartu jų taktika buvo kitokia. 
Pirmiau, norėdami tvarką suardyt, 
jie išvadindavo prelegentą tai 
melagiu, tai išradėjų, tai asilu ir 
kitokiais vardais, visaip stengda
vosi suerzint žmonis. Šiuo kartu 
jie ėmėsi iš kitos pusės. — Susi
kalbėjo apie 6 — 8 ypatos ir ant 
klyksmo vieno iš jų,“šalyn su pro
gresu I šalyn su apšvieta! Salyn 
su Rateliu! Te gyvuoja kuopai 
visi pradėjo rėkt: Ura! ura!!! ge- 
sint svetainėje žiburius! 
montracija 
landą. — 
ir šalę jos 
svettainėje
kad vienas kitam piauna gerklę.

Visi tie “pažangesniejie” priguli 
prie 19-tos kuopos L. S. S. Žmo
nės, matydami tokį netaktą, pra
deda kreiptiesi prieš socijalistus, 
nors čia ne socijalizmo kaltė tik 
netaktas tūlų jo pasekėjų. Tūli 
socijalistai pradeda net sarmatytis. '

Pasekmės to labai apgailė
tinos. Žmonės, ateidami ant lekci
jų, tikisi Šį bei tą naudingo išgir
sti, o išgirsta barnius bei besiplu- 
dimus.

- Progreso Ratelis, savo susirinki
me 23 d. vasario, nutarė pareika
laut nuo 19-tos kuopos L. S. S. 
suspendavimo tų sąnarių, kurie 
atsižymėjo "tvarkos ardymu”.

"Ratelis” tikisi, kad 19-ta kuopa 
gindama savo garbę išmes ‘iš savo 
tarpo ypatas stabdančias apšvieti
mą.

Sekanti prelekcija atsibus 8 
dieną kovo. Tema — “Kas yra 
gyvybė, kąip ji apsireiškia, ir kaip 
atsiranda". Skaitys studentas 
Ncw Yorko Universiteto ir C. U. 
instituto, M. J. \’mikaitis. Tiki
mės, kad kaip ir pereitos, teip ir 
šita bus naudinga Brooklyno lie
tuviams. Geistina butų, kad pre
legentai šį bei tą lietuviams apgar
sintų, išleistų savo prelekcijas nors 
laikas nuo laiko.

Socijalistas.

Nekartą jau teko skaityti veik 
visuose lietuviškuose laikraščiuose 
išniekinimus Brooklymo Lietuviško 
Tautiško Namo, kuris pavirto į 
Tautišką Karčiamą.

Bet tos visos kaltės iš tikro ne
gali būt užkrautos ant užmanytojų 
įsteigti Lietuvišką Tautišką Namą. 
Jau 1902 m. čianykščiai lietuviai 
pamatė, kad jiems Brooklyne rei
kalinga svetainė. Užmanytoj ai 
N. buvo priešingi T. Karčiamai. 
Bet gėriams norams atsitaiko 
ir kliutįs. Užmanymą pastatyti 
Lietuvišką Tautišką Namą, ne 
Tautišką Karčiamą Brooklyne pa
kėlė laisvamaniai bei socijalistai 
1902 m. Jie rado pritarimą vie
tinių lietuvių ir draugysčių ir 
gausiai plaukė penkdoliarinės net. 
iš kitur: Roslyn, Wash. lietuviai 
į 15 doliarių prisiuntė aukoms. 
Viskas ėjo puikiai įvykdinimui ne 
tokio Namo koks daliar yra, bet 
tikro Lietuviško Tautiško Namo, 
ne išnaudojimui bet naudai visuo
menės lavinimuisi jaunai gentkar- 
tei kaip ir senesniems, įsteigus 
skaityklas, mokyklas užvedus ir 
t. p.

Bet karui kilus Japonijos su 
Maskolija ir paskui revoliucijai 
net Lietuvoje, pirmesniejie užma
nytoj ai padėjo visas pastangas 
rinkimui revoliucijai aukų, aplei
do darbą Tautiško Namo naudai, 
kaipo ne teip svarbų reikalą, o kad 
net per porą metų vien revoliucijai 
darbavosi, — tad kaip visur, teip 
ir korporacijon įsiskverbė gauda- 
grašiai, mekleriai. Prasišalinus 
pirmeiviškiems elementams jiems 
visą laiką pašvenčiant rinkimui au-| 
kų ir agitacijai, prakalboms, me
kleriai ir paleido savo stygas, tu
rėdami liuosas rankas. Iš surink-^ 
tų pinigų ir įkūrė šitą tautišk u, 
karčiamą, kad visus pinigus 
dingam mieriui sudėtus susisunkti r 
per koštuvą į savo kišenių. Tas V 
ir sekėsi teip, kad pažangesniems r 
sugryžus prie korporacijos, jie :' 
nebuvo prileisti, tvarkė ją mckle-^' 
riai. '

Terp meklerių vyriausias teip e. 
atsižymėjo, kad Švento Kazimiero 
Draugystė Brooklyne, įdėjusi net 
400 dol. į užmanymą Tautiško Na 
mo, persitikrinus apie blogus dar 
bus, pareikalavo, kad tą košik: 
prašalintų visai iš direktorių ta 
duotų jam/“VILKO BILET 
Su tokia žyme ir likosi,/' —s
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didelius ergelius, su vilko bilietu 
pavarytas tas mekleris, kuris pirk
davo nuo žydų prastus daiktus, 
smirdinčius cigarus, mokėjo bran
giai, susitaręs su žydais, kurie pa
skui jam pinigus gražindavo. 
Žmones stebėdavosi, kaip tas su 
vilko biletu, deimantais apsikars
tęs, žėruodavo. Korporacija L. 
T. N. rods davė jam “vilko biletą" 
bet tas, išvytas, spėjo tylus kor
poracijos dokumentus pavogti, kas 
dar sukėlė didesnį pasipiktinimą 
ir todėl, susirinkime 24 dieną Va
sario, Korporacija nenorėdama 
mėtyt advokatams pinigus pareika
lavo nuo lietuvių draugysčių, ku
riose tas mekleris buvo sąnariu, 
kad ir iš tenai duotų “vilko bi
letą”. Žinoma, tas bus išpildyta, 
kadangi kaip kurios draugystės 
net po 900 doliarių sudėjo įrengi
mui L. T. N., kuriuos gabus gau- 
da-grašis į savo kišenių suvarvi
no. Tasai mekleris ir rugones už
traukė ant L. T. N.

nyjimo L. L., o 15 palaikyti kny
gynui. Šitas užmanymas likosi pri
imtas. Prisirašė į knygyną du 
nauji sanariai. Matjošaitis užma
nė naujai prisirašančių neversti 
prigulėti į S. L. L., jei jie patys 
nenori bet mėnesinė mokestis visų 
turi būt vienoda, po 25c. Bet čia 
atsirado abejojimas ar su tokioms 
pasargoms knygynas galėtų būt 
po čarteriu S. L. L.? Išaiškinimui 
to aliejinio ir jiasirupinti gauti ti
krą čarterį, tapo išrinktas organi
zatorius šito knygyno, M. Mockus.

Mockutis.

15 C AM BRIDGEPC )RT, MASS.
Darbai čia eina silpnai, dirbtu

vėse dirba po keturias, penkias 
dienas sanvaitėj, ir tai pusę darbi
ninkų atleido. Pulkai darbininkų 
vaikščioja gatvėmis be darbo. Iš 
kitur pribuvusiam nėra darbo.

Lietuvių yra čia apię 
tai.

Draugystės yra trįs: 
sūnų turi 150 narių.

trįs šim-

Lietuvos 
Lietuvos 

dukterų apie 15:'yra teipgi Lietu
vos S. San jungos kuopa: iškart 
prie jos prisirašė apie 30 narių, 
laikui bėgant, liko tik 10. Pasta
roji rengia prakalbas, renka aukas 
sušelpimui kovojančių už laisvę 
Lietuvos.

Miegančius sunku iš miego pri
kelti. nes jie neina į susirinkimus, 
laikraščių neskaito, nes mano, kad 

• iš jų'naudos nėra, geriau už tuos 
pinigus alaus išsigerti. Teip ir 
daro, Antai Bostone, ant Cam- 
bridge gatvės žydas atidarė aludę 

. ir pagarsino, jog duos vakarienę 
dykai. Lietuviai pulkais skubinos 
ant žydo vakarienės. Bet kol žy
das duos .vakarienę iš pašvinku
sios mėsos, reikia pirma kelis do- 
narius pragerti. Kaip katram 

( toji žydo vakarienė atsiėjo 3 — 4 
5įp^ariai. 0 kaip kas ir kruviną 

lakaulę parsinešė.
Vasario septynioliktą dieną, iš

auštant, rado ant Hugsing gatvės 
negyvą lietuvį. Liudviką Beleckį. 
Jis paėjo iš Kauno gub.. Šiaulių 
pavieto. Kuršėnų valsčiaus. Ei
na gandas, buk likosi užmuštas, 
bet tikrai nežinia. Velionis lietu
vystei nieko gero ne padarė. Ne
prigulėjo nė į vietinę draugystę, 
todėl laidotuvėms pinigai reikėjo 
kolektuotr.

IŠ PHILADELPIIIA, PA. .
Čia atsibuvo visa eilė drg. Anto

novo prakalbų ir prelekcijų. Kai
po bedarbės laike žmonių atsilan
kė apsčiai. Žmonių protas norė
jo gauti išrišimą stojusių prieš 
juos klausimų, sukeltų gyvenimo 
bėgio, bet ne vienam teko apsivil
ti. Drg. Antonov visose prakal
bose labai mažai prisilaikė kokios 
nors temos, nuolat nueidavo visai 
prie kitų klausymų. Žmonės, iš
klausę kalbą, neišnešė jokio rimto 
supratimo apie kokį nors dalyką, 
net užmiršo svarbesnius kalbėto- 
jaus nurodymus, liko tik koks tai. 
mišinis žodžių.

Drg. Antonov savo prakalbose 
pasirodė mažai susipažinęs su isto
rija ir gamtos mokslais, liet kas 
svarbiausia, pasirodė nepažįstąs nė 
socijal-demokratų programos. Jis 
pasakojo, kad Rusijoje soc.-dem. 
reikalauja valstiečiams žemės tiek, 
kiek jie'gali apdirbti. Tuo tarpu 
soc.-dem. prieš tą visoms keturioms 
spiriasi (toks ištikro durnoj buvo 
soc.-dem. reikalavimas tuom tarpu. 
Red.), pripažindami kad tas tik su
laikytų progresą. tai gi greitesnį 
įvykinimą socijalizmo. Socijal-de
mokratai mano, kad išdalinimas 
žemės sulaikytų tik ant kiek laiko 
valstiečius nuo proletarizacijos, o 
joje vienatinė «oc:-dem. viltis.

Draugas Antonov, žinodamas, 
kad čia yra draugų su laisvomis 
pažiūromis, ne iškentė jų neuž
kabinęs. F'rakalbose jis diktai ap
teršė anarchistus. Paskutiniai, ži
noma. ne tylėjo, nors pirmsėdis 
stengėsi atimti jiems balsą. Jie 
aiškino, kad anarchistams Ameri
koj neleista kalbėti, bet jie visgi 
įstengė sukritikuoti drg. Antonovo 
kalbą. Anarchistai faktais ir teo
rija |>atvirtino, kad drg. .Antonov 
visai ne pažįsta anarchizmo moks
lo. Reikalavo atšaukimo ap- 
teršimų, nes anarchistus buvo iš 
vadinęs plėšikais, anarchizmo tvar
ką buržuaziška, tvarka vergimo ir 
išnaudojimo. Anarchistai Antono
vą išaukė ant diskusijų, lxt jis ap
kaltinimų nepatvirtino nė jokiais 
faktais ir kada anarchistas atsisto
jo kalbėti, s siėmęs skvernus, pa
bėgo. A’ie •
ri Antonovą kvietė ir užlaikė, la
bai mažai jis atnešė naudos, gali
ma pasakyti, blėdies padarė, nes 
diskreditavo socijalistų vardą tarpe 
susipratusių ir tarpe dar tamsių 
darbininkų. Susipratusiejic pama
tė, kaip žemai stovi išsilavinime 
socijalistų agitatoriai.

Bažnytinius gi jis sukėlė tuo, 
kad ne turėdamas rimtesnių min
čių galvoj, nuolat kliudė tikėjimą 
ir kunigus. Jo išvadžiojimai kas- 
link partyviškų dalykų, teip ir kas 
link tikėjimo ar kunigijos, visados 
befaktiški ir neišturi kritikos. An
tonov; teip garsiai rekliamuotas.pa- 
sirodė ne tik silpnu teoretiku, bet 
ir netikusiu agitatorių, teip kad 
tik tarpe lietuvių ir gali laikytiesi 
panašus vadovai, pas kitas gi tau
tas žmonės su tokiu menku išsila
vinimu ant estrados ne pasirodo. 
Bet ir pas mus jau susipratę dar
bininkai patarė Antonovui, vietoj 
mokyti kitus, pasimokyti, apsišvie
sti pačiam. Aklas aklą tik į 
balą gali nuvesti.

lekcijas ir musų draugai ten nu
važiavę pradėjo kelti diskusijas.

J. S. aiškino anarchizmą, o An
tonovas socijaliztną. Tarpe jų 
kįlo ginčai. Pagaliaus 13-ta kuo
pa nutarė parsikviesti Antonovą 
nedėlioj, 16-ta d. vasario. Pribu
vus Antonovui, susirinkę draugai 
svetainėj pradėjo diskusija^.

J. S. aiškino pusantros valandos 
anarchizmą, ir pasakė, jog kiekvie
nas socijal-demok., ne pripažįstan
tis anarchizmo vertas du syk per 
žandą (tai jau, turbut čia buvo 
ne diskusijos, bet besipludimai ? 
Red.). Toliaus aiškino pamatus 
anarchizmo, bet teip nesupranta
mai kalbėjo, pats sau prieštaravo 
(kame buvo tie prieštaravimai? 
Red.). Jis pertikrinėje, jog anar
chizmo laikuose nebus valdžios, 
biurų, įstatymų ir tt. žodžiu žmo
gus bus teip liuosas, jog galės da
ryti kas jam patinka, žmogus bus 
laisvas kaip ore paukštis.

Antonov aiškino, jog be valdžios 
ir be įstatymų žmonija ne gali gy
venti.

(apie ką gi buvo Ibėta? Red.). 
Tikimės, kad kitą kartą susirinks 
daugiau norinčių jas klausyti ir 
šio to išmokti.

Clevelandc kas panedėiis būva 
bedarbių darbininkų susirinkimai 
ant miesto pliacių; būva ir prakal
bos.
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Nemuno Vilnis.

MASS. 
parengti 
Robertą, 
gražiai visi
griežė, visi

BJ

15 GARDNER,
22 d. vasario buv'o 

kiai, pas Svilponį ir 
naudai. Iš pradžių 
linksminosi, muzika
sukinėjos. Bet, žinoma, užsitrau
kę biručio pradėjo apvaikštinėt 
Mahometonų Šventę: pradėjo muš
tis su plytgaliais.

K. Nebilis;

i L.S.S. kp., ku-

Socijalistas.

Iš SHENANDOAH, PA.
Darbai čia kaip ir kitur, 

sumažėjo: anglių kasyklose pradė
jo dirbti tik po 3 — 4 dienų san
vaitėj. Nežinia, ar ilgai teip bus: 
vieni mano, kad iki prezidento rin
kimų bedarbė trauksis, kiti mano 
kitaip.

22 d. vasario lietuvis karčiam- 
ninkas be mažo nenušovė žmogaus. 
Pridėjo jam revolverį prie kruti
nės, bet jo pati pamačiusi, ką 
nori daryti, jį šalyn mistumė ir 
tokiu budu gal išgelbėjo savo vyrą 
nuo kartuvių.

Tautiškas supratimas terp čia- 
nykščių lietuvių stovi neaugščiau- 
siai, 
šių. 
visi, 
čių.

mažai terp jų yra susipratu-
Laikraščiai ateina veik 

bet mažai yra juos skaitan-

Vargdienis.

dą kaip nagelbėti tiems, kurie bū
tinai pagelbos reikalauja. Vietinės 
draugystės turėtų išrinkti tam tikrą 
komitetą, kuris sužinotų, kiek yra 
sulaikytų lietuvių “castlegarnėj” ir 
dėl kokių priežasčių. Ištyrus gerai 
priežastis, suteikti reikalingą pa- 
gelbą. Bet tam būtinai reikalin
gi piningai, be kurių negalima su
teikti jokios jiagelbos. Tam rei
kalui turėtų būt renkamos aukos, 
jas butų 
laikraščių 
galutinai

15 DETROIT, MICII.
Darbai eina čia labai prastai, 

gal vos dvidešimta darbininkų 
dalis turi darbą, o nedirbantiejie 
praleidžia laiką be jokio užsiėmi
mo. Daugumas darbininkų kenčia 
šaltį ir alkį; viskas, kas kasdieni- 

-niame gyvenime yra reikalingu, 
pabrango.

Lietuvių skaitlius .nuolatai dau
ginasi : nors sustojus darbams, tū
las skaitlius apleido Detroitą, bet 
tų vietoj atkako kiti. Ir lietuvės 
motinos stengiasi čia padidinti lie
tuvių skaitlių: gana trumpame lai
ke jos' paleido net trejus dvynu
kus.

Gaila, kad terp Detroito lietuvių 
neatsiranda rašančių į laikraščius, 
čia kartais terp lietuvių pasitaiko 
ir kas nors verto pranešti visuome
nei.

5 
Dro 
riai
mokesčių, o be to knygynas galėjo 
pairti. Knygyne yra jau diktai 
knygų, tai jis galėjo ir be mokes
čių laikytiesi. Per visą laiką sa
nariai ėmė knygas ir skaitė. Da- 

* bar suvirinkime buvo peržiūrėta 
visa knygyno tvarka ir surasta, 

. kad jis gerai vedamas. Nutarta 
dabar vėl laikyti' susirinkimai ir 
mėnesyj mokėti po 25c.. Dar bu
vo pakeltas klausymas, ar knygy- 

nepriderėtų rengti viešų susi
imu su prakalbomis. Šitas už- 
ymas pripažintas vertu įkuny- 
, tik dėl daugelio priežasčių

įkunyjimas atidėtas toliasniam 
<ui. Mockus aiškino, jog pir- 
' knygyną reikia padaryti lega-

1 draugove arba nors kuopa 
os kitos organizacijos, sučė- 
mi išlaidų, užmanė knygyną 
-yti kuopa Susiv. Liet. Lai
mių ir iš jo gauti čarterį. Iš 
tų nuo sąnario kas mėnesis 
o a paskirti kason Susivie-

d. sausio buvo susirinkimas 
Šliupo knygyno. Mat sana- 
per 22 mėnesiu ne mokėjo

Iš TAMAQUE, PA.
Lietuvių \ra čia apie 30 šeimynų 

ir apie 70 pavienių. Visi dirlia 
anglių kasyklose. Laikraščius ma
žai kas skaito. Ateina čia 6 egz. 
“Žvaigždės”, 3 “Saulės”, 1 “Lie
tuvos”. Bet ir tuos ne visus per
skaito, pasikakina žinioms iš Ame
rikos. Užtai girtuoklystė labai pra
siplatinusi. Užsimink, kad ge
riau užsiimti skaitymu negu gir
tuokliavimu. tai nenori nė klausyti, 
veidas susiraukia: bet jeigu už
simeni apie degtinę, tai tuoj vei
dai nušvinta. Bandžiau kalbinti 
užsirašyti “Lietuvą", tai man 
atsakė, jog Mahanojaus kunigėlis 
draudžia tą laikraštį skaityti, grasi
na net pragaru skaitančius.

Pereitą pavasarį čia susitvėrė 
D. L. K. Gedimino Kliubas. Sa 
narių pradžioj buvo apie 30, da
bar yra vos 20. Mat musų lietu
viams trūksta supratimo, todėl ir 
Kliubo sąnarių skaitlius sumažėjo. 
Teisybė, Kliubas tas mažai naudos 
ir atgabena, visas jo rūpestis — 
pašeljia nelaiminguose atsitikimuo
se, tautiški gi reikalai mažai jam 
rupi. Kad kas rūpintųsi įkėlimu 
apšvietimo čia negirdėt, todėl ir 
stovi žemai čianykščių lietuvių su
pratimas. Užsidėjimui apšviestes- 
nės draugovės didžiausia klintis, 
kad čia apšviestesniųjų lietuvių nė
ra.

Darbai šiuom kartu eina čia silp
nai: dirba vos 4 — 5 
vaitėj. Daug čia yra 
be darbo, kiti važiuoja 
bo jieškodami.

“Lietuvos” No. 7 šių metų buvo 
korespondencija iš Gardner, Mass. 
apie parengtas prakalbas vietinės 
156 kuopos S. L. A. Ponas Mylė
tojas sako: buvo užprašyti 3 kal
bėtojai: \ incas Žlibas iš Jlostono 
(vietoj J. Zubas), Kaunas iš 
Brocktono ir Paltanavičia ir \Vor- 
cester. Matyti p. Mylėtojas rėmė
si ant ne teisingų pamatų. Buvo 
užprašyti vien viršuj minėti pir
mutiniai 2 vyrai.

Paltanavičia kalbėti su visu 
ne buvo prašytas, bet žinodamas 
iš apgarsinimų, kad čia bus pra
kalbos, atvažiavo su savo rekalais. 
ir užėjo prakalbų paklausyti.

Ne atvažiavus pa>ižadėjusiems 
kalbėtojams, publika butų turėjusi 
išsiskirstyti be prakalbų, bet j>a- 
prašius Paltanavičiaus, kad mums 
ką m>rs jiajiasakotų. ne atsisakė ir 
kiek galėdamas, aiškino dalia rt m Į 
darbininkų \u^flėjimą, ragino švies 
tis imtis mokslo, skaityt moksliš
kas knygutes, apsišvietus^lengviau 
bus galima numesti nuo savo pečių 
tą kryžių, kurį ant mus uždėjo ka
pitalistai, lengviau bus galima nu
mesti tuos vergijos pančius. My
lėtojas sako, kad Paltanavičia daug 
klausimų užgriebė, o mažai išaiški
no. Argi pasauktas iš kampo ne 
pasirengęs ar gali teip viską išaiš
kinti kaip Mylėtojas nori? Ar p. 
Mylėtojas neatmena, kad vietinės 
kuo,kis viršininkas, matydams, kad 
žmonių pilna salė, o kalbėtojų nė
ra, meldė sumanesnių vyrų kalbė
ti. Gal jiats kur kampe tupėjo ir 
tylėjo, tik -pasirodžius Paltanavi
čiui ant salės, visų akįs nušvito. 
Męs esame jam dėkingi, kad išgel
bėjo nuo sarmatos. Mylėtojas sa
ko, buk čianykščių lietuvių apšvie
timas m<nk.i'. laikraščius nuu ai 

skaito. Sulyginus su kitų mie- 
lietuviais, čianylęščiai lietuviai 
stovi ant žemiausio laipsnio.
Mylėtojas, kai]x> ne čiąnykš-

Hcktor.

dienų san- 
darbininkų 
kitur dar-

Melagis.

IŠ NORVVOOD, CONN.
Likosi čia suareštuotas lietuvis 

Stanislovas I^ikoševičia už dvi
patystę. Apskundė jį jo antroji 
pati, kurią jis su mažu vaiku ap
leido. Kita jo pati yra Brocktonc. 
Lukoševičia pastatytas po kaucija 
1000 dol. Byla jo atsibus balan
džio mėnesyj. .

W. A.
jų tautiš- 

Sn^lio mėnesy- 
/utverta 170 

L. S. S. 
apie 18 
laikuose 
į anar-

15 PHILADELPIIIA - FRANK- 
FORD, PA.

šitoj miesto dalyj lietuvių yra 
diktas būrelis; auga 
kas susipratimas, 
je praėjusių metų
kuopa S. L. A., paskiaus 
13-ta kuopa, kuri turėjo 
narių. Paskutiniuose 
musų socijalistai pavirto
chistus, turbut dėlto, kad darbai 
pastaruoju laiku sumažėjo (kokiu 
budu tas galėjo anarchistus pagim
dyti? Red.). Dirba dabar 4 dienas 
sanvaitėj. Atsirado ir anarchizmo 
platintojas J. S.

Pirmiau susirinkimuose ne kal
bėjo apie anarchizmą, platino vien 
socijalizmo idėją. Kada atvažiavo 
čia Antonov ir pradėjo laikyti 
šiaurinėj miesto dalyj ^aisvės 
K Ii ubo' ruimuose vakarais

Iš CLEVELAND, O.
23 d. vasario L. S. S. 3 kuopa 

parengė čia prakalbas. Įženga bu
vo visiems dykai. Bet žmonių su
sirinko. nedaugiausiai, nes pirm 
to ne buvo agituota ir garsinta. 
Buvo kalbos ir dekliamacijos. Pir
miausiai kalbėjo angliškai koksai 
anglijonas. Jis aiškino prispaudi
mą varguolių visose šalyse, spartų 
augimą visur socijalizmo. Lietu
viškai kalbėjo: Matonis, Lapins
kas, Bartkus, šūkis ir Gritė. Ei
les dekliamavo Lapinskienė, La
pinskas ir Jankauskas. Kalbos ir 
dekliamacijos visiems patiko, visi

Kalbos ant su- 
padarė didelį įspūdį

HIYJU UVnuaniuvijvo v sos 
isvėslbuvo užganėdinti. 
preAirinkusių padare

parankiausiai siųsti į 
redakcijas, kol nebus 

sutvarkytas tas reikalas, 
privalumas organizacijų 

tuom užsiimti, liet ir pavienių ypa
tų, ypatingai lietuviški kunigai tu
ri teipgi pasirodyti tikrais skelbė
jais meilės artymo, pats turi aukoti 
piningus tani reikalui ir nuo žmo
nių rinkti. Tas bus geresniu j>a- 
veikslu ir pildymu Christaus mok
slo negu siundymai vienu prieš ki
tus. Atsiranda ir jiems gera pro
ga tikrai platintojais meilės arty
mo pasirodyti!

takeliu grįžau 
prie vartelių 

stovėjo sama-

Žiurė- 
į kryžių, atsiminiau, kada 
maža ir motina, išsivedus 
pirmiausia liepdavo pabū

tą kryžių. Tame laike is-

sako”. Nuo tos dienos užgimė 
mano krūtinėj nepaprastas kerštas. 
Kol užaugau, vis susitikdavau su 
tuo kunigu, bet į jį negalėdavau 
tiesiok pažiūrėti. Persistačiau sau, 
kad jis suardė mano laimę. Ką 
aš dabar turiu? Tėvai numirė, aŠ 
pasenau, likau tik kiaules šerti prie 
marčios”.

Mergina pradėjo verkti, užkan
do žada, rodos, kad kas jai truko 
krūtinėj.... Pasidarė liūdna tyla 
aplinkui, išgirdau gale kaimo bal
sus: be-be-be.... piemenys galvi
jus pargena namon. Ir palikau 
stovinčią, apimtą liūdnumo, kaimy
no seserį.

P. Galskis.

A
val-

vasario šių
suorganizavo
štabą už-

Prancuziją, daug jų pa- 
į Ameriką. kur daugiausia 
iš Maskolijos gyvena, kur 

pinigus palaikvmui revoliu-

ATSARGIAU.
ir pirmiau Maskolijos 

džia užlaikė užrubežiuose gaujas 
savo slaptų šnipų, bet prigesinus 
revoliucijos liepsną ir valdžiai jia- 
stiprėjus nors menkai, ji galutinai 
nori pergalėti savo priešus revo- 
liucijonierius. 21 d. 
metų Peterburge 
naujai specijališką
rubežinių šnipų ir pasiuntė į Švei
cariją, 
siuntė 
išeivių 
renka
cijos ir kur paliegę revoliucijonie- 
riai randa prieglaudą. Tų naujų 
slaptų šnipų užduotis—sekti ir da
boti veikiančias ypatas, spraustiesi 
į darbininkiškas organizacijas, pa
tekti į komitetus, viską daboti ir 
viską Maskolijos valdžiai pranešti.

Todėl ir su neva iš Lietuvos 
naujai pribuvusiais buk revoliuci- 
jonieriai' reikia laitai atsargiai ap
sieiti, kad kokia gyvatė į musų 
tarpą neįlystų.

.Amerikos Ukėsąs.

kas 
stų 
ne 
Gal
tis vien su tamsiais draugauja ir 
šviesesnių ne mato. Laikraščių 
čia ateina beveik visi lietuviški ir 
tai po keletą egz.

Mylėtojas priduria, jog nemo
kanti angliškai perka angliškus 
laikraščius. Ta galime suprasti, 
kad ne mokėdamas skaityti, ne 
mėtys pinigus ant vėjo, o kad ir 
prastai mokėdamas skaityti su lai
ku išmoksta geriau. Nieks neuž- 
gimė mokėdamas.

Sąnarys S. L. A.

VISI PRIVALO RŪPINTIS.
“Lietuvos” 8 num. buvo pa

keltas klausymas reikalo pagelbos 
emigrantams. Tas klausymas bū
tinai reikalauja rimto apsvarsty- 
mo, nes gal nerastum tokio žmo
gaus, kuris pasakytų, kad nereika
linga pagelba ateiviams. Nėra rei
kalo nurodyti visas priežastis, dėl 
kurių daug tautiečių turi net grįž
ti atgal, neturėdami prie ko kreip
tis, kur j ieškoti pagelbos. 8-tam 
num. “LieUtvos”’ aiškiai buvo nu
rodytas renealingumas pagelbos.

Dabar reikia gerai apsvarstyti, 
kokiu budu galima Mitų suteikti 
greičiaus reikalingą pagelbą. Aš, 
kaipo maža dalelė lietuviškos vi
suomenės, noriu išreikšti savo nuo
monę tame reikale. Sulyg mano 
supratimo, privalumas kiekvieno 
lietuvio rūpintis ateiviais, bet di
džiausias privalthnasi lietuviškų or
ganizacijų, kuriofc turi net po kelis 
tūkstančius sąnarių, kaip tai: “S. 
Liet. R. Kat. Am.”, “Liet. Kat. 
Federacija”, “S. L. A.” ir L. 
S. S.; teipgi pašelpinės draugystės 
turėtų daugiau atydos atkreipti į 
musų ateivius, ' ne tiktai paduoti 
kokius patarimus, bet ir su auko
mis prisidėti. Žinoma, visos 
organizacijos teip umu laiku ne
galės pagelbą suteikti, gal praeis 
ir keli mėnesiai, o pagelbos gal ir 
dabar dauguma ateivių reikalauja. 
Man rodos, geriausia butų, kad 
New Yorko ir Brooklyno lietuviai 
pasirūpintų apie tai ir surastų bu-

KUNIGAS SUARDfi MERGI
NOS LAIMĘ.

Buvo vasaros laikas viena ne- 
dėldienio giedrią dieną. Saulė 
leidosi žemyn, nes artinosi vaka
ras.

.Aš stovėjau griuvios palangėj 
kur buvo aptvertas darželis, vidu
ryj darželio buvo storas grušinedis. 
Apie tą medį jiasndinti kvietkai 
žydėjo.

Man besidairant, saulė žirniai 
slinko žemyn ir nekarštais, vaka
riniais spinduliais užkabino žydin
čius kvietkus, lyg nenorėdama jų 
palikti tamsiai nakčiai; bet tas 
augštas medis, storoms, tankioms, 
lapuotoms šakoms nebeleido kviet- 
koms ilgiaus džiaugties saulės spin
duliais: medis suglobė juos tarp 
viršūnių lapų ir laikė atrėmęs kai- 
pi žibančių žemčiūgų stulpus. Po 
grušmctlžiu jiasidarė nebeaiški 
šviesa; kvietkai rodės nubudę, lyg 
išreikšdami papeikimą savo nu- 
stelbtojui.

Tokiam reginy) pastačiau klau
simą savo mintyje: kodėl-gi tie 
žydinti gyvi augmenys neturi ly
gios laimės džiaugties saulės spin
duliais kaip tas didelis medis?

Tuo tarpu pūstelėjo vakaro vė
jas4, lyg sumaišydamas mano min
tyje neišrišamą klausimą. Atkrei
piau mano akis į sodą, aptvertą 
kitoj pusėj gatvės priešais darželį. 
Tam sode buvo daug visokios veis
lės didelių ir mažų vaisinių me
džių. Vėjo pūstelėjimas padarė 
oro vilnį ir medžių šakutės pradė
jo linguoti, tartum modamos pas 
savę, atlankyti jas prieš tamsią 
naktį. Įėjau sodan. Davėsi gir
dėti ne aiškus balsas iš slėnio pa
kluonėj tarp juodalksnių: “Kuku, 
kuku, kuku!” Tai buvo balsas 
gegutės. “Ji dabar savo garsinga 
giesme palydi linksmą pavasario 
dieną, ir patinka tamsią, nemalo
nią naktį. — kalbėjau sau.

Nutilo gegutės balsas, pagau
tas oro tykumos, jo jau nesigirdė
jo. Žengiau kelius žingsnius, to
lyn. Girdėjosi vienodas užimąs, 
tartum naminio malūno iš tolo ei
nantis.

Pasilenkusi, žiuriu — prie agra
stų krūmo, paguldytas, it koks ras
tas storo modžio, žieve apdengtas 
nuo lietaus, bičių namas, ant ku
rio paviršiaus iš vienos pusės apsi- 
sagstė didelės ir mažos krūvos bi
čių; jis teip ūžė be perstojimo, ro
dos kiekviena skundėsi vakarui

sidarė lyg tamsiau aplinkui. Žiu
rėjau pro medžių šakas: ten toli, 
toli vakaruose saulutė užlindo už 
mažo debesėlio, švietė tik pakraš
čiuose rausvi saulosėdžiai. Aplin
kui teip ramus tykumas pasidarė, 
kad nė lapai ant medžių nekrutėjo; 
tik retkarčiais girdėjos skraidančių 
vabalų zvimbimas.

Siauru, pramintu 
iš sodo. Sustojau 
arti kryžiaus, kuris
noms apaugęs, pakryĮięs ant šo
no, akmenais paramstytas, 
dama 
buvau 
sodan, 
čiuoti
girdau labai užpykusių balsu iš
tartus žodžius: “Tu kunige, tu 
judošiau, nužudei mano laimę!”

Paskui girdėjosi verksmingas 
keršijantis murmėjimas. Aš, sto
vėdama, krūptelėjau iš baimės, 
nežinodama, iš kur tas balsas pa
sipylė; maniau, kad kam nors 
turėjo kas blogo tasitikti. \ ėl stai
ga atminiau, kad tai balsas pažį
stamos merginos, kuri gyveno ne
toli. Greitai, dideliais žingsniais 
nužengiau atgal per sodą, prie kai
myno tvoros. Kitoj pusėj tvoros 
po vyšnios šaka matėsi sėdinti ne
bejauna mergina. Tai buvo kai
myno sesuo. Ji vienoj rankoj tu
rėjo laišką antroj baltą skejietaitę 
ir šluostė ašaras. Man ten be- 
lendant per tankius avietynus ar
tyn prie tvotos, mergina išgirdo 
lapų šlamėjimą ir fiamatė manę.

— “Ar tu čia viena sode?” — 
užklausė manęs kaimyno sesuo.

— "Teip, aš viena” — atsa
kiau. — “() tu ar ir viena čio
nai?” — paklausiau.

— “\ iena ’ — atsakė.
— “Girdėjau, tu su kuom šnekė

jai ?” — paklausiau.
— “Tai aš laišką skaičiau, kurį 

atsiuntė giminaitė; žinai, ta stu
dentė" — atsakė kaimyno sesuo.

— “O kaip ten jai einasi”?
— Labai gerai; \lziaugiasi, ir 

dėdė Jonas rašė, kad jai labai ge
rai sekasi moksle", — kalbėjo to
liaus mergina, lyg turėdama ker
btą krūtinėj. — Kada tik gaunu 
laišką nuo studentės, manę apima 
toks biaurus piktumas ant to ku
nigo klebono. Sakau, kad jis 
nebūtų sugadinęs mano tėvo pila
ntis. tai ir aš jau bučia šiądien lai
minga kaip ir ta mano, giminaitė”.

— Kokius plianus jūsų tėvo jis 
sugadino?

—Tai dar tu buvai visai mažytė: 
aš buvau piemenaitė dvylikos me
tų, bet tokia smulki buvau iš ma
žens, o turėjau didžiausią norą, 
geidžiau, ka<! leistų manę tėvas ko 
nors mokyties. Ir tėvelis nebuvo 
priešingas; jis motinai sakydavo.:; 
šitą dukterį išleisim į mokslus, ji 
turi didelį norą. Atmenu, rodos 

Į kaip šiądien, sekiotlavau paskui tė
vą, kur tik jis dirbo ant lauko ar 
namieje, vis aš norėjau klausti: 
kada manę, tėveli veši mokytiesi ? 
Bet matydama, kad tėvas užimtas 
labai darbu, bijodavau paklausti, 
kad nesibartų ant manęs. Bet aš 
visgi suradau progą paklausti..

— A ieną sykį susėdom valgyti. 
Aš užsiminiau, teip sakydama: 
“Tėveli, kaip manę išveši mokyk
lon, tai aš čia su jums sykiu ne
bevalgysiu, jus vieni čion busite. 
Tėvas pasižiurėjo, šypsodamasi - į 
motiną, ir pasakė: tai mergaitei 
niekad neišeina iš galvos mokykla; 
su ja ką nors reiks padaryti, pa- 
sirodavyjus su išmintingesniais 
žmonėmis. Ugi atvažiuos netru
kus kunigėlis kalėdoti, tai pas jį 
galėsime rodos pasiklausti, atsakė 
motina. Nuo to laiko aš labai 
laukiau tos dienos, kada tėvas pa
siklaus rodos kunigo, ir džiaugiau
si, kad mano laukimas prieis ga- 

at važiavo
kalėdodamas pas mano tėvą, paė
mė manę tėvas už rankos ir pri
sivedė prie kunigo, sakydamas: 
“Dievas-žin, dvasiškas tėveli, šita 
musų duktė teip labai palinkus prie 
mokslo; ji gula, ar kelia, vis jai 
ant mislies, kad aš ją išvesčiau 
kur mokyties. Tai, sakau, reiks 
vežt kur nors; pasimokįs žmoniš
kumo.

Klebonas išplėtė akis ant tėvo: 
“Nu-nu, susiturėk, tėvai! Jeigu 
turi pinigų, tai čėdyk kraičiui, o 
dukterį mokyk namie gyvulius 
šerti ir gaspadine būti”. Motina, 
užpakalyj stovėdama, patarė: “Ma
tai, kunigėli, prasimokintų kiek ra
šyt”. “O ką vertas moteriškės raš
tas? Ką ji surašys, ar vištas ir 
kiek vištos kiaušinių padės?”, ku
nigas paklausė, Aš pradėjau bal
siai verkti. Tėvas suriko ant ma
nęs: “Nutilk, aš išvarysiu tau iš 
galvos tą mokyklą. Nuo šios die
nos kad tu man nė neužsimintum

lą. Ir kada klebonas

Jau

Marė Nemokyta.

MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGIJOS.

sukako metai gyvavimo 
Apšvietos draugystės Chi- 
Žinoma, pradžia yra suik

“ Jeigu moteris nori su-

cagoj.
ki ir darbas eina palengva. Musų 
draugystė, teisybę pasakius, ne 
daug ką nuveikė. Daug laiko iš
ėjo, kol surengėm konstituciją. 
Gal teip ir geriau, nes jai pamatas 
pastatytas ant apmąstytos medegos, 
tai namas ilgiausiai ir stipriausiai 
stovi.

Mieris tos draugystės yra — 
abelnai lavintis, o įpatingai daly
kuose labiausiai reikalinguose lie
tuvėms moterims. Ant kiekvieno 
susirinkimo viena iš draugių per
skaito pamokinantį referatą, ar 
pasako ką nors naudingo, ar de- 
kliamuoja arba parodo draugėms 
kokį išdirbimą. Čia vieta aprašyt 
drauges E. Sutkuvienės referatą, 
kurį ji perskaitė pereitame susi
rinkime.
silyginti su vyrais ir jieškot pride
rančių tiesų, tai pirmiausiai turi 
pažint pačios savę. Pažinti savę 
galima tiktai per mokslą, per ap
švietimą. Užtai moterįs būtinai 
turi kuoptis į draugijas ir suvieny
toms spėkoms darbuotis stengties 
apsišviesti. Jos turi remti viena 
kitą, kiek galima, moksliškais arba 
gyvenimo pat irimais. Jos turi 
gvildenti atvirai visus savo silpnu
mus ir visoms spėkoms vengti jų 
kad galėtų sustiprėti, atsistoti ant 
savo -kojų ir vaikščioti nevedžio- 
jamos, be globos. Moteris ne 
privalo per daug užsitikėti vy
rams, įpatingai turi vengti meiliš
kų silpnumų”.

Susirinkimai Moterų Apšvietos 
draugystės atsibūva antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, pirmą va
landą po* pietų pn. 869 — 33 r d PI.

Taigi nesnauskim moterėlės! • 
Eikim, dirbkim, ir vienykimės, nes 
kur vienybė, ten ir galybe. Ne 
bukime saumylioms. Žiūrėkime, 
kad ne tik sau, bet ir ateinančioms 
gentkartėms ką gero nuveiktumėm.

Moterų Apšvietos Draugystė. ■ j

IŠ VISUR.
Prūsų ponų nimas priėmė, 
kaip randas reikalavo, suma

žėtoms
teip
nymą priverstinai išpirkti 
plotus nuo lenkų Poznaniaus ir 
Vakarinių Prūsų provincijose. 
Pirma to paties rūmo užgirta pa-r 
sarga, kad butų leista priverstinai 
išpirkti plotus lenkų gautus tik 
paskutiniame dešimtmety j, kad 
nuo išpirkimo butų išskirti žemės 
plotai apturėti kaipo palaikai, liko
si, randui reikalaujant, išbraukta.

— Caras, 27 d. vasario, priėmė 
vadovą “Sanjungos tikrųjų rusų” 
ir per jį išreiškė padėkavpnę san- 
jungai už jos “besistengimus da
ryti gerą tėvynei, teipgi už karstą" 
meilę, kokią ji rodo carui. “Stovė
kite drąsiai už šventuosius princi
pus, už stačiatikišką tikėjimą ir 
vienvaldystę carų!” Ta padėkavo- 
nė juodašimčių vadovui išreikšta, 
geriausiai rodo, ko Maskolijos gy
ventojai gali laukti nuo caro Mi
kalojaus.

[| Mieste Nercholnoje, Perme 
gub., likosi suareštuotas popai 
Feodotjev. Jis kaipo pustelninkas 
gyveno girioj ir žmonės jį laikė 
šventu stebukladariu, jis gydė li
gonius, ypač gi merginas. Kadan
gi vienok daugelis pas jį nukaku
sių merginų prapuolė, tai policija 
pradėjo tirinėti ir aplinkinėse ste
bukladare gyvenimo girioj rado 
20 sužagtų merginų ir paskui 
nudėtų. Pasirodė, kad ir visi baž
nytiniai stebukladario daiktai pa
ėjo iš plėšimų bažnyčiose.

[| Chili respublikos portuoseAn- 
tofagasta ir Iquique siaučia, matyt 
iš Indijų atvilktas, azijatiškas ma

dėl savo dieninio nuovargio. Pa- apie mokslą, klausyk, ką kunigėlis ras.
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lIe f u v a
1U Prancūzijos randas siunčia į 

Morokko, sustiprinimui ten stovin
čių prancūziškų kareivių, 6000 
naujų kareivių iš Prancūzijos, 
^altanas Malai Hafig pareikalavo 
nuo Mazagano gubernatoriaus iš- 
djuoti garnizoną miesto Mazagan. 
(gubernatorius atsisakė reikalavimą 
išpildyti. Mulai Hafig atsišaukė 
į svetimų kraštų konsulius pranes- 
dnmas, kad europiečiai pasislėptų 
konsuBatuose, kadangi jis užpulsęs 
ant miesto. Garnizonas Mazaga
no stovi sultano Abdel Aziso pu-

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Paraše Jonas Šliupas, M. D
tės, atvežinėją nuodingas žoles ir tt. Žinomoji Novgorodo 
eretikystė, vadinama Žydžiuojančiaja, nemažai sudrutino 
Maskvos valdžioje neprilankumą Žydams. Ivanas Gresmu- 
sis, atgavęs Polocką, pradėjo jo apvalymą nuo nerusiskų 
gaivalų tuomi, kad liepė paskandyti Dauguvoje tenykščius

||| Netoli Kelčių, Lenkijoj, pul
kas ginkluotų vyrų, 26 d. vasario 
užpuolė ant gelžkelio traukinio. 
Metė bombas po trukiu. Trjs ka
reiviai saugojanti traukinį ir trįs 
urėdninkai likosi užmušti. Užpuo
likai paėmė iš traukinio 20000 ru
blių auksu ir prasišalino į netoli-

Jj Peterburgo kariškame teisme, 
26 d. vasario prasidėjo byla 10 
revoliucijonierių, apkaltintų pasi
kėsinime ant gyvasties tiesų minis- 
terio ir kunigaikščio Mikalojaus 
•Mikolajevičo. Terp apkaltintų yra 
ir vienas italijonas laikraščių ko
respondentas.

' į I •
[ Vladivostoke nusišovė kapi

tonas kariškojo skraiduolio “As- 
kold”, Gliezen. Jis mat buvo ati
duotas kariškam teismui, už nepa- 
dėjįimą uosto valdžion suvaldyti su
kilusius maskoliškus jurininkus.

[ 28 d. vasario, mieste Buenos 
A\res, Argentinoj, važiuojant gat
ve prezidentui Alcorta, koksai vy 
riškis metė bombą, bet ji ne ex- 
plicdavo. 
ris

i labai prastai buvo padirbta, tai 
I manoma, kad ją metė koksai ne

pilno proto žmogus.

Suareštavo paskui ketu- 
vyriškius. Kadangi bomba

rio 
trįs 
mušfa 
kad

28 d. vasa- 
Expliozijos 

už-

į Mieste Teherane, Persijos 
( sost)ipilėj, į automobilių, kuriame 

turėjo važiuoti šachas, 
mete dvi bombi.
eskortos kareiviai tap> 

šachas gi išliko vien todėl, 
vietoj važiuoti pirmutiniame 

auto mobiliu j, jis važiavo paskuti-
nianje.

[Į k d. kovo Anglijoj ir Škotijoj 
siaubė* sniego darganos, kurios 
traukėsi dvi dieni. Tūluose Sko- 

supustė 15 pėdų 
Gelžkelių trauki- 

ir telegramų siun- 
labai apsunkintas.

Fort Williams ir Glasgowo

tjjos kraštuose 
as pusnis, 
ėgiojimas

lugšl
nių
tinėj mas buvo
Terp
užpu itė gelžkelio traukinį ir va- 
žiuoj 
buvo

ihnčius tik po 27 vai. galima 
t iš pusnies išlniosuoti.

Kronstadte, ant teip vadina- 
Plikosios nosies, 1 d. kovo 

i pakarti 7 revoliucijonieriai, 
los, už sukalbj ant gyvasties

mos
likosi
kuriu
cunigaikščio Mikalojaus Mikolaje- 
,iČo, kariškasis teismas pasmerkė 
nirtitji. Terp pakartų yra ir i ta
lonas laikraščių korespondentas 
šalviffio. Terp pakartų buvo ir 3 
ergines turinčios 18 - 19 metų.

f| 1 d. kovo, Morokko sultanate 
•anctizai turėjo kruvinus susirė- 
imui su Madahora maurų gimi- 
j. Mušis traukėsi per visą dieną, 
radžio j prancūzams buvo labai 
irstai dalį raitelių apsiautė mau- 
i ir jiems reikėjo prasimušti, 
iušis vienok pasibaigė pergalėj i- 
u užpuolikų. Prancūzai nužudė 
> užmuštus ir pašautus kareivius.

|| Šveicarijoj, Berno kantone, 
įsirimsi nuo. kalno sniego lavina 
ĘfrioVė įėjimą į. Loetschenthal 
nelį. Prie to 13 buvusių hote- 
j ypatų likosi užmuštų, o 15 ta- 
1 sužeistų. Terp užmuštų yra 

amerikoniškas inžinierius Mer-

| Moterų kambaryj Insručio 
’rusų Lietuvoj) gelžkelio sto- 
s nusinuodino jauna mergina iš 
iraliaučiaus. Tuo jaus apie tai te- 
Įframp pranešė jos sužieduotiniui 
Karalliaučių. Jis atkako į In- 

rado savo sužieduotinę nu- 
ruime vietinio ligonbučio. 

inus ant trumpo laiko li-

itį ir 
Oėlių 
asiša 
nių prižiūrėtojai, kuri jį atvedė
ie nemirusios, 
iką į

jis paleido sau 
galvą ir teipgi tuoj aus nu-

Kariškasis teismas Peterbur- 
iš dešimties suimtų revoliucijo- 

rių, pasmerkė mirtim, o 3 U- 
ius kalėjimu 15 metų. Mat 
ėti revoliucijonieriai buvo suta- 
nudėti teisių ministerį ir ku- 
tikštįj Mikalojų Mikolajevičą.

tingai tenbuviai miesčionys taip-gi su nepasimėgimu žiu
rėjo ant platinimosi' žydi jos. Jijė atmušinėjo nuo šlėktos 
ąrendas karališkų ir magnatiškų lobių ir muitinius atpir
kimus, kurie iktamlaik buvo anos rankose, ir kurie ranko
se Žydų tapo šaltiniu daugelio klastų ir prispaudimų; o 
pas miesčionis ji stengėsi paramsti kiekvieną pramonę ir 
smulkią pirklybą. kuomi tiesiok grėsė pasmaugti netik jų 
gerbūvį, bet ir įrankius pelnikavimosi; prieg kam žydija 
nesibiaurėjos jokiais įrankiais, kad atsiekti savo krauge
riškas pastangas. Tikrą atgarsį to rugojimo, kurs girdė
josi prieš Žydus, randame minėtame jau veikale Lietuvio 
Michalionio. “Į šitą šalį, sako jis, suplaukė is visur ar- 

' šiaušia iš visų tautų — Judėjiškoji, kuri paplito po visus 
miestus Podolijos, Volynijos ir kitų derlingų skryčių. 
Žmonės nelaikanti žodžio, guvus, blėdingi, kurie gadina 
musų pardavimus, padirbinėja pinigus, pečvietes, ant vi
sų rinkų atiminėja nuo krikščionių įrankius gyvenimo, ne
žino kitos pramonės, kaip tik apgavystę ir lemetavimą. 
Aršiausioji padermė Chaldėjų gentės, kaip ir liudyja sv. 
Raštas, padermė pasileidusi, nuodėminga, laužanti žodį, ne
tikusi”. Prie nurodytų jų papratimų reikia pridėti ir, |>a- 
liudytą aktuose, slaptymą vogtų turtų.

Lietuviškosios Rusijos ir Lietuvos miesčionys, nežiū
rint savo Magdeburgiškų privilegijų, nors ir mėgino kovo
ti prieš įsibriaujančią žydišką eksploataciją, paprastai ras
davo ant priešingos pusės netiktai karališką vyriausybę, 
bet taip-gi turtingiausius ir įtekmingiausius tarj»e savų 
bendra valstiečių, kūrins Žydai mokėjo įjuiinioti į bendrus 
su jais pirklybos ir pramonės užsiėmimus. O rusiškoji ir 
lietuviškoji šlėkta šavo skundais ir protestais tiek tik at
siekė, kad Antrame Lietuviškame Statute (15<>6 m.) atsi
rado artikulai, uždraudžianti Žydams nešioti brangius ap
darus su auksiniais grandinėliais, o taip gi sidabrinius j»a- 
puošalus ant kardų. Atskirimui nuo krikščionių, jiems 
liepta dėvėti geltonas skrybėles ar kepures, o moterims jų 
apvyniones iš geltonos drobės; toms taip-gi uždraudė auk
sinius ir sidabrinius papuošalus. Bet visos dugninės tiesos 
ir privilegijos žydi jos pasiliko pilnoje spėkoje. Garsiame 
Liublino seime 1569 m. pasiuntiniai iš lietuviškosios Ru
sijos skryčių karčiai skundėsi ant žydiškos eksploatacijos; 
jie prašė prašalinti Žydus nuo visokių rinkliavų, o rinkimą 
poslinų ir kitų (ėmimų pavesti prigimtiems šlėktunams. 
“Apveikė mus Žydai — šnekėjo pasiuntiniai iš lietuviškos 
Rusijos; — laiko pirkliškus mokesčius, rinkliavas ant pre
kyviečių, maitinus, paėmė nuomoti salyklų asnyčias ir vi
sus kitus (ėmimo dalykus“. “Nors męs turime nemaža 
konstitucijų kaslink Žydų, nežiūrint į tai, tie nenaudos ir 
pas mus užima tuos urėdus (rinkėjų) ir nemažai padaro 
grobimų Rusijoje“ (beje Rusijos, vaivadijoje), kai liejo 17 
d. liepos Peremyšliaus teistojas Oriechovskis savoj kalboje, 
j senatorius vardan viso. Pasiuntinių trobesio. Bet veltui 
buvo visi tolygus pasiskudimai: karalius Zygmantas Au
gustas pasiliko neatmainingu globėju žydi jos, ir aštrios 
konstitucijos pasiliko mirusia raide,

Likę be pagrindą.!, krikščionys keršijo Žydams pilna ei
le visokeriopų apskundimų. Tarp šitųjų dručiausiu ir 
labiausiai pasiplatinusiu buvo skundimas užmušime krikš
čioniškų vaikų, kurių kraujas buk vanojosi prie nekuriu 
žydiškų įmonių. Karališkos gromatos draudė kelti ant 
Žydų tolygius sklidimus; skelbė juos patenkant |>o teismu 
tiktai paties Karaliaus; reikalavo liudininkų skaitliuje tri
jų Žydų ir keturių krikščionių, ir grasino mirtina bausme 
už nepatikrintus apskundiinus; tuomi nemažiaus tengymiai 
gy ventojai prie kožnos pasipynusios progos su užsispyri
mu juos atnaujino. Nežiūrint į žydiškai privilegijas, mies- 
čionija kartais imdavo ajiskųstus Žydus savo teisman, pa
smerkdavo mirtinai bausmei ir skubinosi ją išpildyti, ne
pasitikėdama teismui karališkų atstovų. Vienoje privile- 
giškoje gromatoje, duotoje Žydams Zygmanto Augusto, tie
siok sakoma, "kad visokeriopi skundai ant jų daromi buvo 
to dėlei, idant išstumti juos iš miestų. Bet visi tolygus 
bandymai pasilikdavo be pasekmių. Su paprastu sau kalni
niu, Žydai drūčiai įsigyveno Lietuvoje ir liet. Rusijoje ir, 
su prigimtu jiems (smigimu ir bėgai lest ingumu, pradėjo 
čion savo alinimo veiklumą, savo naikinantį triūsą termitų, 
pagriaužiantį visuomenišką ir valdžios organizmą.

Jeigu pasiklausime apie skaitlių Žydų Lietuvoje ir lie
tuviškoje Rusijoje, tai tas negalėjo dar būti didelis pirmo
je pusėje XVI-to šimtmečio. Maž daug galima jį apsklein- 
bti iš dalies sulyg pagalvinių mokesčių to laiko, o ypatingai 
sulyg revizijos didkunigaikštiškų dvarų, padarytos liepiant 
Zygmantui Augustui bėgyje 1562 - 1566 m. labiausiai Vo- 
lynijoje. Toji revizija arba liustracija perstato gan išgališ- 
ką aprašymą miestų, jų gyventojų, prekyviečių (rinkų), 
daržų, ariamos ir šienaujamos žemės, palivarkų ir tt., su 
paženklinimu valdytojų ir prigulinčių nuo jų mokesčių. 
Iš čion męs žinome, kad skaitlingiausios Žydų draugijos 
buvo Brasčiuose, Gartine, r Lucke, Kremence, Vladimire, 
Tykocine, Pinske ir Kobriniuje; iš jų daugiausiai namval- 
džių skaitosi Brasčiuose, beje 85, o mažiausiai Kobriniuje, 
22. Kitose vietose pažymėta po keletą šeimynų. Be čion 
paminėtų, seniausios ir ženkliausios Žydų draugijos buvo 
Vilniuje, Trakuose, Novogrodke ir tūluose kituose miestuo
se šiaurinės dalies d. kunigaikštystės Lietuvos. Priimant 
atydan visokius skaitlius, o taip-gi lavumą Žydų paslėpti 
savo tikrąjį skaitlių išvengimui pareigų ir pagalvinių, dau
gumas jų miestuose d. kunigaikštystės apie pusę XVI-to 
šimtmečio maždaug galėjo išnešti nuo 20 iki 25.000 — 
skaitlius ganėtinai užtektinas pradėjimui užsivarinėjimų 
prieš tenbuvius gyventojus. Po Liublino unijos, kada per- 
sidanginimai iš Lenkijos dar labiaus pasilengvino, o piet
vakarinė Rusija tiesiok susivienyjo su Karūna, žinoma pa
sidaugino priepludis iš jos Žydų-proletarijų; o Lenkija iš 
savo pusės be paliovos gaudavo priepludį žydi jos iš Vokie
tijos, Čechijos ir Vengrijos. Prie tokio priepludžio, atme
nant dar žinomą pagabumą žydijos ant greito pasidaugini
mo, vargiai, sakydami, kad galop XVI-to šimtmečio skait
lius Žydų Lietuvoje ir liet. Rusijoje jau artinosi prie 100,- 
000, kurių dauguma susidėjo iš alkano, tai-gi ir tuomi la
biaus otraus proletarijato.

Taip‘ vad. “žydiškas surinkimas” toje gadynėje persta
tė draugiją, kuri turėjo savo maldų namą arba synagogą 
ir savas lapines; matomai jis atsakė parapijai pas krikščio
nius, Toji draugija susidėjo iš vietinių žydiškų namval- 
džių, tai|j iš žmonių apsisėdusių. Vadais jos buvo rinkti
niai seniūnai, kurie susižinojo su vyriausybe ir rūpinosi 
apie reikalus draugijos. 1 ie-gi seniūnai vidui teisė teismą 
po pirmšėdyste mokinto theologo arba rabino; vyriausia-gi 
pareiga tokio theologo buvo aiškinimas biblijos ir Talmudo, 
ir šitąjį mokinti ypatas, besirengiančias į mokintą pašau
kimą. Be rabino ir seniūnų, urėdiškomis ypatomis Žydų 
draugijoje, alguotomis, buvo: kantorius, kurs atlikinėjo gie
dojimus ir skaitymą biblijos synagogoje; iŠkalininkas’ — 
prižiūrėtojas synagogos ir nelyginant pristovas teismo daly
kuose, ir skerdėjas, kurs užsiiminėjo skerdimu galvijų ir 
paukščių, paskirtų valgiui. Basklydimas žydijos Lietuvoje 
ir liet. Rusijoje vyko tiesioginiame sąmazgyje su jų drau
gijos surėdymu. Seniausios ir žymiausios draugijos, kaip 
Gartino, Brasčių, Trakų, Lucko ir tt., jiasiunčia nuo savęs 
S(>dybas ar kolęnijas į įvairias puses, ypatingai į rytus. 

1 ie naujokai, užsiimdami smulkia pirklybą, arendomis ir 
R-» gyvena tam tikroje vietoje lyg butų tuom laik ir atsi
tikus kokiam susiduriinui ar prispaudimui, pasiduoda po 
apgynimu savos vyriausios draugijos, kuri užsistoja už 
juos prieš valdžią ir suteikia reikalingą paramą. O potam, 
kada kolonija ganėtinai pasididina, nužiūrėję gerą laiką 
ir radę sau globėjus tarp vietinių valdžių, išsirūpina leidi
mą pasistatyti savo synagogą ir įsitaisyti sau atskiras ka
pines. lokiu budu kolonija virto į savarankišką žydišką 
draugiją. lokiu keliu žydija nuolatos ir įkandimai platino 
užbrėžą savo sodybų, ir tinklą savo sodybų išmėtė po visą 
Lietuvą ir liet. Rusiją.

Neapsirul)ežiu(Hlami vien didkunigaikštiškais miestais 
ir dvarais, Žydai jau pirmoje pusėje X\’l-to šimtmečio at
siranda ant žemių buvusių skrytinių kniazių ir kibesnių 
didikų, kaip kniaziai Pinsko, Kobriniaus, Ostrogo ir k. 
Nors ir i>geso dynastija Jagėliunų, vyriausių glotnių ir pa
sodintųjų žydijos Lietuvoje ir lietuviškoje Rusijoje, ji mo
kėjo prisilielinti ir prie pasekančiųjų rinktinių karalių, be
je išprašyti nuo jų patvirtinimą ir praplatinimą savų tiesi! 
ir privilegijų. I okias privilegijos gromatas išdavė jiems 
ir Heinrikis \ alois, ir Steponas Batory, ir Zigmantas III. 
Lietuviskasai Statutas 1588 m. jau švelninus atsineša 
prie žydijos, negu Statutas 15o<) m., ir atmaino tulus jų 
aprubežiavimus; nes daugelis kiltų didikų jau pasūlavė lan
dumui ir patarnumui Žydų, skolinasi nuo jų pinigus, įves
dina juos į savo dvaras kai|M> atpirkėju*, p»sessorius ir 
arendorius, be triūso gauna nuo jų savo įėmimus. pavezda- 
mi jiems ant aukos savus padonus, —r ir suprantama, pa 
stoja jų nuoMrdž-iąis gloliėjais. tarpe tolygių didikų - 
gloliėjų randasi žinomas galva lietuviškų protestantų, Ni- 
kalojus Radivilas Rudis, Vilniaus vaivada. Taip, 1573 m. 
Žemaitijos šlėkta karčiai skundžiasi savam starastai Jonui 
C hodkevyčiui, kam Nikalojus Radivilas savam valsčiuje 
Saulėnų ant parultežės su Brusija “muitines kamaras” iki 
vedė nuomon Žydams, nes šitie nuo visų ir už viską ima 
muitą ir, priešingai šlėktiškoms privilegijoms, net nuo tų. 
kurie vežasi iš Prūsijos ką nors savo reikalui.

Męs jau^inatėme, ką sako apie Žvdus Lietuvis Micha- 
• lionis. l)a!wir pažiūrėsime, kokiais juos perstato lenkiškas 
poetas Klonovič, gvvenęs antroj pusėje X\T-to amž., 
buvęs tūlą laiką prie Liublino teismo ir tame urėde turė
jęs progą arčiaus prisižiūrėti Žydų piipročiams. Savo gra
žiuose veikimuose jis nesykį palyti žydiją ir visados |>er- 
stato ją vienokiais, aštriais (Klišais. Ana va:

lotyniškoje poemoje Roxolani(r. pripildytoje daugeliu 
idylliškų abrozų, Klonovič maždaug nupiešia tokią cha- 
raktiką Lvovo Žydų: “( ioiv melagingas apipjaustytinis, 
nesirustindamas. a (įgyvena purvinus (iriemiesčius ir smar- 
dingus namu*. ( ion jo synagoga garsinasi šnypšliu riau
mojimu ir visokeriopu baubimu, meldžiančiu, kad dangus 
jiasiųstų visokias dovana*. Galbūt tu pasiklau*i. Tą daro 
Žydas šitame garsingame mieste? O gi tai. ką daro vilkas, 
|>apuolęs į pilną'avidę. Per skolas jam |uitenka į užstatą 
pilningi miestai; jis spaudžia juos procentais ir sėja vargą. 
Kirminas palengva griaužia medį ir iš valios ąžuolas sųsta, 
ir greitai prisinfėta puvimas 
nuo rudies gadina*i geleži*.
privatiską turtą, išsunkia visitbmeni*kus lobius. Vėlai ėmė
si proto suardyti viešpačiai, ir ėmė stenėti viešpatystė, pa
mokinta vargo. Ji parmušta ant žemės, kaip kūnas, nete 
kęs kraujo; nėra daugiaus pajiegti ir gyvastinių sulčių.

Savo kitoj lotyni*koje jnėmoje, satyriško (Mibudžio, 
(x> antrašu “\ ietoria deorum“, jis šitaip piečia veiklumą 
Žydo: “Tuomi laiku Žydas palukiais apsunkina jiažymius 
miestus, su stebėtinu rangumu, vaikydamasi menką (teiną. 
Jis viskuom verčiasi; vandeniu/oru. taika, įstatymu, lis 
visur jsismerkia su savo turgumi, idant paspęsti savo (teinu 
tinklus, ir gerinasi valdžią turinčiam; urėdninkai aplupa jį, 
o jis grobia juos iš eilės. Net viešpatystės yždas (fiscus) 
ne Ite pavojaus nuo jo mitrumo; taip drūčiai apjakina visus 
auksas. Tokia toji Abraominė gentė; štai jos pamėgdžioji
mas papročiams ir teisingumui prabočiaus“!

Trečioje, jau visai satyriškoje, ir priegtam lenkiškoje 
poemoje, po antrašu “\Vorek Judaszoiv", Klonovič iš
juokia įvairias ydas savų sągadyniečių, ir. čion tarp kitko, 
piešia abrozą palukėmio. Jis prilygina jį tai prie besotės 
dielės, tai prie erkės, kuri, įsikabinusi į kaklą arkliui, geria 
iš jo kraują per visą dieną, neatkreipdama jokios atydos 
ant to, kati arklys mosuoja galva ir vuodega ir spardosi 
kojomis; tai tolygina jį su mythišku Afrikos žalčiu-drako- 
nu, kurs nuo medfį) tyko ant sloniaus, metasi ant jo ne- 
lukėtai, apsivynioja apie visą jo kūną, o galvą savo slepia 
jo-gi nosyje, ir potam išsiurbia jam kraują. Veltui slonius 
stengiasi atsiliuosuoti nuo kraujagėrio, iki, nuilsęs, krinta 

■ negyvas ant žemės, ir drauge su tuomi užtroškina savo 
priešą. Toliaus, prilygindamas palukėmystę prie sėklų, ku
rias ūkininkas sėja į žemę, idant gauti jas atgal daug syk 
didesniam^ skaitliuje^ poetas plačiai rašo apie tuos triūsūs, 
atmainingą orą ir visokius vargus, kurie neretai ištinka 
žemdirbį. O juk “godus palukėmys pjauja vasarą ir žiemą, 
ir palukėmystę sėja palukėmystę. Jis neapdega, ne šąla ir 
nešlampa liuke, o sėdi sau prie lango savos gaspados. Ar
ba ant užsikimšusios prekyvietės viską apžvalgo purvinas 
žydpalaikis kaftane ir su žema kepuraite, su raudona kak
ta ir kumpa nosia, ir šneka, kaip papūga, anties balsu. Jis 
pradeda savo handelį ryšeliu šafrono; o potam vis labiaus 
ir labiaus susiartina su šykščiu ponu. Šitąjį palukėmys va
dina savo ciecho broliu, su juomi šnekučiuojasi ir perleidžia 
visą gyvenimą”.

Tamsiais, tulžies dažais nupiešė Klonovič sągady- 
nišką jam žydiją, ir męs galėtumėme užmesti poetui didelį 
vienpusiavimą arba perdėjimą, jeigu tojesnėji istorija 
Lietuvos ir liet. Rusijos ir net visos respublikos nepatvir
tintų pilningai jo pranašingų žodžių.

Prieš šitą ateinantį iš vakarų debesį bėgailestingų eks
ploatatorių, ką-gi galėjo pastatyti Lietuvos ir liet. Rusijos 
draugija, netekusi politiško savarankiškumo arba savos 

t
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tautiškos valdžios, ir draskoma smarkia kova religiškų par
tijų? Rankose lenkiškos vyriausybės ir sulenkėjusios dvar- 
ponijos, Žydai tapo nauju ir kuone veikliausiu įrankiu pri
spaudimo ir nubėdninimo tenbuvių gyventojų, Lietuvos ir 
lietuviškosios Rusijos.

Vladislavas IV.
(1632—1048)

Dissidentai ir disunitai dideliame skaitliuje važiavo 
\’aršavon į konvokacijos seimą (23 d. bifžio 1632 m.). 
Ypačiai lietuviški kalvyniškiai, vada kunigaikščio Kris- 

. tu|x> Radivilo, liet, laukinio hetmano, neatsiliko namie. 
Ru|>ėjo jiems išrinkti savo vadą seimo maršalkų ir todėl

mais. Iš tiesų, seimui atsidarius, beveik vienbalsiai — ne 
žiūrint į protestus pritnaso Węžyko, vyskuj>ų. ir Jurgio Os- 
solinskio, Radivilas tapo aprinktas maršalu pasiuntinių ra
telio.

\ os tatai įvyko, dissidentai įnešė savo reikalus aj>- 
svarstyman, surašė 19 reikalavimo punktų; kad įstatymais 
panaikintas taptų Korčyniaus kapturas ir tribunoliški de
kretai 1627, 1629 ir 1630 m., siaurinanti dissidentų laisvę 
sąžinės ir religiškų įmonių; kad namų atvangumas taptų 
patikrintas; kad grąžintų atimtas nuo jų bažnyčias, ir kad 
leista butų jiems savas liaznyčias visur statyti, kad jų mi- 
nisteriai turėtų tokias |>at tiesas, kaip kad turi Totoriai 
ir Žydai; kad laidotuvės, krikštai, kajiinės butų atvangus 
ii nepersekiojami; kad dissidentams prieiga |>rie urėdų ne
būtų draudžiama; kad is \ ilniaus ir Liublino jėzuitų kolle- 
gijos taptų kitur perkeltos, nes ten daro jeibius; kad agen
tas dissidentų gyventų (irie karaliaus, ir tt.

\ eikiai potam ir disunitai įteikė seimui panėšius reika
lavimus, patikrinančius jiems ukėsi*ką laisvę ir Ivgvlję. 

1 ivins teisingiems reikalavimams priešinosi archivyskupas 
su vyskiųiais katalikų ir tūli senatoriai, kaip V ilniaus vai
vada Leias Sapieha'. Jurgis Ossolinskis. <lid. liet, kancleris 
Allirechtas Radivilas ir keli kiti. Dissidentai ir disunitai 
nenusileido, ir konvokacijos seimas tapo labai truk.*mingas, 
y]>ačiai kad Radivilas ir kiti dissidentų jionai ketino savo 
reikalavimus paremti ginkluota sj>ėka. Įsikišus tik karalai
čiui \ ladislavui, tapo išrinkta komisija, kuri sura*ė artiku-

pat- 
liems priešingas ištarmes, paat- 

bažnyčias miestuose ir |)atikrinahčias laisvę 
», ir |>askiriančia* baudas tramdvtoiams vie- 
o viską kitą atidėjo iki elekcijos seimui. Tokią 

|>at sutartį padarė su disunitais.
Primas su vyskujKiis ir keli uolus si'ieti*ki (jonai tas 

koncesijas laikė (kt didelėms ir pavojingoms viešjjatauian- 
čiai hierarchijai, lodei prie savo parašų pridėjo klauzulą: 
salvis juribiis sanetae Lcclesiae Romanae. Ant to dissiden
tai žymesniuose miestuose Lenkijos ir Lietuvos, per savo 
vadą Kristupą Radivilą. įne*ė savas prntestacijas, nes .tokia 
klauzula naikino visą suderinę. Kataliku kunigai už _
seimeliuose- stengėsi, kad pasiuntiniai gautų instrukcijas/ 
panaikinti tokią suderinę su dissidentais. Dissidentai 
priešinosi ir išmanesniejie katalikai, kurius Jėzuitai už tat 
praminė politikais . Žinoma, seimeliai buvo trukšmingi, 
šlėkta kibo į sobles, j>asipylė protestacijos miestuose. Yj>a- 
čiai trukšmingas buvo seimelis liet. Brasčiuose. kur Lucko 
ir Brasčių vyskujKis Achazas Grochovskis įnešė miestan 
smarkią protestaciją. su parašais \ ilniaus vaivados Sapie- 
hos, seimelio maršalko. Braščių vaivados Alek. Liudviko 
Radivilo, Iraku ka*teli<»no• Albr. \ ladislavo Radivilo. Braš
čių kaštaliono Andriaus Mąssalskio ir did. liet, vėliavnešio

lūs, (latikrinančius atvangumą ir laisvę evangelikam 
remiančius tribunoli*kas. jiems priešingas ištarmes, 
įauginančias 
dievmaldvstės

Nuo kandžiu gaišta audiniai. 
Taip neskalsus Žvdas suėda

Prisiartino riekei jos seimas 27 d. rugsėjo 1(>32 m. 
\ ar.šavoje. Dissidentai bijojo užpuolimo katalikų, to
dėl liet, hetmanas. Kristupą* Radivilas ir Belzos vaivada 
lx*ėyn*kis atsivedė 5000 gerai apginkluotų kareivių. Su
keliavo daugy'bė dissidentų is Lenkijos ir Lietuvos. Katali
kai guodėsi ant sudermės konvokacijos seimo su dissiden- 
tais ir disunitais. o šitie reikalavo dar koncesijų paplatini
mo. Šlėktos jau gatavi buvo soblėmis ka|>oiicsi. Išmanes
ni katalikai, ypačiai karalaitis \ ladislavas, visus sutaikė, ir 
sudermės konvokacijos seimo tapo j>atvirtimos, o protes- 
tacija vyskupo Grochovskio tapo iš viešų knigu ištrinta; 
tačiaus salvos prie para*ų, net elekcijos akto pasiliko. Nors 
dissidentai miestuose įnešė protestacijas prieš tas salvas, 
vienok jie padavė ranką katalikams. Tačiaus nukentėję 
daug prie pranokėjo, jie įgavo nuo \ ladislavo vpalingą 
asekuraciją, pokam per savus vyresnyhininkus — kristiųją 
Radivilą, Leščynskį ir Goraiskį išreiškė jam savo dėkingu
mą ir prie jo ypatos prisirišimą, ir prižailėjo savo balsus už 
jį duoti. *

Sunkiaus buvo nutildyti disunitus, kūrins neišmintin
gas pasielgimas Zygmanto III, intrigos Jėzuitų, o vpačiai 
gundymai iš už-Dnieprės ir caregradiškųjų patriarchų juši- 
no ir prie nepajirasto (iriešgyniuno gundė. Tačiaus ir juos 
Vladislavas suminkštino, prikalbindamas katalikus,su disu
nitais suderėti ypatingą sądermę, kuri patikrino* rusiškos 
cerkvės laisvę; prieg tam kamisoriai turėjo apvažinėti mies
tus ir miestelius ir ten cerkves unitams ir dissunitams pa
skirstyti. Per tą suderinę disunitai, turėjo atgauti Mstisla
ve 2 cerkves, Mohyleve 4, Oršoje 2, Dziezne 1, Polocke L 
— Bet sąlygos sudermės niekados nebuvo ištisai išpildy
tos... •

Net ir vainikavimo seimas. įvykęs 6 d. vasario 1632m. 
Krokayoje, neatsilaikė be kivirčių tarp katalikų ir dissiden
tų; tačiaus tie kivirčiai apsirubežiavo prišnekomis ir gin
čais žodžiu (ypačiai nepatiko dissidentams rotoje karališkos 
prisiegos išsitarimas rotnanis catholicis, už ką jie į miestą 
įnešė savo protestaciją), ir neišsiveržė į imtynes šalių, ir 
nutarimai konvokacijos seimo ..ant naudos dissidentų vėl 
tapo patvirtinti.

Vienok dissidentai neįtikėjo į laisvę, pagalvotą konsti
tucijos; jie susitarė kasmet laikyti generališkas konvokacL 
jas, kur jų kunigija, susirinkusi, galėtų apsvarstyti reiT^. 
lūs savos bažnyčios. Tuojau tokia generališka konvokaiija 
įvyko Orlioje Pagiriuose, miestelyje kunigaikščių Radivįų, 
1633 m., ir Vlodavoje 1634 m. Tuose susivažiavimuose Nu
tarta ta(K> tarp kitko: įvedimas vienokių agendų visose l>až- 
nyčiose helvetiško išpažinimo Lietuvoje, Mažoj ir Djdėj 
Lenkijoje, ir nutarta kiekvienoj iš tų trijų provincijų tu
rėti kaipo augščiausią perdėtinį ant kunigų — šuperin ten-

nus 
šių 
iis- 
>ri< 
kIą

dentą, kurio Lietuyoje urėdavimas turėjo tesitęsti vi, 
metus. Lietuviškiejie kalvyniškiai, pakėlimui nupuol 
savo mokyklų, Vilniaus synode 1636 m. įsteigė šeštr 
trikto seniorą — Balcerį Labęckį, mokytą minister’? 
Vilniaus bažnyčios. O 1637 m., taip-gi Vilniaus

£Toliaus bus.^
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Moteris ir jos vieta žmonijoje
Parašė J. Laukis

Paprotį, užsilikusį iki šių dienų Indijoje, 
užkasti našlę gyvą drauge su jos mirusiu vy
ru, vadiname biaurum. nežmonišku. Ir išti- 
kro jis yra biaurus ir nežmoniškas; bet jis 
nebuvo tokiu savo pradžioje, kuomet moteris, 
didžiausiame sielvarte liedama ašaras, gulė 
sale atšalusio lavono savo vyro, ir, gal, meldė 
kad ją greičiau užkastų drauge su juo. Be 
jo jai nesinorėjo gyventi. Jis ją teip prisiri
šo prie savęs savo darliais, kad ji be jo ne
matė sau laimės, neturėjo nieko verto gyven
ti. Jis jai buvo gyveninio tikslu, teip lygiai, 
kaip ji jam: ji kaipo motina jo kūdikio, rei
kalavo jo narsos, jo vieko, jo išminties; jis 
gi globstyje jos malonių rado saldų pasilsį 
po sunkiai gyvenimo kovai ir buvo linksmas, 
turįs kam pasigirti savo atsižymėjimais ant 
lauko gyvenimo. Jam visas svietas buvo nie
ku be jos. Adonųii nė rojui nebuvo gerai, 
kaip sako biblijos pasaka, ir Dievas noroms- 
nenoroms turėjo sutverti jam Jievą, kad ir 
iš jo paties šonkaulio. Tai-gi jei vyras be 
moters negali gyventi, jei jis teip brangina 
ją, kad savo gy vastį stato didžiausiems pavo
jams apgynime jos — o to juk nieks nesi
stengs užginti — tai ar galima tikėti, kad jis 
tą brangiausią sau esybę, kokią jis gyvenime 
turi, norėtų paversti į savo vergą, į menką 
žaislą užganėdinimui savo gyvuliškų jausmų? 
— Niekados! Tai butų perbrangiai |x*rkami 
ir vergai ir žaislai. Ir tie, ir kili yra gaunami 
pigiaus.

O vienok negalima užginti, kad moteris 
tankiai yra tik tuoju žaislu vyrams. Bet čia 
norėčiau moterims pasakyti į ausį, kad tame 
jų pačių yra lygi kaltė, jei ne didesnė: kam 
jos duoda vyrams persisotinti savo meilu 
mais?
• Terp žemesnių sutvėrimų matome, kad ly
tiškuose dalykuose viršų turi moteriška lytis. 
Lytiški susinėsimai būva tik tąsyk, kuomet to 
geidžia moteriška lytis. Be to dar matome, 
kad noras moteriškos lyties yra klausomas. 

. Jftfjbje šunų, šiai, visi kiti šunys piauja tą. 
Į kurį piaūja kalė. I'ai-gi is yiąisku, kad 
B čia yra galva moteriška lyti*, žmogus, issi 
J vystęs iš gyvulių, turėjo priklausyti nuo tų 
& pačių gamtos tiesų, ką kiti gyvuliai; l>et jis 
a praaugo gyvulį savo protu ir pradėjo, klausyti 
f ne savo įgimtybės, kuri valdo gyvulio visą gy- 
I venimą. bet savo neišlavinto dar proto, kuris 
I jį ir paklaidino ne kartą. Jis išklydo i* kė
lu Ko paskirto jam gamtos ir gamta jį nubaudė.

iądien moteris guodžiasi, kad yra silpna, kad 
rga, kad yra be teisių, perkama, pardavinė-

ir, ant galo, paspiriania koja. Kokia gi 
priežastis visų tų nelaimių ?

'Kad atsakyti ant šito klausimo, turime su 
žinoti, koks yra tikslas gyvenimo moters, ir 
pagal tai surasti kelią, kuriuo ji turi eiti.

1 ' Gamtos tyrinėtojai sako, kad tikslu viso
kios gy vasties yra augti, veistis ir mirti, idant

1 tokiu budu būti amžinai jauna. Daugelis va 
' balelių yra, kurie tuojaus apsivaisinė miršta, 
į Jų tikslas pasibaigė; jie atliko savo; jų vietą 
į užima kiti, lygų* jiems, kadangi tik tokis, to 
I kį pagimdo, ir šitie savu žarų auga, plėtojasi 

ir gimdo,*savo vaikams suteikdami tą, ką jie
1 gavo nuo savo tėvų ir tą, ką jie gyvenime 
1 įgijo patys. Tas pats yra su žmogum; tikslu 
I j° gyvenimo yra augti ir veistis. Jis gyvena, 
r kol turi gyvenimui tikslą, kol jis vra reikalin 
1 gas. 'I’asibaigė tikslas jo gyveninio ir jis nu

grubęs, nukaršęs žengia -kapan. Gyvenimas 
t moters ypač yra veizdum pavyzdžiu šito tik

slo. Mokslas biologijos sako, kad moteris iš
■ pačių pradžių buvo celiniu organizmu vaisos, 

yščiumi, sąstatiškai sujungtu su globiamuoju.
Į saugojamu kauliniu tinklu su prasikišimais 

■ bei kraujo Sudynais, reikalingais aprūpinimui 
1 maistu augantį kiaušinį ar gemalą. Kunišku- 
1 mas ir funkcijos motinybės teip pripildė visą 
Į esybę moters, kad ji neturėjo laiko atsiduoti

• C kitokiems reikalams ir todėl nuo pat pradžių 
Inebuvo turėjusi protavimo organų. Šito dėl, 

gal, senęvės tautos moterį laikė žemesne už 
vyrą ir tą, gal, Mahometas manė, sakyčiams, 
kad moteris neturi vėlės.

Kad padaryti lygsvarybę terp lyčių, idant 
jos amžinai laikytųsi viena kitos, gamta, atly
gindama aną trukumą moteriai, padarė ją ly- 
tiškai patraukiantesne, vyriškai gi lyčiai davė 

į didesnį lytišką pageidimą ir tuomi privertė 
I vyrą pildyti - visus norus moters. Kol lytys 

laikosi savo įgimtybių, tol jos neperžengia 
gamtos įstatymų ir viskas eina gerai. Mote
ris, turėdama saiką lytiškiems norams, suvaldo 
vyrą nuo lytiškų perdėjimų* ir jis, būdamas 
lytiškai pusiau alkanu, jei teip galima išsireik
šti, priverstas yra jos klausyti. Šitą prieder
mę moters■ suprato visi senovės žmonės; jie 
nereikalavo to padorumo nuo vyro, kurio jie 
reikalavo nuo moters. Jie nieko nedarė iš 
pasileidimo vyro ar mažai ant jo paisė, bet 
vargas buvo moteriai, jei ji savo nekaltybę sti- 
tei>ė; pas lietuvius, antai, prasiradusi mergina 
buvo sudeginama ant laužo; pas žydus sveti
moteriaujanti moteris buvo užmušama akme- 
nir be jokio teismo. Šiądien, nors ta žiau- 

’ bausmė ir sušvelnėjo, bet neapykanta pra- 
merginai ir rodymai pirštais į ją 

padorumo yra reikalaujama ne
tik nuo moters.

moteris, ar tai dėl savo nuostebos iš 
igumo, ar dėl savo moteriškų silp- 
ė vyrui visą valią ant savo ypatos, 

būdamas lytiškai besočiu, persisotino.
| mų falgymo pasekmė yra žinoma; širdis 
i B^ta ir daiktas, kurio apsivalgome, purto 

/yrąs persisotinęs meilumais moters, 
raickinti;- lygsvarybė žūva terp jų; jis taigi, Kaa mums piuių - punai užremta 
ris klauso, bet savo paliepimus duoda]jų valgių per dieną: pietų ir vakarienes.

kad

jai; ji lieka žaislu jo gyvuliškų pageidimų ir 
vergu jo norų. Jis stojasi dabar ne viešpačiu 
jos, kokiu jis buvo, gindamas ją nuo visokių 
nelaimių ir pavojų, su kuriuo ji noriai gulė 
gyva kapan, bet despotu, terionu. Jos gyve
nimas papluko ašaromis; jos vaikai stojosi jai 
prakeikimu ir jos stenėjimai bei dejavimai 
buvo jai vieninteliu atgarsiu užuojautos. “Juo
kis, ir su tavim juoksis visas svietas; verk, 
ir tu verksi pats vienas ”, jiasakė Shakės- 
peare’as. Moteriai likosi verkti vienai. Vyras 
sužvėrėjo, ji likosi paversta į gyvulį sunkeny
bių, ir vis dėlko? Vien dėlto, kad moteris 
per žengė įstatymą gamtos, kad ji neklausė

moteris, o ne vyras tame kaltas ir atitaisymas 
to pikto priklauso nuo jos vienos. Kaip gi 
teisingi biblijos žodžiai: J ieva, gundoma savo 
jausmų — to suvedžiojančio žalčio — nuskynė 
obuolį nuo medžio pažinimo gero ir blogo ir 
davė Adomui; Adomas valgė ir davė Jievai ir 
abu. paragavę, jiamatė save esant nuogais. — 
Lštikro, nuogi jie buvo, nes abiem laimės tru
ko.

Ant galo pražiuro moteris ir ėmė jieško- 
ti savo teisių, bet kaip juokingai, kaip kūdi
kiškai! Ji sako, kad puodai ir vaikai paima 
visą jos gyvenimą, kad jie atima jai visą 
energiją, kad ji per juos negauna progos nė 
kiek pasistūmėti priekin. Tai gi ji pasiryžo, 
trenkus juos kur į kampą — primetus vyrui, 
ar palikus apveizdai Dievo — eiti balsuoti, 
kad suj ieškot i savo teises.

Teisybė, puodai neretai būva perdaug suo
dini jos išlavintiems moteriškiems jausmams; 
vaikai lankiai iščiulpia jos paskutines gyvasti- 
nes sultis, išvaro ją iš proto ir paguldo ka|»an, 
prislėgę jos širdį akmeniu tužbos. Bei nė puo
dai, nė vaikai nėra trenkiamais į kampą daly
kais; pavalgyt mums reikia ir reikės, kol bu
sime gyvais; puodas, teip lygiai kaip ratas yra 
atrama musų civilizacijos; išmeskime juos ir 
musų civilizacija griūva. Be puodo mes ne 
galime apsieiti, o vaikai yra vieninteliu tiks 
hi musų gyvenimo. Kam gi tad moteris ga
lėtų juos primesti? Ar vyrui? Bet vyras 
turi ką veikti Ik* prižiūrėjimo pu<xlų ir vaikų. 
Jam reikia grumti* su gyvenimo priešingu
mais, kuomet moteris po sargia jo akia ir ap 
gininga ranka. Imdama apsaugota nuo gyve
nimo audrų, užvėjoje augina 
Terp jų yra nesutraukoma* 
viens 
jomis
butų, jei kurpius apsikeistų' savo

Vartojant puodus du kartus per dieną jie 
nebus toki įkirųį ir šypsosis nekaltai į moterį 
ir ji neturės priežasties guos;is, kad puodai 
yra jai sunkenybe. Bet vaikai ? Kokia nelai
mė paprastai šiądien yra moteriai turėti vai
kus! Atsiradęs pyplys kartais ištisas valan
das zvėbia Iš susičiąupimo; naktimis jis ne
duoda jai miego, o pienai atėjus ji negali jo 
nuo rankų padėti. Brangi gal tai butų moti* 
nai gamtos dovąna, kurios, ji, gal, troško, bet 
kokia įkiri! I as vaikas, jos vaikas, išrėkė jai 
ausis, pagynė jai rankas ir paalsino ją visą. 
O jei dar tokių pyplių randasi du, trys: vienas 
ant rankų klykia, kitas į žiurstą įsisegęs, zvem
bia, o trečias is užpakalio į sijoną įsikabinęs 
bliauja — kokia tai muzika! Jai negali at
laikyti nė drūčiausi nervai, kad jie ir plieno 
butų. Bet ta nelaiminga motina negali nuo 
jos pabėgti — juk tai jos vaikai! Gal ji ga
lėtų palikti juos rėkiančius ir išeiti, bet riks
mas jų eis su ja. Pamanykime, koks tai bai
sus padėjimas! Beprotnamis ar pragaras ne
gali būti jai baisesnis. Bet tai dar nėra vis
kas. Ji norėtų, kad jos vaikai bent užaugę 
butų gerais žmonėmis, kuriais ji galėtų gėrė
tis ir džiaugtis. Ji kantriai kenčia visą vargą 
jų auginimo, ji lenkia juos prie gero kaip ji 
moka ir ant galo, kaip jau jie išauga, pavirsta 
į niekus ir vietoje ką būti dėkingais jai už 
auginimą, pasako, kad jie neprašę jos, idant 
ji juos augintų.... Kokia tai ironija! Koks

savo kūdikį jam. 
ryšys ir jie, nė, 

savo vietos, arba 
ant galo, nauda 

amatu su 
rtibsmvm.Naivios jokios, o negerumo daug, 
nes abu sugadintų daug medžiagos, kol viens 
stotųsi rubsiuviu, kits kurpium. Toliaus jie 
vėl butų — kurpius ir rubsiuvis — koks-gi 
skirtumas butų jiems ajisikeitu: 
kio. 
keisti 
genis 
būdą pagimdyti vaiką Ik* moters, jo nesuras. 
\ yrąs dar negimdė ir niekuomet negimdys 
vaikų: tas darbas priklauso,moteriai. Jai, mo
teriai priklauso vaikai ir, kaipo pabūklai pene 
jimo jų,,puodai.

nė kits neg: 
apsikeisti.

Grynai jo- 
Bet moteris su vyru tiesiog negali afi
šavo vietomis. Vyras, kad ir visas sme- 
išdžiovintų begalvodamas, kaip išrasti

Kinis, vyras, būdamas l>e galo rūpestingi! 
apie gerovę moters, išrado daugylję visokių 
palengvinimų; terp tų jis bandė net surasti 
būdą paliuosuoti moterį nuo sunkenybių gim
dymo. Jis visokius chemiškus budus Inmiė 
gindamas privertė protoplazmą augti ir, su 
džiaugsmu pašokęs, gyrėsi, suradęs būdą, tu 
rint kiaušinį, paversti jį į augantį organizmą. 
Bet jo tas auginamas organizmas buvo lx' 
formos, šmotas kurkulų, iš kurių niekas ne
pasidaro ir baimės nėra, kad šitiems moky
tiems vyrams ka* nors geresnio nusisektų kuo
met tame. Moteris drąsiai gali tikėti, kad 1 
ta gimdymo ir ant toliaus guls ant jos.

ant to, 
triūsas ; 
pu< nlus, 
nėra gi kal
ulio šito bu-

Viso-

kad 
apie 

, at-

o kitas jo darbu džiaugtųsi, —. reikia veid
mainiauti su juo.

Šiądien veidmainį, iš mandagumo, nenorė
dami pavadinti jį jo tikru vardu, vadiname 
politiku. Politikai, susirieję terp savęs už ky
šius ar tolygius dalykus, išvadina vienas kitą 
sukčium, melagium, vagim ir patvirtina savo 
žodžius faktais. Politikauti akyse dorų žmo
nių yra nupuolimu. Politikas, kuris už pini
gus stojasi įrankiu nelemčiausių mierių, ir 
paleistuvė, kuri pardavinėja savo meilę, yra 
lygus niekšai ir abu yra verti tik koja paspir
ti — ne, ką aš sakau, politikas yra niekšesnis

jos gyvenimas, kurį ji teip sunkiai turėjo iš
gyventi, beaugindama savo vaikus. Motina, 
gaila tavęs, bet tu to verta. Tu renki tą, ką 
pati sėjai. lai yra tavo nuodėmės, kurios 
ve kankina. 1 avo vaikas negalėjo gimti 
sesniu už tave; jeigu jis yra blogas, tai 
dėlto, kad tu pati nebuvai gera. Blogiejie 
\o \aikai tai taYO "ūkia, kurią, tu pasėjai S 
mąstimis, savo |>anoriais, savo įspūdžiais l»c 
pastmlama su jais, I 
poširdyj, ar dar pirmiau.
kad tavo vaikai butų geri, buk pirma pati ge
ra ir tau j galvą neparei 
vaikus auginti; tau nesinorės skirtis su jais.

Bet vc^ taisyti kitą yra lengviau ir pato
giau kaip save. Moteris nė žiūrėti nežiūri į 
savo silpnas puses; jai norisi pataisyti pirma 
draugiją, kad draugija paskui pataisytų ją ir 
ji su ihdumu šaukia: “Leiskite’ mane’balsuoti, 
o as pataisysiu lą, ką vyras buvo sugadinęs".

Nenorom* lupos šiepiasi juokan. Neteip 
labai seniai, apie dešimtis metų atgal, jai buvo 
užsinorėję nešioti kelines vietoje sijono ir 
kirpti trumpai plaukus, kad tik išrodyt! t< 
kaip vyras. Šiądien tų vyrmoterių nė su ž 
ke nerastume viduryj dienos. Jos atbuvo s. 
laiką ir su mada •’rauge nuėjo užmirštim

ta

benešiodama juos sav<
Moterie, jei nori

siūlyti kitiems savo
— -...... s su iais.

Iš visur. •'»
U Mexike, kasyklose Ciat Car- 

bon de Subinas Minės Rosi joj, 27 
d. vasario atsitiko expliozija. Ka
sykloj buvo 200 darbininkų. Ma
noma, kad jų daug likosi užmuštų 
arba sužeistų.

|| Holandijos sostapilėj Haagoj, 
važiuojant karaliui su karaliene, 
netoli karaliaus rūmo ant j u karie
tos užbėgo elektriškas karas ir ka
rietą sudaužė. Karalius ir karalie
nė išpuolė ant gatvės, bet ne tapo 
sužeisti. ~

||A indobonoį pasimirė nuo vė
žio viena iš geriausių savo laike 
giesmininkių, Paulina Lucca.

I “LIETUVOS” REDAKCIJĄ.
Gerbiamoji Redakcija!

Nuoširdžiai meldžiame Gerbia
mos Redakcijos patalpinti Jūsų 
laikraštyje sekantį, laišką:

Nuo p. M. Palnavičiaus męs 
esame gavę tokį raštą, rašytąjį 
sausio 14 d. i<xj6 m.

“Brangi Tautietė!
Dabar tik galiu atsakyti ant Jū

sų paskutinio laiškelio, kuriame 
klausiate, kam siunsti ■“Aritmeti
ką’’. Matote turėjau klausti rodos 
literatiško komiteto, ar jis priims 
tą knygą, kad kartais nesukelti 
vaidų. Daliar pranešu, kad litera
tiškas komitetas nutarė priimti, dėl 
to meldžiame siunsti ant rankų 
musų knygiaus J. Simanavičiaus 
331 Banio str., Pylmouth, - Pa.

Su širdingu linkėjimu,
M. Paltanavičia.’*

Žinoma, negalima užsimerkti 
šiądiehinis, vienodas ir begalinis 
puodus ir vaikus, apie vaikus ir 
bukina moters jausmus; l>et tame 
ti nė puodai, nė vaikai. Ant galo
kinimo jausmų nėra lauosas nė vyras, 
kis daiktas turi dvi pusi: gerą ir blogą; jei 
męs žiūrėsime į jį iš geros pusės, matysime 
iį geru; jei iš blogos, bus mums blogas. Tas 
pats yra ir su puodais bei vaikais. Puodai 
yra sunkenyl>e moteriai dėlto, kad yra jkt 
tankiai vartojami. Męs valgome šiądien tris 
ar keturis kartus tiek, kiek mums reikia; jei 
tą nereikalingą valgymą atmestume, kiek tai 
puodai gautų pasilsio, o su jais ir moteris. 
Bet daugiausiai tai pasilsėtų musų pačių or
ganizmas. Šiądien jis yra apkraunamas ne
reikalingu darbu ir įdedamą į jį maistą, kurį 
jis turėtų paversti į kraują užlaikymui musų 
gyvybės, paverčia į dujas ir rūgštis, paga
minančias mums ligą. Šitas musų apsivalgy
mo paprotys atsiliepia ir ant viso musų gyve
nimo. Musų nerėpumas matosi pas mus kiau
rai visur. Męs apsikrauname visokiais daik
tais, visai neatsižiurėdami į tai, ar mums jų 
kuomet prireiks. Tiesiog krauname juos į 
krūvą lygiai teip, kaip ir valgį kad kemšame 
į savo pilvą iš papratimo. Bet, kaip nereika
lingas maistas, teip ir nevartojami daiktai 
yra tik sunkenybę ir abu turi terp savęs susi
rišimą. Pragobumas matomai yra tik pasek
mė nerėpumo; žmogus dėjo į krūvą tą, ko 
šuva Įgyt nevaliojo; todėl jei męs panaikinsi-

, , ________. Da
bai jau yra kiti dalykai. Moteris reikalauta 
turėti lygias teises su vyru, ir dar kame? — 
jnditikoję. Politika, iš geriausios pusės į ją 
žiūrint, yra tik apsukri vagystė; ]>olitikoje 
gudriais melais atimama teisės beturčiams, ir 
diunlama jos turčiam'-. Dalyvavimas jioliti 
koje visuomet reikalauja gerai mokėti mcluo 
t i ir nesusigėsti. Bet argi tai jau vra toks 
garbus amatas meluoti, kad jo trokšti?

Ant galo Moteris ir šiądien, norėdama pa 
meluoti, pataiko neblogiausiai, ypač mcilKkuo 
se dalykuose; ji moka puikiai nuduoti įsimvlč- 
ju^ią. graudžiai paverkti sausomis akimis ir 
net apalpti, Išsirenkant vyrą, jei jos išveizda 
ar kitos ypatybes neįgali prie savęs patraukti 
josios didvyrio. Alielnai moteris iš prigimt 
mo yra veidmaininga; ji veidmainiauja arba, 
kad sušvelninti netikusį^| aidėjimą vyro, dary
dama jam gerą, arba kad užslėpti nuo jo sa
vo jausmus, jei jis jai nepatinka. Gamta jai 
davė norą turėti geriausią vyrą, kokį tik ji gali 
rasti, idant tokiu budu veislė vis eitų geryn. 
Bet ji nevisuoniet pataiko tą atlikti, ir lankiai 
išsirenka iš peilių geležtę. Žinoma, išsirinku 
si, kaiĮJO geriausiam, ji prižada jam amžiną 
meilę ir klausylię; bet, gal. ant rytojaus, ji 
pamato, kad aus, šalę jos stovėjęs, yra daug 
geresnis. Ir kas jai tad liekasi daryti? Ar 
prisipažinti, kad ji turėjo klaidą? Bet klai
dos visuomet turi būti atmokamos to, kas 
jas padaro. Ir kuo gi moteris galėtų atmokė
ti vyrui tas savo klaidas? Laimė, kurią ji da
vė vyrui, eidama už jo, yra lygi gyvasčiai ir

tik savo jausmus, kuomet politikas pardavinė
ja savo protą, o protas visuomet yra augštes- 
nis už jausmus. Kad šiądien politikoje pilna 
yra visokių purvų ir bjaurybių, tai, regis, nie
kam nėra paslaptim. Bet jx»litika netik šią
dien yra tokia. Tokia ji buvo iš didesnės da
lies pas senovės graikus; tokia ji buvo Romos 
ciesorystėje ir tokia ji buvo per visus tamsiuo
sius vidurinių amžių laikus — visur ir visuo
met, kaip seiliaus, teip ir dabar ji yra naudin
ga tik tiems, kurie iš kitų gyvena; ir niekur 
istorijoje žmonijos nebuvo dar atsitikimo, kad 
nuskaustiejie atgautų savo teises j>er derybas. 
Kas tik teisių jieškojo, vis su ginklu rankoje, 
nepaisant koks tai ginklas butų: ir, kaip, jas 
atgavęs, įėjo į politiką, nebūdamas komjšten- 
tišku meluoti, tuojaus vėl jas prarado. Ten 
kur melas yra laikoma išmintim, o kiaulišku- 
mas sugiebumu, negalima nieko kito laukti. 
Moterie, nejaugi tu į tą purvą keli savo ko
ją, kad jame surasti savo teises? Koks reika
las tau lavinti savo negirtinus palinkimus?

Moters įgimtas veidmainingumas, kuris 
jai, gal, reikalingas yra kai|x> atsvara truku
mo jos nuoregumo, įkėlus jai koją politikon, 
tik labiau ją mjpuldįs. Tas butų nelaime, ne
tik jai vienai, bet ir visai draugijai. Vyras 
žiaurumu savo niekuomet nesusilygins su mo- 
teria, jei ji pakrypsta ton pusėn. Kad supra
timą turėti apie tai. ko galėtume sulaukti nuo 
moters jtolitikoje, užtenka priminti sau B'aJ- 
tramiejaus naktį. Tas baisu* išpiovimas gu-
genotų yra darbu moters, Katrės de Mediči ! Dalykas tame. “Tėvynės Mylėto* 
Bet gamta sutvėrė moterį ne žiauriems dar jų draugija“ paskolino '‘Lietuvių * 
batus ir naikinimui; ji leido ją mylėti, gini- Mokiiojų sąjungai“ 300 rub. su 
dyti ir padaryti gyvenimą smaginu su viso- sąlyga gražinti tuos pinigus knygo
mis sunkenylšinis ir jos didžiausiu reikalu mis (Aritmetikos vadovėlis) L. M. 
vra laikytis nuo tokių purvų, kaip jx >1 i t ika. Sąjungos išleibtomi’s. _ Kada išėjo 
kll<•toliausiai. iŠ 'paud<>s Aritmetikos vadovėlis
, Bet jei net pditika butų doru budu tvarky- kreipiamės į p. M. Paltanavičių už- 
mo reikalų visuomenės labui, tai ir tai joje klauzdami ar siunsti ir Ideno vardu 
nėra vietos moteriai. \ yrąs paprastai per 
mažus daiktus žiuri į didelius; jis meta tą, 
kas yra lengva ir eina prie to kas sunku, kas 
duoda darką jo raumenims ar smegenims ir 
|>er tai jis plėtojasi, žengia pirmyn, tveria 
mokslą. Moteris gi priešingai: ji jier didelius 
daiktus žiuri į mažus; tą jos ypatylię galime 
matyti iš jos parėdų, iš jos mėginio puoštis roję 

dažymo vei- Broadway.
Dėlei tų knygų kreif>ėmės 

liūs kartus į pp. Paltanavičių 
Simanavičių. Ijet irgi jokio atsa 
kymo negavome.' Dabar gavom< 
iš kantoros pranešimą, kad. jeigu 
tos knygos nebus paimtos greitu 
laiku, tai bus parduotos arbs 
mums pareikalavus sugražintos a<x 
gal Rosijon. Toks "Tėvynės Mv* 
lėtojų Draugijos“ musų apvyli
mas verčia mus tas knygas liepti 
siunsti atgal į Rosija ir gryna są
žine skaityti savę liuosais nuo gra
žinimo 300 rub. skolos, nes siunti
mas ir atgal grąžinimas tų knygų 
ir abehiai toks “Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos” pasielgimas patraukė 
iš musų pusės ne mažiau išlaidų.

Su pagarba.
Liet. Mokyt. Sąjungos 

Centro Biuras.

tas knygas? Gavę viršminėtą lai- 
<ką gegužės 11 dieną 1967 m., 
išsiuntėme 2000 egzempliorių Arit
metikos vadovėlio Palt. laiške nir 
rodytu antrašu. Praėjo jau 8 m* 
nėšiai, bet niekas tų knygų neatsi 
ima ir jos guli N. Yorke kontj

American Ęxpress Co. €
kaspinais ir plunksnomis, iš jos 
dų ir tu Jai viskas yra brangu, prie ko ji 
vra pripratus, išskiriant tik seną madą, ir 
viskas yra geru, kas tinka jos tipui. Be to 

I ji isprigimimo yra konservatistė ir visi seni 
papročiai !>ei prietarai, gyvais išlaikyti tautoje, 
vra tai jos darbas. Kogi galėtume sulaukti, 
įėjus moteriai |x>litikon? Netik musu įstaigos, 
liet gangreit ir męs patys turėtume apaugti sa
manomis papročiu.

Bet moters k«»n*ervatyviškumas nėra dar 
didžiausia pri'ežasčia. dėl kurios ji drauge su 
vyru negali dalyvauti fvarkyme draugijos rei
kalu.

(iamtoje visur, matome, yra tvarka, pada
linimas darbo. Tam tikrą darbą atlieka tam 
tikra pajiega. Tveriančiu pajiegų gamtoje 
vra dvi:-veikianti ir neveikiamoji, kitaip sa
kant, pozityviška ir negatyviška, arba vyriška 
ir moteriška; ta. kuri liepia, ir ta, kuri veikia, 
padaro darbą: išeiga veikimo šitų pajiegų yra 
pasekmė, vaisius, nauja forma gyvasties. Ši 
tos dvi pajiegos sutveria visokį organimą. su 
tveria visus svietus ir visur jos per amžius 
veikia Ik* atmainos vienaip: veikianti prisako, 
neveikiamoji padaro darbą. “Dievas tarė: 
‘Lai būva svietas’, ir stojosi svietas”. Prie
žastis — susidūrimas šitų dviejų pajiegų: po- 
zityviškos ir negatyviškos, kitaip sakant, vy
riškos ir moteriškos, gimdo pasekmę, naują 
formą. Tai yra tas pats Dievas trijose ypa
tose, Sutvcrtojas dangaus ir žemės, apie kurį 
pasakoja mums Bažnyčia Šventa, pati apie jį 
supratimo neturėdama ir tik pasakoja mums 
kaip apie geležinį vilką. Šitas Dievas trijose 
ypatose, šita bažnyčios trejybė yra tai: Die
vas Tėvas — priežastis, arba vyras; Dievas 
Sumiš — pasekmė, arba vaisius ir Dievas 
Dvasia Šventa — neveikiamasis principas — 
moteris, kuris veikia, kuris tveria. ^Vyriškas 
principas parūpina, formą, moteriškas princi
pas pagal tą formą nužiedžia daiktą. Šitos 
dvi jiegos per amžius veikia sau įgimtu neat
mainomu budu ir viskas, kas gamtoje yra, yra 
atsiradęs šitų dviejų principų dėka. Kaip 
smulkiausiame atome, teip didžiausiame svie
te veiksmas tvėrimo priklauso tik šitiem

ka
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NUO “SĄJUNGOS PAGRĄŽL
NIMUI TEISIŲ LIETU

VIŠKAJAI KALBAI 
LIETUVOS BAŽNY
ČIOSE, VILNIUJE.

Yra parašyta baltgudžių ir lenkų 
kalbomis “Trumpa istorija nupuo
limo ir atgimimo Čekų tautos, pri
taikant ją prie šių dienų lietuvių 
tautos bruzdėjimo. Toje istorijė- 
lėje yra labai atsargiai iškeltos 
panašiosios į čekų kilimą musų 
tautos atgimimo vietos, o tarp kito 
ko ir kova čekų kalbės su vokiš
kąją čekų bažnyčiose jų atgimimo 
gadynėje. Toji brošiūrėlė yra pa
skirta skleidimui tarp maždaug 
sugudėjusių ir sulenkėjusių Vil
niaus, Gardino gub. ir kitų Lietu
vos vietų lietuvių. Jos tikslas — 
pažadinti tautiškąją sąmonę taus- 
tančiojoje mųsų tautos dalyje Ru
sijoje ir patraukti jos simpatiją 
prie visutinioje musų tautos kili
mo; o greta su tuo viltį į geres
nę Lietuvos ateitį, norą glaustied 
prie lietuvių ir trauktis nuo sve
timųjų assimiliuojančių juos gai
valų. šita brošiūrėlė reikės do
vanai iš dalinti. Pinigų tam tiks
lui daug nereiks — koki 300 rub 
lių. Bet nė tos menkos sumo 
šitas kraštas nestengs sudėti. To 
dėlei šaukiamės į Jus, Broliai A» 
merikiečiai: sumeskite išleidimui 
tos mažos, bet svarbios knygelės 
reikalingą sumą ir priduoti mums 
į Vilnių! Kiekviena paaukota

gyvastim. Bet gyvastis yra |>er daug brangus 
mums daiktas, idant męs norėtume tuojaus su 
ja skirtis. Męs laikomėsi už jos nusitvėrę 
visoms keturioms, kadangi nežinome nė iš kur 
męs atėjome šiton gyvastim nė kur męs nuvei- 
sime iš jos, o nežinė visuomet buvo, yra ir 
bus musų (lidžiausiu gazdintoju.

Moteris nori gyventi ir gelbsti savo gy
vastį kad ir veidmainyste — tikslas išteisina 
būdą. Bet niekur gamtoje nėra, kad blpgas 
butų daromas vardan blogo. Žėdnas mus, 
net ir didžiausias piktadėjas daro tik tą, kas 
sulyg jo yra geriausiu. Politika savo esme- 
nyje yra tik tani tikras būdas l>e kovos prisi
versti kitą tarnauti sau, ypač, jeigu dar tas 
kitas yra raumenipgesnis už tave. Kad pa
sikinkyti arklį/męs nereikalaujame griebtis 
kokių nors gudrybių; tiesiog dedame ant jo 
apynasrį, spriandžiame, jam žąslus į nasrus, 
imame vadžias į rankas, sukertame botagu ir 
arklys veža. Bet žmogui neužtenka tokios 
valdžios; jis protauja, jis mato, kad jis turi 
lygią teisę gyventi su kitais; jis nori gyventi 
ne kitiems, bet sau ir jis priešinasi tam, kad 
jį išnaudotų kitas. Jis greičiau ant vietos 
numirs, o sunkenybės neneš, jei jis nebus per
tikrintas, kad tai jo yra priedermė tą atlikti. 
Jis reikia pertikrinti, kad jo galingi raume
nys yra duoti tik darbui; kad jo smegenys vi
sai nėra toki, kaip to, kuris jam prisakinėja; 
kad tai gamtos teip yra leista, idant jis dirbŲt a

kurie drauge su savo veiksmo pasekme yra 
tuoju vienu, visuresančiu, visogalinčiu, am
žinuoju Dievu trijose ypatose. Šitas vienas, 
trijose ypatose Dievas, augščiausiame laipsny
je savo išsivystymo — pavidale žmogaus, va
dinasi — tėvu, motina ir vaiku, kurie drauge 
padaro vieną, užbaigtą svietą, vadinamą šei
myna. Šeimynai nieko tokio netrūksta, be ko 
negalėtų apsieiti josios nariai, ir jei šeimynos 
telkiasi j draugiją, tai tik dėlto, kad paleng
vinti reikalus šeimynos. Męs gyvename tik 
šeimynose ir rūpinamės! tik šeimynos reika
lais. Valstietis paduoda draugijai tik tokį

(Toliaus busj,

męs išmoksime valgyti, pragobumas pats mus 
apleis.

Mokslo vyrų yra pripažinta, kad mums 
kenkia valgyti tankiau kaip kas 6 valandos; 
kad atsikėlus rytmetyj iš lovos musų organiz
mas ^yra atsigaivinęs ir įimtas išvakaro mais
tas nėra suvartotas darbui, todėl mums ne
reikia maisto imti dar per ištisas 6 valandas, 
taigi, kad’ mums pilnų - pilnai užtenka dvie-

tok r]

mazui 
apsat] 
visok

nc?.
nep
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Kviečiame

Merginas ir vyrus su gerais bal
sais, turinčius norą lavintis dai- 

tikslams, viršum 2 milijonu. Plotas jo už-|nuoti, ant pirmutinės po koncertui

kapeika bus pakvituota “Sąjungos” — Chicago yra antrasai (po 
organe “Šviesoje”. Kas liks nuo Ncw Yorkui) didžiausias Ameri- 
iįleidimo brošiulelės, bus suvartota |kos miestas. Gyventojų turi su 
visuotiniems" “Sąjungoj
Sulyg reikalo. Aukas meldžiame įimtas yra 26 ketvirtainės mylios. I repeticijos, seredos vakare, 1! d. 
siųsti šituo adresu :
I ‘Šviesos” redakcija,

Vilnius, _ .
Koževena No.

(iatvės turi 4200 mylių ilgio, kovo, F. House svetainėje, 869— 
Dirbtuvių Chicagoj yra 22000; ai- 33rd Place (arti Halsted gatvės), 
goms darbininkams išmoka jos kur bus išmėginami balsai. “Bi- 
$240000000 metuose, produkuoja rutei” norima sutverti chorą apie 

Meldžiame visų Amerikos laik- išdirbinių už $1100000000. Viešų iš 120 ypatų, totlėl trūksta dar 
itą "Sąjungos” mokyklų yra 308 su 7000 mokyto- daug choristų. Jaunimas turėtų 

nepraleisti šitos progos, nes čia 
yra geriausia proga išmokti kaip 
reikia dainuoti ir šokti lietuviškus 
šokius. Seniejie choristai užpra
šomi atsivesti po kelis naujus.

n įsčių atkartoti 
atsišaukimą.

\ aldyba.

Tuo pačiu adresu galima susiži 
>ti su "Sąjungos” valdyba 
tų "Sąjungos” reikalų.

dėlei

miestoBaltimore, Md. Musų 
lietuviai užmanė įsteigti Tautišką 
viešą knygyną. Šešiolika draugys
čių, bažnytinės ir tautiškos tame 

-sumanyme dalyvauja. atsiunčia 
kiekviena du delegatu į susirinki
mus, kurie atsibūva nedėldieniais 
po pirmai dienai kiekvieno mėne
sio. *Visos draugystės rems tą 
sumanymą duodamos tam tikrą 
metinę pašelpą pagal savo išgalę. 
Bet tokį knygyną įkurti reikia pu
sėtinai pinigų: reikia paimti ruimą, 
kulriaflne knygas užlaikys, kur atė- 
jąs žmogus galėtų pasiskaityti, rei
kią žmogaus, kuris tą knygyną pri
žiūrėtų, o už dyką nieks ne norės 

įimti. P
gųi kurias reikia supirkti.
viskam reikia daug pinigų. 'Tai gi

onus tautiečiai, męs. komitetas, 
atsįšaukiam vardu visų Baltimorės 
lictRiviti. melždami sąjausmo ir 
pa imo musų darbo.

Męs« manome, kad musų veiki
mai atneš naudą musų tautai, o 
po< raug ir žmonijai. Tikimės su 
vilčia. kad musų atsišaukimas ne
pasiliks balsu šaukiančiu' tyruose! 
Gali gerbiamos išleistuvės, draugi
jos. pavienios ypatos prisųš kokią 
nors auką musų knygynui. Aukos 
priimamos pinigais, knygomis, 

-laikraščiais. Meldžiam siųsti ant
rašu:
■ ląth. Nation. Library,

646 \V. Lonibard Str., 
Baltimore. Md.

jų ir 300000 mokinių; apart to yra 
35 specijališkos mokyklos. Užlai
kymui mokyklų miestas išleidžia 
$11000000. \ ieši knygynai yra 4. 
\ iešas miesto knygynas turi 340- 
000 knygų, Johno Crerar knygy
nas 150000 knygų; Nevvberry 
knygynas 340000 knygų. Knygy
nas Chicago Universiteto turi 
400000 knygų ir 165000 brušiurų.

Reikia šviesos ir kny-
Tam

Redakcijos atsakymai.
> P. Strazdauckui. Koresponden- 

cijoj aprašyti visai privatiški da
lykai, o tokiais laikraščiai neužsi
ima. Ypatų prietikiai, jų nesuti
kimai tik juos ir apeina, nes vien 
jie neša ir pasekmes už savo pasi
elgimus. Laikraščiai užsiima tik 
visuomenės viešais darbais,- aprašo 

[vien tokius, koki visuomenei nau
dą ar blėdį atgabena; ypatų dar
bai ir reikalai laikraščių skaityto
jams neturėtų rūpėti.

SVARBUS MITINGAS.
Visi sąnariai buvusios korpora

cijos The Bell būtinai turi ateiti 
ant mitingo Subatoje, 7 d. šio 
mėnesio, kuris bus Ruigio salėje, 
3301 S. Morgan Str., 8 vai. va
kare ; bus svarstomi svarbus rei
kalai. Vardan Komiteto kviečia. 
Juozapas Lionas ir Jonas Budris.

Paj ieškojimai

J-

P.

Vasiliauckas, 
Pirmsėdis. 

I-azauckas,
Iždininkas. 

Baltrušaitis, 
Raštininkas.

VIETINĖS ŽINIOS
daly j Manhattan 

alaus leidyklos, ant 
Emerald avė. apžiu- 

mašinistui Emiliui 
draugui Shrandtui 

leidvklos inžinieriaus

—4- Mašinų 
Brcvving Co. 
35 th str. ir 
rint leidyklą 
Gratn ir jo 
po vadovyste
Johno Reutero, prisiartinus jiems 
prie amonijako rezervoaro, truko 
su dideliu smarkumu dūda. In
žinierius greitai suprato pavojų ir 
pabėgo, o abudu jo svečiai puolė 
ant žemės, apimti amonijako ga
rų. Kada po kokiam laikui juos 
ištraukė, abudu buvo jau ne gy vi. 
Abudu paliko moteris ir po kele
tą vaikų.

Pereitos nedėlios dieną, gclž- 
mašinistai Rodgers ir Mikol- 
prie Santa Fe geležinkelio,

įsibėgusi mašina, smarkiai

Ifėlio 
:zik, 
int kertės 40 str. ir Centrall Park 
įve.; tinko nuo šėnių lokomotyvas; 
riena
mdavė į tą, ant kurios stovėjo a- 
>udu 
itiopdolė nuo platformos į tarpą 
mferį. Rodgerui sumankė de- 
[iniaji pusę krutniės; Mikolčikui 
;i nulaužė koją ir ranką. Abudu 
umaiįkytu nugabeno į Mercy li- 
[on buitį.

minėti, mašinistai. Abudu

— Pereitos nedėlios dieną, prie- 
ais namus No 16 Gault Court li
psi suareštuotas lenkas. W. Bis- 
up ir jo du draugai: Mikaller 
r Tamošius Zoreski. Jie apkal- 
nti, buk norėjo užmušti kokį ten 
acholskį. Suareštuotiejie viens 
n t kilto stengiasi kaltę sumesti, 
altu nė vienas nenori prisipažinti, 
rsi jie buvo vestuvėse 23 Povilo 
eszo. Išėję, pradėjo muštiesi, 
k atėję policistai muštynėms galą 
kdarė. Vieną iš dalyvavusių 
kištyrtėse reikėjo gabenti į ligon

ei-

— Pereitą mėnesyj Chicagoj 
irė 2741 žmogus: 1540 vyriškiai 

1204 moterys. Pereitą gi san- 
itę niirė 677; 392 vyriškiai ir 
[5 moterys. Daugiausiai mirčių 
£ 106 buvo nuo plaučių uždegi- 
k uito džiovos 71, nuo širdies 
h™ - .

L

Busilui, Philadelphioj. Apie 
prelekcijas ir teatrą pirma aprašy
mą atsiuntė kitas korespondentas, 
kuris ir patilpo. Dusyk tą pati 
atkartoti negalima, ypač kati ir 
patilpusi panašiai tuos dalykus ap
rašo.

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

Box 259,
Grand Forks, B. C.

APGARSINIMAI
MUSŲ DIDŽIAUSIAS TERIO-

Męs vargiai tepastvbiame kokiu 
terionu yra musų neprisotinamas 
noras per daug valgyti ir per rie
bų maistą. Daugumas išpažino 
mums, kad jie kiek galėdami sten
gėsi pergalėti šitą norą ir veltui. 
Jei tas yra teisybė, tai męs turime 
žiūrėti ko tokio, kas padarytų mu- 

Isų gromuliojimo aparatą teip sti-i 
prum, kad jis lengvai galėtų atlai
kyti sunkų darbą be ižeidos. To
kiu vaistu, tai yra, tokiu stipralu 
yra Trinerio Amerikoniškas Elik- 
ysras Karčiojo Vyno. Imkie jo 
dožą prieš žėdną valgį, net jei ne
sijauti būtinai sergančiu, ir įsiste
bėk stiprinančią' veikmę J kokią jis 
padaris ant tavo kūno. Jei tau 
randasi kliut\s |» valgiui,
kaip sunkumas, atsirūgimas, šird Į 

! pyktis, liuosi viduriai, arba jei 
valgumas nėra toks kaip reikia, jei 
negali valgyti, nors Jautiesi alka-1 
nu, tai Trinerio Amerikoniškas 
Eliksyras Karčiojo \ yno išgydys 
tave. Gaunamas aptiekose. 
zapas Trineris, (>it> r 622 So. 
land Avė., Chicago, III.

Juo-
Ash-

TAI NE APGARSINIMAS.
Tik žodžiai gydyklos ponios 

W. Zelenskienės, iš Hamden, 
iConn., kurios prisiųstą laišką čia 
talpiname apie tai, ką kalba patys 
žmonės apie Collins New York

I Medikališką Institutą.
Siuomi apreiškiu apie savo svei

kata ir dėkavoju Collinso Nevv 
Yorko Mgclikališkam Institutui už 
prisiųstus vaistus, kurie labai man I 
pagelbėjo, nes 
kad galiu būti 
dyža.

Taigi dabar 
per penkis metus sirgus nuolatiniu 
skaudėjimu strėnų,- vaikščiojant 
diegliui po kūną, ir baltomsioms, 
o per penkias dienas, nuo Collinso 
vaistų pasilikau išgydyta ir svei
ka, ir liga daugiau jau neatsinau
jino, perėjus pusantro mėnesio 
laiko po išgydymui. Todėl ir iš
reiškiu tūkstantį kartų širdingą pa- 
dėkavonę. Pirmiau man, nieks ne
pataikė pagelbėti.

. Su guodone,
W. Zelenskienė,

Hamden, Conn.

niekad nesitikėjau, 
dar sveika ir išgy-

ir džiaugiuosi, kad

Draugysčių reikalai.
Viršininkai Centro Komiteto 

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

Christopher, III. Musų mieste
lyj yra dvi lietuvių šeimynos ir 
10 pavienių; yra čia du šaltai ir 
liaujas miestas; kasyklose darbai 
gerai eina ir darbą galima gauti; 
kabyklos yra geros ir žmonės ge
rai gali uždirbti. Yra vienas lie
tuviškas karčiamninkas, pas kurį, 
jieškantis darbo, gali gauti užeigą.

Su guodone, 
Wolteris Ziolges,

Box 138.

Pajieškau savo sesers Uršulės 
Terleckaitės, Kaimo gub., Šiaulių 
pav., Kražių parap., Povudkalnių 
kaimo, 7 metai kaip Amerikoje, 
4 metai atgal gy veno 
Md. 
duoti

Baltimorc,
Ji )>ati ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

Juozas Terleckis,
4549 Hermitage A v., 

Chicago, III.

Pajieškau savo sūnaus Jtioza|x> 
\ aliaus, nes tėvas jo mirė ir aš. 
jo motina likau viena. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
resu;

ad-

Marcijona Valienč,
74 Barber Str., 

Chicago, III.
(6-III)

Pajieškau savo vyro Jono Pilip- 
čiko, Suvalkų gub., Seinų pavieto, 
įlipimų gm., \ anerių kaimo, 34 
metų senumo, 9 metai kaip Ameri
koje. Jis paliko mane su dukrele 
jShcnandoryje, Pa. ir išvažiavo 
darbo jieŠkodamas. Vyre mano, 
prašau atsišaukti ir pasigailėti mu
dviejų su dukrele. Jis pats ar kas 
kitas teiksi duoti žinią adresu:

Jieva Pilipčikienė.
49 Lafayette Str., 

Paterson, N. J.

Pa j ieškau savo brolio Aleksan
dro Railo, Kauno gub., Panevėžio 
pavieto, Zaičiškio sod., girdėjau, 
kad atvažiavo iš Lietuvos ir yra 
New Yorko valstijoje. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Kazimieras Raila,
19 W. and Str., 

St. .Charles, III.

LABA? SVARBU!
Nuosavybės reikale senoje šaly

je pajieškoma Motiejaus Vagonio, 
kuris, spėjama, kad gyvena apy
gardoje Chicagos. ( Ameriką 
atvyko 16 metų atgal ir iš pradžių 
dirbo anglių kasyklose, Minersvi- 
llėje, Pa., iš kur 10 metų tam 
atgal išvažiavo į Grand Rapids, 
Mich., o iš ten nežinia kur jis 
dingo. Einasi apie jo dalį tėvy
nėje ir jeigu jis trumpu laiku ne
atsilieps, tai jo dalia pasidalins 
broliai ir seserys ir tam tikslui 
yra padaryta jau teismiški žings
niai. Taigi jei jis nori gauti savo 
dalį iš turto palikto jo tėvo, tegul 
koveikiausiai pats atsišaukia y- 
patiškai, ar kas kitas žinantis jo 
adresą meldžiamas pranešti apie jį 
žemiau išduotu adresu, nes prie
šingame atsitikime nusitęs laikas 
ir jis nieko negaus.

Vincentas Vagonis, 
141 \Vilder str., 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolio Juozai*) 
bakaičio, 3 metai atgal gy veno 
Philadelphijoje, Pa. paeina iš 
Suvalkų gub., Marijampolės j>av., 

f Balbieriškės gm., Prienų parap., 
pajieškau teipgi pusbrolių: Vinco, 
Miko ir Jono Juknelių iš tos pa
čios vietos, turiu |>as juos labai 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

\ imas bakaitis,
378 Grand str., 

Mikvaukee, \Vis.

Pajieškau savo sūnų Stanislovo 
ir Adomo Rtėmavičių ir Stanislo
vo Rutkauskio, visi Vilniaus gub., 

1 raku pav., iš Nedzingių mieste
lio, 8 metai kaip Amerikoje, pir
miau gyveno Luzcrnėje, Pa. 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

Ipolitas Ukmantavįčia,
241 Waldum str., 

Rumford Falls,

Jie 
ži-

Me.

Pajieškau savo draugų Kons
tantino Kniušto ir Augustino Meš- 
kauskio, Kauno gb., pirmas Plun
gės vol., Mardasų sod., antras iš 
Karklinių. Jjc j»atys ar kas 
tas teiksis duoti žinią adresu:

Pranar^BlaŠius, 
Box II,

Ellsvvorth, Pa.

ki-

Pajieškau savo draugo Juozapo 
Kurauskio, Kauno gub.. Raseinių 
pav., Skaudvilės vol., Nemakščių 
parap., (ielgaudiškių kaimo, 2 
inetai kaip Amerikoje, pirm 4 mė
nesių buvo E. St. I-ouis, III.; yra 
21 metų ir nemažo ūgio, tamsiai 
geltonų plaukų, mėlynų akių, tru
putį riestos nosies, pilno veido, be 
ūsų, turiu pas jį labai svarbu rei
kalą, 
duoti

Jis pats ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

J. Žičkus,
600 Collinsville Av., 

a E. St. Louis, III.

Pajieškau savo brolių 
ir Antano Pavilionių, 
gub., Panevėžio pav., Cipėnų vol., 
Žedeikių soti.; Kazimieras pirma 
buvo Chicagoje, o Antanas Brock- 
tone. Jie patys ar kas kitas 
sis duoti žinią adresu:

Ramon Pavilonis,
10 So. Ohio str., 

Butte, Mont.

Kazimiero 
iš Kauno

teik-

Paj ieškau savo pusbrolio Kazi
miero Fabijonavičio ir Franciš- 

Įkaus Ivoškevičiaus abu Kauno gu- 
bern., Telšių pav., devinti metai 
kaip Amerikoje. Jie patys arkas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Kazimieras šamauskis,
500 Ohio str.,

ot E. jSt. Louis, III. 
xr

Pajieškau Stanislavo Rimkaus, 
Kauno gub., Telšių pav., Varnių 
vol., Luokės parap., Ruolupių so-

Pajieškau Vinco Leškausko, 
Seinų parap., R. kaimo; Juozapo 
Bansevičiaus, Punsko parap., Be- 
razninkų kaimo; Adomo Supšins- 
kio Seinų parap., Juodeliškių kai- ‘los, šešti metai kąip Amerikoje, 
mo, visi Suvalkų gub., Krasnavo pirmiau buvo Brooklyne, N. Y.; 
gm., A. šupšinskis neseniai kaip turiu jam svafbii ręikalą pranešti. 
Amerikoje, jis pirmiau gyveno N. |J*S pats ar kas įeitas teiksis duoti 
Jersey’ės 
Juozas Banseviče gyveno New 
Britaine, Conn.; teipgi pajieškau 
Kazimiero Vaiciechaucko, Seinų 
parap., Ramoniškės parap., Kras- 
napolio gm., gyveno Chciagoje, 
III. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Charlie Sikorski, 
Wayne, III.

valstijoje, Harrisone; žinią adresu: 1? ao
Antanas Andriejauskis, 

Kauno gub., ši^hlit^'pav., Rudupės 
sod., Pačtaš Luokiai, Russia.

Wm

Pajieškau.
Manšinskio, 
metų kaip iš Lietuvos; turiu pas 
jį svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Girdžius,
13 So. Emerick Str., 

Shenandoah, Pa.

savo pusbrolio Jono 
Kauno gub., keletas

Pajieškau savo pusbrolių Juoza
po Remeikio ir Juozapo ir Jono 
Kairiukų, paskutiniai du Mišeikių 
kaimo, gyveno apie Kewanee, III., 
Remeikis Bijotų kaimo, gyveno 
Chicagoje, visi Kduno gub., Rasei
nių pav., Batakių Vol. ir parapijos; 
aš neseniai atvykau iš Lietuvos ir 
norėčiau su jais matytis. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
resu:

Marcijona Laugalaitė, 
Box 73,

į Courtney,

ad-

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. OLSZEWSKI, 
3a5a S Halseted St., Chicago, III.

Paj ieškau savo pažystamų Mo
tiejaus Steponavičiaus, iš Vilniaus 
gub., 1 raku pav., Kroniaus gm., 
iš Akmenų, teipgi pa j ieškau Miko 
Malacko iš to paties krašto. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

J. Petru.šauvkas,
1915 N. loth str., 

Springlield, III.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Lapinskio, išvažiuoju į Lietuvą ię 
norėčiau su juo labai susižinoti. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 

adresu:
Adomas Rūkas, ~

814 Chestnut Str.-, 
Keuannee,

žinią

111

Pa j ieškau savo kaimyno Juoza
po Rajialo, Kauno gub., Telšių pa-1 
vieta, 
kitas

Sukinių sod. Jis |>ats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu:

Konst. Noreikis, 
Box I2<),

Pajieškau savo pusbrolio Stanis
lovo (cpulio, Meškučių parap., 
Jurgaičių sod.; Povilo Vanago, 
Augusto Miliaus ir Kazimiero Ne- 
meikšio, visi trys Dotnontų sod., 
Šiaulių parap. ir pav. Kauno gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Sunderland, Mass.

Jurgio 
Senapi- 

Utna

kitas

Pajieškau savo brolio 
Kamičaičio, Suvalkų gub., 
lės pav., Mikaliskių gm., 
Struga kaimo; turiu prie jo
bų reikalą. Jis |>ats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Kamičaitis,
911 \V. Market str., 

Scranton, Pa.

14 metų kaip Amerikoje; 
dalyką, 

duoti

Pajieškau savo draugo Mikolo 
Savukyno, Suvalkų gub., Seinų 
pav., I^cipalingio gm., Guobinės 
kaimo,
turiu jam pranešti gerą 
Jis pats ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:.

Juozas R tūlis, 
112O Grove str.,

Scranton, Pa

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Kunųiausko, Kauno gub., Panevė
žio pav., Pušaloto parap., Rudžio- 
nių sod.; gyveno kur Nevados val
stijoje. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

K. Kudlauskas,
331 — I3th Str.

Pajieškau savo draugo 
Kučinsko, gyvenusio tūlą 
apie Bostoną; paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio j>av., Biržių par., 
Geidžiūnų sod. 
kitas

Povilo 
laika

Jis pats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Juozapas Užubalis,
De i.a Šalie Institute,
35 \Vabash Avė.,

• Chicago, 111.

Pajieškau savo švogerio Mate- 
ušo Budo, Kauno gub., Raseinių 
pav., Girkalnio parap., Peldžiunų 
sod., regis yra kur Pensylvanijos 
kasyklose, ir dviejų draugų Sta
nislovo Jakevičiaus ir Aleksandro 
Zalatoriaus, abu Kauno gub., pir
miau gyveno New Haven, Conn., 
iš kur metai atgal išvažiavo į 
VVorcester, Mass., norėčiau labai 
su jais susižinoti. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su: -

Jonas Žėkas,
502 S. Utica Str., 

\Vaukegan, III.

savo brolio Julijono 
trijų giminaičių; Ka- 
Juozapo Dumikų, ir

Pajieškau 
Venckaus ir 
zimiero ir 
Jono Trijonio, visi Kauno gub.,
Raseinių pav., šilelio parap., 

Venckus ir Dumikai šeručių sod., 
Trijonis Drižių sod., pirmiau gy
veno Westvillėje, III., turiu pas 
juos svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:

Antanas Venckus,
Box 415, 

Melrott Park, III.

ATIDŽIAI LIETUVIŲ!
Męs, ūkininkai kviečiame tuos, 

kurie nori ant laukų apsigyventi; 
pas mus žemė yra gera sulyg savo 
pigumo, lietuviai turi apsipirkę ir 
gyvena suvirs 20 ūkininkų; jie vi
si gyvena prie daikto; mums ma
lonu butų sutraukti kuodaugiau- 
siai lietuvių. Aš esiu ūkininkas, 
ne agentas ir kas norės atsižinoti 
arčiaus, tegul rašo adresu:

Mathew Eshoraitis, 
Box 132, 
Rliinelander, Wis.

Ant Pardavimo
Iš priežasties išvažiavimo į Lie

tuvą j>arsidu<Mla už prieinamą kai
ną sankrova valgomų <laiktų ir 
mėsos su arkliu ir vežimu; vieta 
gerai išdirbta, apgyventa 
viais. Artesnėms žinioms 
kreiptis adresu: Antanas 
^asi 33O1 So. Morgan str., 
go, UI.

lietu- 
reikia 

Panlo- 
Chica-

Iš priežasties išvažiavimo tėvy
nėn parsiduoda labai pigiai dve
joms luboms medinis namas su 
lotu. 1 eip gi parsiduoda labai pi
giai siuvama mašina. Artesnėms 
žinioms reikia kreiptis adresu: Ig. 
Grenevič, 790 N. \V00d Str., Chi
cago, UI.

Reikalavimai

far- 
kas 
far- 
me«

Tek Ma« 1769. Room 8.
45 La Šalie str.,
CHAS. Z. URNICH,

Parduodu namus, lotus ir
mas išmokestimis po $10.00 
mėnesis. Pirk puikią 10 akrų 
mą, kuri atneš tau $3000 per

Dirbk pats sau, o ne kitam.tus.

bežemių ir

eina.

puEmečiut

10 užsl- 
vienuo*

už visu*

, ŽARIJA’ 
savaitini* darbininkų, 
mažažemių laikraštis.

Jau antri metai kaip
“ŽARIJOS” kaina:
Lietuvoj metams 3

1 r. 50 k., 3 mėnesiams 80 k., 1 mė
nesiui 30 k. Užsieny] metams 4 r.t 
pusmečiui 2 r., 3 mėnesiams 1 r. 5 k.

“ŽARIJA” duoda:
a) tiems, kurie surinko 

mokėjusių prenumeratorių, 
liktąjį dykai;

b) tiems, kurie užsimokės
metus, dykai durklą “Darbininkų Ka
lendorių“ 1809 m., kur* išeis rudenj.

Laiškus ir pinigui reikta siųsti 
redakcijai, o ne redaktoriui, leidėjui, 
arba administratoriui.

Užsienio prenumeratorius prašome 
siųst pinigus per Vilniaus Komerci
jos Banką, arba tiesiok savais pini
gais, bet ne “money order’ials”.

“ŽARIJOS” adresas: x 1
Vilnius, Pilies skersų.

No. 10, būt. 4, “ŽARIJOS” redakcijai.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras) :

Išdirba visokias legaliikas popieras,
Reikalauju nuo Karolio Drutė-

nio, iš Kann.> gub.. išsiprašusio iš >. ■ ■7"“-1 rkaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 1
manęs $300 nupirkimui prekių sa-»Bill of Bals, Testamentus, Affldavita ir 
vo sankrovon, kuriuos žadėjo man'kitoniškus. Inkorporuoja draugyste*. 
I>o biskį atiduoti, bet paskui iŠsi- ( J. J. H C rtmanOWICZ 
nešęs už $200 vertės prekių, už 
$100 vertės paliko man, kati jis * 
atsiimtų ir tas paliktas prekes, ku
rių a»« negaliu suvartoti, o man su
gražintų mano pinigus.

Frank Martis, 
Box 26, 

Crystal Falls, Mich.

A. Olszewski’o
3252 S». Hilited, C«r. 33rd St 

Chicago, III

11.50

suau-

Reikalaudami adresuo-

Drukuoti bu jaja gali kiekvienas

□252 S. Halsted st. Chicago,

J. K. Vasiliauskas,
2418 Kcnsington Str., 

Chicago, 111.

rodo savo nužudytus 
Kazokai gindami carą,

4 da-

TYRAI REVOLIUCI JONIŠKI 
LAIŠKAI.

Paveikslėlis perstata carą sėdin-. 
tį ant sosto, suvyto iš žmonių ma
kaulių. Rusijos darbininkai puo
lasi prie caro ir traukia jį nuo so
sto, kiti 
draugus,
perveria kardais puolančiųjų kru
tinės ir plaka nagaikomis. Revo- 
liucijonieriai vieni su peiliais puo
lasi prie caro, kiti bombomis me 
ta. Paveikslėlis ne karikatūriškas 
bet tiesiog realiskas, tad ir lala 
žingeidus. Puikus apskaitymai ii 
eilės; tokių laiškų nieks dar ne
buvo išleidęs. Tuz. 25c. Pinigus 
mažiau vieno doliario siųskit pačio, 
markėmis, viršaus dolerio “Money 
orderiu 
kitę:

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos” Redukcijoj. > 
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa* 

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai toblyčla 
22x24 colių su nupieštais keliate it 
inkamais išreiškimais su num, 
iradedaot nuo 1 iki 121.

šiame žaisle kiekviena* dalyvau
ją* turi mėtyti kauleli; dalyvauti 
gali 2 ir daugiau* ypatų, kiekviena 
ypata apslrenka sau vieną kupsteli 
lyra 5 y vairių spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrą numerj kauleli 
metus. Toblyčla susilenkia | 
lis, su skrynute prisiunčiamo 
mus per pačtą. Prekė ..........

Flirtai, žaislas Ir loitmas. 
tusiems pavestas. Yra skrynutė su 
‘55 kortelėmis 3x4 colių, su y vairiais 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

! Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
: parduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Dangaus ir prie Flirto* 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
to* prekė .................................... 11.25

BRUKUOJAMA MASINA
UŽ NUMAŽINTA KAINA TIK PER TRISDEŠIMTS DIENU!

Kad padaryti vietą kitiems tavorams, nusprendėme per 30 dieną 
ODELL No. 4 TYPEWRITER| parduoti po |G.OO su prisiuntimu { 
namus. Naudokitės iš progos, nes tik per 30 dienų teip pigei 
pardavinėsime, pot&m vėl bus brangesnės.

ODELL TYPEWRITER yra viena iš geriausių pigiųjų dru- 
kuojamų mašinų. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina už 1100.00. 
Ji yra drūtesnė už visas kitas, ėsanėlaa mašinas. Ji visa 
yra padirbta iš gryno plieno, prie jos nėra medžio nė trupinėlio. 
Visa mašina plieninė, o raidės varinės, išlietos ant plieninio volo. 
Visos didesnės ir mažesnės, su visokiais raštiškais ženklais ir 
numeriais. Ji niekad negenda, nes nėra kam joje pagesti. Ji gali 
laikyti 100 metų, arba ilgiau,
žmogus, net ir mažas vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia. 
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmęs ją | savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti 
drūtą, pigę ir gerą mašiną, tai pirk ODELL. TYPEWRITER, o 
niekada nesigailėsi, gitų mašinų kainos buvo $20.00, vėliau buvo 
$15.00, o dar vėliau $10.00, o kad męs jų išpardavėme didelę dau
gybę. tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainą, ir dabar jas 
duodame su prlslurtlmu po..................... .....................................
Su gražia audimo apvilkta skrynele.........................................
Bu gražia skuroe apvilkta skrynele.............................................

Pinigus siunčiant adresuokite:

A. Olszevvskis
$».OCfi



Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje^

Knygų Katai togas Stereoskopal arba Tslsstopal
. Alluma ir kitos pasakos, G u y de 

Maupassant'o, vertė J. Laukis. Ši
toj knygelėje telpa šios pasakos: 
Alluma, Netikri brangiejie akmenys. 
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas I 
padūkėlio. Mėnesienoje, Vaidulys, • 
l įšalusioj padangėj. Atsikirtimas, i 
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, Į 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra Vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .................. 35c

Aritmetikos uždavinynas. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da 
lis. -

• Šita knygutė — antroji ir paskuti 
nė dalis uždavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra-

861 Dras J. Basanavy&lua. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vert* V. Gin- 
tautas, nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino Ir sudemorallzavo Lietu
va ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Chlcago, I1L 1903, pusla
pių 41 ..................................   15o

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

1135 Hygiena arba mokslas apie už
laikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
Drų Noll ir kitus, sutaisė šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas jų su 
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti 
nuo visokių ilgų, užlaikyti čielybėje 

štai yra daroma, surinkta uždavinių savo sveikatų, pailginti savo amžių ir

•(RIJA- /V. 1 I
Susideda Iš 100 Steredflidpmtų paveik 

•lėlių bakselyje. JFre^ |2.00 B* 
bakeel|.

šitoje serijoje yra 4*Vykius tiek pa 
velklėllų kų plrmutinSie seMjoee. Ir 
štai kų juose galite paznatjctl: 
101 
102

103

104
105

106

su skaičiais visokio didumo. Para
šyta Pr. Mašioto. Pusi. 681 prekė 20c

Astronomija, parašyta pagal K. 
Flamarijono ir Lockyero. A. Aga- 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga.

užauginti sveikus ir tvirtus savo val
kus. Chicago, III. 1897, pusi. 132..35c

žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 'algybos. 
visatą. Saulė, Planėtos, Kometos, 
krintančios žvaigždės, žemės padėji
mas pašautoje. Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62 .............................. 40c

Stereossopas arba Teleskopas yra tai 
prietaisą arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėlio, abrozėlls pa/Irsta | na- 
turališkų paveikslų, kuriame matai čle- 
las grupas žmonių, triobų, visų mie
stų. plačius laukus, miškus, daržus Ir 
telp toliau, telp kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir vtskų savo akimi ma

1176 Pamatas Visokiai Reformai, .tytumel. Teleskopas paverčia | natų 
Vadovas sveikatai, turtui ir laisvei. Fališką ėsybę, padidina j| atzkirsto 
Popultariškas raštas apie klausimų žmogų nuo žmogaus ir išrodo Jau ne 

Parašė Otto Cardue. Su paveikslu, bet tikru atsitikimu.
raštininko leidimu vertė J. Laukis.' 
Knygutė nurodo kad mėsa Ir kai-kurle 
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 113.............30c

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

107

108

109
110
111
112

113

Besiartinanti audr*ant ^žero Erie. 
New York. Tavorty krovimas | di

deli oceanlnj lalt'n
New York. PilieJ ttartis (Casttle 

Garden). i
Boston. Ežeras vlešamp, darže.
Atlantic City, New Jersey. Pama- 

ryj-
Niagara. Patkavinis vandenskri- 

tys nuo ožlnės salos. (Horse 
Shoe Falls from Gost Island),

Chlcago. Auditorium viešbutis ir 
Mlchlgan Avenue.

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

Moki indijonas namieje.
Moki indljonų gyvenimas.
8ioux indljonų vadas, He-No-Fral*.
Vartininkai (The Sentlnels) 3,043 

pėdų augščlo, Yosemite, Cal.
Motina girių, 63 pėdas apėmlo. Yo 

semite Klonyj, Cal.
114 Magdelenoa Kolegija, Oxford, Ang 

Hjoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
(ėjimas | Muckross Klioštorlų, Ai 

-:joj.
Siaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovls ir K>t>.

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

1210 Aritmetika. Sutaisė S. škač- 
kauskas. I^esgvas būdas išmokti skai
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta | 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky-

Koks privalo būti vaikų augini- rlus III — Dešimtiniai trupiniai. Sky- 
mas ir auklėjimas? Raukius ras rius IV — Prilyginimai Ir proporcijos, 
tų, parašytų Dr. J. Šliupo. Koz Skyr’us v — Proporcijų prievadlnės. 

... • Chlcago, UI. 1897, pusi. 104 ...........25cnaru žingeidi ir naudinga knygele, v
ypatingai Tėvams auginantiems 1300 Rankvedls angliškos kalbos. Pa
valkus, susipažinti su šia kny- i gal Ollendorf’ų. Harvey, Maxwell ir ki- 
gele. Pusi. 91 2-c|tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti

škiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per save be pagel- 
bos mokytojo. Chicago. III. 1906. pu
slapių 307 ......................................... *1.25

{Apdaryta.......................................s. *1.50

Kaip žmonės su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai Išpanijoj, XIV 
amžiuje. Parašė A. J-tis. Pusi. 34. 
Prekė ,........................................... ...10c

115
116

117
11*8ERIJA I.

Susideda Iš 12 Stereoskopiškų paveik
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 
pundelj.

štai kų Juose gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellow Stone Par

ko.
Kvietkinė paroda, mieste Barsto- 

gos, N. Y.
Bowery gatvė New Yorke.
Didysis vandens puolimas, Yeltow- 

■tone Parke.
Typlška tabako fanus, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

los Havrail.
Žuvų rinka, mieste Manllės, ant Fi
lipinų salų.

Sr.n Jose gatvė, mieste San Juan, 
Porto Rlco.

Puikiausia pilis mieste Rhelnsteln, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandelis Salone de 
Jenets, mieste Vienoje.

Švento Mykolo palocius, Peterbur- j32 
ge, Rosijoje.

Švento Petro bažnyčia ir pilsčius 
Ryme.

2

5 
6

7

8

9

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos 10
Kiškialiai. Apysaka vaikams. Pa kalbos. DalIg j Sutal8ė A. LaHa. Cia

gal Kuklinų, parašė A. Agaras. ra9j Vj8ll8 lietuviškus žodžius Išguldy- 11
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius). tU8 angliškai. Kožnas žodis paženklin-
en nn v*>ik kain Via.  _i...____ ___ lit#ronix prie kokio ]2su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš- taa kuršy vonia litaroms prie kokio 
kiai gyvena ir kaip* su jais vaikai gramatikos skyriaus jis priguli. Kny- 
maloni džiaugtis. Pusi. 32

Lietuviail ar gerais keliais žengia-
priekyn?
I lietuviškųjų visuomenę 350

1 Šliupo. Arba .....................
VVaterbury,

džio 1906. Union

•.. 10c gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 
- sojbjh s$u|jqsp|s ‘ivjvpds oiuipnv ou 

Nuoširdus atsiliepi- aut nugaros. Chlcago, IU. 1902, pu- 
. . .*2.00

sutrauka kalbų.
Conn, 25 gruo 1327 Žodynas lietuviškai -angliškos 

C ity, t onn.. 26 kamos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis. 
gruodžio 1906, Edwardsville. Pa.. 31 čia ras| vi8U3 iodiius ligul.
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa- Jytus lletuvl8kai. Prie klekvteno aQg. 

m‘ ^us' 47- prekė.... 15c Įj$ko kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, teipgl 

Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa- kiekvienas žodis paženklintas kursy- 
raFė K. Stiklelis, telpa 14 gražių to- vonia litaroms prie kokio gramatikos 

dainelių. -Puslapių 16 pre- skyriaus Jis priguli. Knygos formatas 
.... it-............... .-.10c 6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais.
atminimai. PaMk ' Ql,gar» ,r k«nlP*> s-**10’ ■»»"> 

trian,. sutaisė S. M Pa ko *kuro3- Ao"“' ,nt
veikslas H Napoleono t paskutinių;, •M,r*š*s a“k“ krUt“
karlavlmy. Pusi. «. Prekė ... 15e mkrraur"°'1...................................... M°°

Ta pati.knyga popieros apdaruose *3.00

Monininkas arba Magikas. Pa
gal Panovų, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėlial Ir 1 
kaip padaryti visokias štukas. Pus
lapių 32

Lekcijom 
Bernas. 
138.

Vanduo, šviesa Ir šiluma, 
prof. Blochman'o, sutaisė 

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

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

119 Vokto J ja. Griuvėsiai viduramžinės 
pilies.

Vokietija. Laivas apleldžiantls Ko- 
blenc'ų, ant Rhelno upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas paloclui.
Švedija. Ant kelto | Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Goteborgų. 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamontx.
Thun. Šveicarijoj.
Žiuvinis kiemas. Albambra. Ortn.. 

da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faakada. Pa

ryžiuj, Francu ii joj-
Tullerinų daržas, Paryžiuje. Frau- 

cijoj-
Palocial tautų ant upės SeJna’os, 

Paryžiaus Paroda, 1900m.
Venus 4to Milo Louvre, Paryžiuje, 

Franci joj.
dės Champe Klyeeee, Paryžiuje, 

Francijoj.
Didžiosios operos palocius, Pa 

ryžtoje. Francijoj.
Tvirtynė Šv. Jono Ir Katedra.Mar- 

seilles, Francijoj.
Laivų užplauks ir ežeras, Viliefran- 

chc. Francijoj.
Carnichc kelias ir ežerėlis Vllle- 

franche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Caslno, Monte 

Cerio.
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

tedra, Ry~ae, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokštų šv. Pe

tro katedros.
Didžioji galerija Cotoaa pulociuj* 

Ryme. Italijoj.
Skliautas Seuinio Severų, Ryma, 

Italijoj
Koioaeumas, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius, Pom- 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant pleciaus San 

Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omarek
Oceaniuls pakraštį*, parodantis ke

lio užuolankų. Algiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos Ei

20

121

122
123
124
125

126
127

128

129

130

131

133

134
SERIJA II. 

Susideda Iš 25 Stereoskopiškų paveik
us

m

1

2 
3

5

6

7
8

9
10

•lėlių bakselyje. Prekė 75c. 
bakseij.

štai kų juose gali pamatyti:
. Gražiausia.: vandens puolimas, 

vana Glen, N. Y.
i Oramialų sodas, Floridoje.

Didžiausias pačio budinkaa, l 
Yorke.

Stebėtinas vandens puolimas, 
gara Falls, Nww York.

Puikiausia svetainė United States 
Kotelyje, mieste Saraiogus, N. Y.

i Kupčlška gatvė, Obispo, miesto Ha
vanos, Kuboje.

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

Geležinkelis ant salos HavraiL
Galvė miesto M a ui l ės, aut salos Fi

lipinų.
Kapelija "Bonsą” ant Paryžiaus pa

rodos, Francuzijoje.

136

Ha 137

138
New 

139
Nl*

140

142
143

144

3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III
A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

tr- 1 Banka. 1----------1

Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 
namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi 
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname 
laike. Už sudėtus pinigus ši banka moka 3% ant metų.

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

1328 Žodynas lietuvlškal-angllškos Ir
angliškai-lietuvlškos kalbų.7 (Abi dalys
— I ir IL t. y. No. 1326 ir No. 1327) 11
'•ienoje knygoje. Yra tai reikalinglau-i

15c šia knyga norintiems gerai pažinti an- 12 Paimu daržas mieste Frankfort, 
gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to- j 
kie pat kaip No. 1327 ........ *6.00 13

145

147

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

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

Šifkortes.
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.

1420 Tikyba ar mokslas? Tikėjimi- 14 
škl, moksliški ir draugiškai - politiški 

. . .'. tyrinėjimai, surankioti D-ro J. šliupo. 1
Pilėnų kunigaikštis. 1 ragedi- Antras pataisytas ir padidintas spaudi-1 

ja V - uose veikmėse, sutaisyta mas. Chlcago, III. 1901, pusi. 211 50c 
pagal Kraševskio apysakų “Kuni
gas”. Parašė M. Šiaulėniškis. | 1498 Lietuviška. Sapnininkas. Su

pusi. 91. prekė

kvletky darželis, 
Carlo.
vandens puolimas.

16

17

rinktas iš daugelio svetimų sapnininkų > 
35c ir sutaisytas pagal tikrų persiškai-egip- 49

tlškų sapnininkų, su 310 abrozellų, su *0 
i Pasninkai '‘‘Lietuvoje. Aprašy- aprašymu planetų ir paslapčių, kokias 
•mėliai apie lietuvių žmonių pas- žmonės vartojo dėl atspėjimo
Linkus, yra ištraukos keliu rašytų baustai išguldo visokiu.

_ . sapnus, kokie tik žiogui prisisapnuot
^Straipsnių Lietuvos laikraščiuose, gaIi . Chlcago> nl. lg95> pu81. 205. .50c 

a" pagal tuos sutaisė K. Stkls. Tas pats drūtai apdarytas ........66c 
Jusi. 16. prekė..............................5c]

21

mle-

mle-

Prosuose.
Merginos parduoda kvietkas 
ate Kopenhagen. Danijoj.

Puikiausias 
ate Monte 

Hustoenval 
vegljoj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuj* 
FrancuzljoJ.

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

148
149

150

1*1

III

153

154

155

Mahometonų bažnyčia Sultono Ha- 
san, žiūrint, nuo Ciadello sienų, 
Kaire, Egipte.

Py r a m Idos Ir Arabų vllija, žiūrint 
nuo Ghlzeh kelio, Kaire, Egiptą.

Arabija. Daržas išdžiūvusiame

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.

t Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Xiemojewskl, vertė K. Puida. Tei- 
H čia devynios gražios apysakaitės 
j gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
itikimų Varšuvoje laikuose rusų ka- 

su japonais ir įvykusios po jai 
Isrtuvės rusų viešpatystėje. Kny

slė įdomi kiekvienam. Pusi. 76 20c

Rankų šašeliai Ir Parinktieji žals- 
1. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
ikarais liuoso laiko; šitoje knyge
le telpa paveikslėliai, kokius su 
inkų šašeliu galima parodyti ir tam 
nkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba knyga burtų, monų ir visokių 
paslapčių ir praktiška C. C. Su Gėr- 
maln Delnažinystė, su paveikslėliaių 
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų ’ 
Laukis. Yra tol didžiausia Ir prakti
škiausia monų knyga, burtų Ir delna, 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų kolorluotas paveik
slas burtininko ruimo. Chlcago, I1L 
1904, pusi. 412  ..........................*3.00
Drūtuose apdaruose  ....................*3.50

Ratelių spėjimai. T ra linksmiausia 
[islas (zabova) šeimyniškuose susi- 
|jkimup8e. Parašė D. Spėjlkas. 
jslapių 16, prekė ...................... i0c

. 1521 Paslaptys Magijos bei Spiritiz
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus 
šaltinius sutaisė J.. Laukis. Yra Ui 
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. Chlca
go, III. 1903, pusi. 262 ...................... 50c

L
Sparnai.

laminto Jų. 
«aisvamanių.

Ktndlė W.

į Tikri Ir
Mėliai 14

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

netikri dventiejle. Paveik-
gyvenlmo kankintinlų Ir

Išleista Suslv. Lietuvių
Pusi. 61, prekė .. 15c

Politikos knygynėlis.Tautiškos
ei pa čia Rusijos policijos viešpata- 
imas, persekiojimas ypatos laisvės, 

rijų ir susirinkimų, laisvės to 
sąžinės, Ir kame išganymas?

’tb. Prekė ............................ 10c
. fe

t Jėzaus Kristaus pas Popie- 
*’ K, Parašė Victor Hugo, 
bu<T Prekė ......................... 10c
nu j
Slk< žtarytojal.
lai
Ma

1525 Rankvedls gromatų rašymui. 
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gro- 
matas J firmas, pažįstamus, gimines, 
prietelius, mylimus ir mllimas prieš 
apsivedimų, J ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomos y pa tas. 
Pasveikinimai aut naujų metų, dienoje 
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki
muose. Chlcago, 111. 1895, psl. 115 40c

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

1635 Lietuviškas Lementorlus dėl 
mažų vaikelių. Su poteriais, kataklz* 
mais ir mlnstranturo. 
pusi. 52 ........ ................

Vilniuje 1863, 
.................... 15c

Vertė Iš rusų 
jukšnė. Aprašo apie du 
:hu, 130 metų prieš Chrl- 
*. i* Rymo lai tų ir kaip 

/žmonės buvo iavergti Ir 
Pusi. 32, prekė 10c

Užsiprašydami virš minėtų knyge
lių, adresuokite:

SERIJA III.
Susideda Iš 2s ocereosaopiškų paveik

slėlių Iš Kristaus gyvenimo. Fr> 
kė *1.00 už bakseij su 22 paveik 
•lėliu.

štai kų juose gali pamatyti:
Kristaur užgimimas Betlejaus 8tal- 
nėlėje.

Trys Karaliai atlanko gimusi Kri
stų Ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdama* mo
kina daktarus Jeruzollaus bažny
čioje.

Kristus 
lejaus.

Kristus
Judošius savo pabučiavimu i 
Kristų žydams.

Simonas pagelbsti Kristui 
ueštL

šventa Veronika apšluostė 
Iristul.

9 JUus ramina moteris, kad 
Vtfklų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

Žalnieriai ir šv. Petras pri« kalno 
Golgotos.

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 šiųdleninlo Betlejaus.
Kaip slųdlen Išrodo Stainelė, ku- 
kurioje Kristus gimė.

Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv. 
P. Marijos.

Kaip šiądien Išrodo Kristaus gnr

3

5
6

1

8

10

11

12
13

14

16
17
18
19
80

21
22

23

24

156
157

158

159
260

161 
1U2

Įėjimas į paloclų. Slngapore, Indi
joj-

Turgaus diena Slngapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Singa

pūre, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nljoj.
Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
Chlniečlų vienbuorinlal laivai | 

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

Bbangiud. Chinijoj.
.83 Tautiškas priešpiečių namas ant

164

ant svodbos, Kainoj Gall- 
Pe r maino vandeni | vynų.

ant kalno kalba priedais 
išduoda

kryžių

veidą

Jo ne-

nukry-

165

166

167

168

169

170

71

172

174

175

Tokyo, Japonijoj. Irlųo gražybės 
laukai

Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
ttškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltų ttoyčla Honmoku, Yokohs- 
ma, Japonijoj.

Yokohama. Japonijoj, šiaudus dir
bantis lytines kurpes.

Yokohama. Japonijoj Kriaukllnlų 
žuvlų pardavinėtojaus.ftotts.

Paroda ugnagesinių atletų, Yoko- 
hama, Japonijoj. * If>

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar- 
*M.

Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas Jaunų gerbėjų Ma tauri 
procesijoj. >r‘

Japoniški vaikai, nešanti pokyllnĮ 
Matsuri altorių, Yolįphsmoj, 
Matsuri pokylis, muzikos pastolaa 

Ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj, 
joj.

Yokohama,^ Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtų. %

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

176 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo- 
kohamu.

Japonlečių būdas eiti pailsto.
Trepsi l Kigomlzų žinyčių, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Kigomlzų 
tf* *

180 Auksinis pa vii tonas ant ežero Kln-
kakuji, arti Kyoto, Japonijoj.

181 Senoviška žinyčla Fujlyaa* Mt
Fuji, Japonijoj. -

177
178

179

Kyo-

žiny-

A. Olszevvskl
3202 8. Halsted St, Chlcago, III.

- S > > f* J <u.

25

Kaip Siąden Išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai Žmo-

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

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

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

Nori pasiųsti pinigus j 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 pasidejimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau- 
poti (užčedyti), 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. OLSZEW5KI
Chicago, III3252 So. Halsted St

182 Teatro gatvė; Ilgio vienų mllių, 
Osaka, Japonijoj.

188 Nara, Japonijoj. Tukstantln žibin
čių prie Ka-suga-No-Myla žlny- 
Čios.

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

Hawališki jnokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu, Hawal.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Hawal.
Havvališka moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę kriaukllnę žiūrai
ty "

Chinlečial renkanti ryžius, Havral.

185
186

187

188

189
190 Gyvenimas Pretorljoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparalso, Chlle.
Jamaicos Brookllne gatvė, Port 

^Lntonia
San Franclsco gatvė, Merlco City.

191

192

193
194 Didysis pilsčius, Mexioo City*

joje galima tiek daug pamatyti kaip 
ir serijoje L

SERIJA VI.
12 telo oat maišyto gatunko paveiksi*, 

.'ių pundelyje. Prekė 75c. už pun. 
delj.

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 paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, k? d virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja *L 
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 imt! paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks | tų pati teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite? 

_____  A. OLSZEWSKI,
gėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o 3252 8o. Halsted 8t-| Chlcago, !1L

195
196
197
198
199
200

"Jojimas šėnlmis". , .rr.
Mano apgldėjas. ( ,
Kalėdų rytas.

•Tėve musų, kuris esi danguose”.
Pagalvėlių karė.
šėrimas kačiukų.

Teleskopas Ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja........................ *3.00

100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo............................*2.00

25 paveikslai Iš Jėzaus gyveni
mo ..........................................*1.00

Pats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja *1.00.

SERIJA V.
Susidedanti iš (2 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 85a. 
už pundelf. *

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti Iš visokių gatunkų. Juose 
yra:; gražiausių miestų, bažnyčių Ir 
kitų begotų triobeslų paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai. ŠI serija 
yra gera tiems, kurie nori pinigus u*-1

M Z j



711 W. Lombard St
521 Cofumbla Ar.

nėšio. Renta atneša $10 
į mėnesį. Tur būt tuo- 
jaus parduotas.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės.
mas su lotu

“LIETUVOS” AGENTAI
Juozas šlikas, 

"Lietuvos“ keliaujantis agentas.
Baltlmort, Md.

Jonas Želvis,
J. Diemedis, 
Wm. J. Moran,

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

Brooklyn, N. Y.
73 Gra&d SL

155 Metropalitan Ar.
73 Grand SL

Froomes,
A. Diriulaltls,
Btan. Rinkevičius, 

j Cleveland, Ohlo.
Povilas šūkis 3707 E. 63rd St.

Elizabeth. N. J.
Wnt- BoCkua, 211 First SL

E. SL Louls, III*
Įuoz- Rainis, 537 Collinsvill, Av.

Gilberton, Pa.
J. Ajnbrazevičius, Box 4.

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

Minersvill*, Pa.
Juosas Ramanauskas.

ML Cąrmel, Pa.
Rr. Baubonis, , 136 S. Locust
Jonas Banls.

New Britain, Conn.
M. J- Cbepcnis, 21 Pieasant

New York, N. Y.
Ą Le»niewskis, 144 E. Houston

Nevvark. N. J.
V. Ambrazevičia, 178 Ferry

A. Staniulis,
82 Jackson st,. Newark, N.

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

Pittsburg, Pa.
Jonan Ignotas, 13 Diamond SųtMurc SA

Serą n ton. Pa.
Jos. Patrikta. 151< 11088 At®-

80. Boston, Mas*.
N. Gendrolius, 224 Athens st.

Shenandoah,
Andrius Mačis, 138

Turner Falls,
K. P- šintkonis.

E.

st.

st.

SL

St.

St

S. Main St
Mass.

Box 617
Waterbury, Conn.

' Jonas Žemantauckas, 39 W. Poiter SL 

Westville, III.
V. S. Kreivėnas.

■ ■ ųpringfield, III.
J. Klembauskas,

Worcester,
’ ABtana^ Bernotas,

7 Millrov

Mass.
12 Harlem SL

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

[turi išmokėti per vienus metus, 
b pamatysi, kad iiž tuos pačius
IntnitfTK kn-pinigus gali išmokėti namus, ku- 

• šiuose galėsi senatvėje ramiai 
gyventi. Jeigu dabar užpirksi 
namus, tai per dešimtį ar pen
kiolika metų rentas sugrąžįs tau 
pinigus užmokėtus 
turėsi savo savastį

J žiaus.
Tėmykite kaip

nupirkti pas mane 
tais.
pardavimo; čionai paduodu ke- 
ias prekes, parodymui, kad kož- 
na< eali sau pigiai namus nusi- 
pirkti!
Ant ILLINOIS COURT 

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

Ant AUBURN AVĖ. namai
SU lotu UŽ ............... .  . $2000

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

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

Ant EMERALD AVĖ. ga
lite pasibkirti 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

KAST CHICAGO, ILL. Ge
ri bizniui namai už .. $2940 

j Kreipkitės pas
NAMAI IR LOTAI ANT PAR- 

. DAVIMO PIGIAI.
ILLINOIS COURT, arti 32 

gątvės, mūrinis namas (4 
ruimai) su lotu ...... %i.iqq 
$350 iš kalno, o rešta ant 
išmokėjimo po $12 ant mė-

už namus ir 
ant viso am-

pigiai galite 
namus su lo- 

Turiu šimtus namų ant

Geras mūrinis na-.
$1.500

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

VVALLACE ST., arti 31 
gatvės. Mūrinis namas ant
3 lubut Puikus namas $5.500 
Lotas £5 per 130. 6 Pla
tai, po 4 ruimus. Rentas 
$56 į mėnesį.

VVALLACE ST. 
gatvės. Mūrinis
4 lubų

, arti 29 
namas ant 

Labai puikus $8.000 
Lotas 25 per 130 pėdų.
Rentas S75 į mėnesį.

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

.-30'-

WALLACE ST,. kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant 
2 lubų. Kaina ...... $16.00o
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 i mėnesį $80, (ar
ti 31 gatvės).

31 ST PLACE, tarpe Mor- 
•gan ir Mospratt. 
nis namas ant 
Lotas 25 per 
Rentas $24 į 
šeimynoms).

Muri- 
2 kibų $3. 
125 pėdų, 
mėnesi (4

Į.OOO

31ST PLACE, 
gan ir Auburn Avė. 
rinis namas. 
Lotas 25 per 
Rentas '$16 į

tarpe • Mor- 
Mu-

Kaina .. $2.200 
107 pėdas, 
mėnesį.

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

Mu
.500

31ST STREET, tarpe Eme- 
rald ir Union Avės. Mū
rinis namas ant 3 lubų $10.000 
Lotas 72 per 100 pėdų. 
Rentas S96 į menesį.

35 PLACE, tarpe Halsted 
ir Gate. Mūrinis nąmas 
2 lubų ir bascmen|as $4.200 
Lotas 25 per 165 pėdų. 
Rentas $46 į mėnesį. Tur 
būt greitai parduotas. 6
šeimynos 
pigus už

gyvena, 
tą kainą.

Labai

GRAND WORKS, ILL.
Puikus medinis namas.
Saliunas ir 3 rentai .. $5.200 
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $55 į mėnesį. Nau
jas namas.

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

EAST CHICAGO, IND.
Puikus biznio namas. Sa
liunas ir 4 i’uimai ...... $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. ’

r

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

ISGYDAU IN 5 PIENAS
_____________________ ' ■ g, |, jj|BM

Hgydau kiekvieną sergantį Varicoceie, fitriktura, užsiloltuslM kraujo ulnuodyjlmu, 
nusllpnėjlmf nervų. Hydrocei| arba vyrų ytllka* ligas. Tokia* garsias ofertas teiktame vi- 
giem* tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų b* pasrkata* ir ildavl savo pini
gu* dykai, kad parodyti, Jog ai turiu vlenlutslį bud|, su kurto pagalba a at visados Jus Ugydyslu.

Nemokėkite už neišgydym^, tiktai už iėgydymą.
Skaudėjimas skilvio, kspsnų ir inkstų, nors labai iLt*is*a«to»>s. tafydau galutinai-

Al ilgydau^iekvleių(K>iUfant 
visados ir didkteaslej paslapty).

Visokios patar
mės dovanai!

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

ubą diiev* Ūgy domi (kiūtinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O x ai La o gazų

Privatiškas vyrų

Hgydau galutinai

Specialistas mo
terų Ir vyrų Ilgų.

Moteriškas Ilgas.
Patinimus gimdos, skaudčjlmus 

pečių, balti lgy, pagal mano meto
do* sutaisytu* vaistu* ilgydau pa
se karingiausiai.

Kraujo utnuody- 
Jimus

Ir odos ligas, pavetzdan: ilblrL 
mug, skauduliui, plaukų nuslinki- 
mu* ir tt.
•i ligydau ant visados.
Kalbu lietuviškai.

Pr. L E. ZUIS, 41 S. Clark Street,^;CHICAGO, ILL.
“*J=~1-------- *—  — “ *'tearia: aa* I vai. ryt* Iki 4 tai. m Hetų.

Dabar laikas naudokitės visi! J
Geriausi* Virta dėl pirkimo su gražiai* balsai* ArmonykS, 

Skripku kon<*ertlniu, Kiiaruiatu, Tnubu ir daug)b* visokį* 
inusikaliiku instruiueata. Grru Dslegotaliu auksiniam, visokiu 
Žiedu, Lenciūgėliu, geru Rritvu. Albumu dėl fotografijų, RevoU 
veriu, Sirieibu, Elektnkimu Liampukiu, Robiulu I.ltsru, Adre- 

fgĮtolflZffčBMy I salų r- ■ ■ ■ . u r -.nu. «uk«.i..u i'..un».h 1-1. ,<.r..iin-.k>.,/.~
Ja diliu. i-t>>ri.-ku ir Maldų k ui gu, v įsuk lu gražiu I’. į i. ru d< . r»-
B lymo grumstu »* viaokląįs apskaitymais ir dalno.nis tuzinas už

> &• 5 tuainaRiž 11.01 Odeli drūkuojama malinukė gana gra»
šiai lt greitai drukuoja. litaroa ir visa mašinukė padaryta ii geriausio plirno. Prekė lik |6-k*« 

Užlaikau kitokiu ildarbiu maiinukiu keliu gataabu ir daugybe nau- ,
dingu visokiu daiktu. Kas not apturėt katoioga tegul prisiunčia uita. v
markę ir teisinga adnsa, • apturės M puslapiu dideli lio meto K A UJA 
KATVLOG.A DYKAI: K uriame ra iiii.tais v i wkiu dalkt u. su viri d«

ir p rtnoe
kilau s. j r k>-< į iK-i«>nes kaip kitur. N.-ri.i kum. A/ n t a ui ir rlonam 1
paruuoda visokiaa tavurua Ubai pigia), duodu dideli rabala adresuoki!;

K.'W!LKEW1C.U. 112 GRANO ST., BROOKLrN*N.T,

**sus 'igon’us *-*eturai*lus Amerikoj.
Dovanej ! Dovanoj! DovaneJ!

Kotej paaikrejpu pa* kliokia daktaru, arba in tnedikaliazka 
Mto instytuta, paraaiikit int mus, ir is/ajsikikit jusu kentcjma.

Mias tszriusim jumitn gražej illustravota kntga, kurioj jutu lig* ira abrasiita, ©va
dinasi "PasipaŽmkiamc**. Tejpos gi isuiusitn kuodnam kenhchčiam slaptinga liga 
dovanej. iabcj naudinga knigute, povardu ‘ MUSU VENERA ’.

Venok priverčiam adita, jog knigo* tuos ablejkis tikteja Itgvniej Lietuviaj-avejki 
nie gali ju parejkataut. Tiktejs pas mus pasistiksit su tikra pap-lba jusu kent Kinija. 
Mias nie asam jokiu medikahszku instytutu • bet serganti, kurie krejptasi pas 
mus, bus giditi girriausiotni ant svieto vajstajs OROSI.

Kucrina liga ab/uro ciej trys daktarėj tejp, jog kiek viena* gali tikėtis ant ge 
rausio supratutno jo kentejino. O žinotnum ira daliku. jog venas daktaras, tegul 
in gerausias, ne daejs in tuokia supratuma, kajpo trise gaisiugi ir slpvni speciali
stėj. - i'araszikit in mus dar siendiena gromata lietuviazkai po adresu: 

AKADEM1OS MED1KALISZKA KOLEGll M
Dr. ROOF Dr. KNIGHT, Dr. SPILLINGER,

Specialistą nuog Vidurines ligos visokios ilgo*
slaptingu ligų

,|° AMERICA EUROPE CO. (GROSI) • 2128 Inrivij, Ne* Tirt.

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
12ta IR MALSTED GATVES - - CHICAGO 

VIRŠININKAM
S. R. Flynn, prezidentas. Ir* N. Morris, rive-prerideutas, 
Chas. F. Hoerr, kasteriąs, C N. Stintos, kasteria** pafcib. 

DIREKTORIAI
Nelson Morris J. A. Spoor 

Afthur G. Lcotard S. 
B A N K O S

Nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Subatoj nuo 9 ryto iki 12 pietų

ir* N. Morris L. H. lity manu 
R. Elyun Charles F. Hoerr 
VALANDOS
Pancdelyj nuo v ryto iki A vakare 

Subatoj nuo 5 po pietų iki H \ ak.

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siun
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto už 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiškus 
pinigus. Atdara subatos ir panedelio vakarais. Taupini- 
mą (ččdijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtus 
pinigus mokame 3%.

50,000: DYKAi:;\
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

. m*

Urėdiškos valančio* nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12.RODĄ DYKAI.
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 8 CHICAGO, ILL., U. S. A

“RANKPELNIS”
piginusias laikraštis, leidžiamas Lietuvių Sočiai - demokratų Darbininkų 
Sąjungos D. Britanijoj. Eina kas dvi savaiti.

“Rankpelnis“, stovėdamas nnt darbininkiškųjų reikalų sargybos, rūpina
si suteikti daugiausia žinių apie darbininkų padėjimą ir reikalus įvairiuose 
kraštuose. t

“Rankpelny)•” tilpsta daug žinių ir straipsnių apie lietuvių darbininkų 
gyvenimą ir reikalus svetur.

| “Rankpelnį" rašo ir yra pažadėję rašyti daug įžymių Lietuvos rašėjų.
“Rankpelnyje” rašoma apie Lietuvos reikalus, apie darbminkų padėjimą 

Lietuvoj... . ..
“Rankpelnio" kalba kiekvienam suprantama.
“Rankpelnio”k*limkiekvienam prieinama Motam* Bl.OSt pusoimotu 50;.- 

3 menesiams 15c. 7

Siunčiant Į “Rankpilnj” Išlikų* ir pinigus, reikia pa<l*i toks aires**:

••RANKPELNIS ', Lily Btnk, West End, BELSHJ1.L. Scotland.

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W.18thSt. CHICAGO, ILL.

Telefonas C*nsl 147S.
Teletonuoti galim* it kiekvienos sptlekoa 

Gydo pasekmingai visokia* ilga* be skirtumo.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dea.'born Street.

Bankierial.
Mfs skolijame Pinigu a ant tur*enybių Ir J«1 

tu rengiesi turtenybę pirkti, mp džiaugsmų 
prlgelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pf 
nlgų. Greitas veikimas. Lengvos lilygos. Agen- 
tai apmokami dosniai.

■ Geriausias lietuviškas dantų daktaras
Jonas J. Gudinąs A. J.Zimontas(lietuvys)
vu.no piroo. kiiMo. Milu,, u '3252 Hd,tri»U 01Mewskio name.

kur galima gauti geriausius gėrynių,, cigarus ir
valgius, telpgl tufl puikių svetainę susirinkimam* 
baliams ir vestuvėm*. Timykite adresą:
223 VVabansla Ava., Chlcago, III*

Trauki* dantis be skausmo, iterdo Skorbuta, 
»lldcda nauju* vieton ftpuolu*ln, pri- 

tildo isKirmlJustu* auksu, sidabru, amalgamų, 
•taupo*: šiokioms dienom* uito g ryto iki lt, 

duo 1 iki 9 rak. Nodėiioms: nuo 0 r. iki 5 rak. 
Tolopho**s Yard* 1353

SVEIKATA IR LAIME

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga,Vadovas in Sveikata’ 
Su daug tvarHų, naujausių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurta suteikia sveikatų ir laimę!

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su 
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti, 
išsigydyti ir akyvu paslaptybių žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta 
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK 

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
Šitoj knygoj rasite visokių ligų vardus, kaip jo* prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų 

ir moterų visokio* ir lytiškos užsikrečiamo* paslaptingo* ligos.
• Ctf>:įasa plačiai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ženybinio lytiško gyvenimo susituo

kimą ir kaip mokėt apsivesti, kad buli laimingu. Ltgiaidaug pamokiuimų jauuimui, 
kad per lytiška išdykumą nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos

Kiekviena* aky ries šito* kntiros yra žingeidus. Sergantiems mr* rodijame skaityti npie Di*pcp*ljn. Reumatizmu, 
Plaučių Ilga*, Širdie* Ir lakatų, Kepenų, visokia* Vyrų Ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyve
ntas, tegul pasiskubina tą knygą, „VADOVAS Į SVEIKATĄ“ įtarsi t rauk t i, nes netrukus ir ši paskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuvių tuojau* išsisklaidys. Tą knyga reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir {utvienioms ypalojna.

NORS PASKUTINES LAIDOS DAUG TUKSIANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, X 

Itet kad JI Išduota iLuomer.i l, tai kirksimas aptarė* ja dovanai, kuris tik atsiųs 10 centų markėms už pri- 
siuntimų ir tuno aiškiai parašytų adresų VADOVAS į SVEIKATĄ ” gaut (tų knygų), kuri jau daug gyvasčių 

Išgelbėjo ir gero padarė; ui lai ji ir naudinga v iriems*

visada adresuoti Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

The Collins New York Medical Institute.
140 W. 34 st, New York, N. Y.

Šitas

ilu

auk aitriui laikmdnliulisi u,n

leidimu l*> CUHIIisliRin puiki 
lai kroatu ir rettttti C. O. D

puikus laikrodėlis $3.75
Pirm pirkimo lsukmt»iM< pr‘-

JONAI. KO VERKIT CENTRAL
M<>kma: ttu-n s;>audmnmos nia- 

knyvų vedimo, arit- 
eiikou, skaitymo, rašymo, t pelini mo, 
iorijov reogn<fijci& irti.
Spacijel.Dtos instrukciios argitikes kalbos 

1 :n»>. kurie pradeda mokytis tą k*

U. C. Fina, top t M, Oaamn lt. C» ca*» m.

Jos. J. Kovarskas
1191 lo. W»it«rn Avc., CMcagn, III.

geras vieta*. Kiiaaos atdaru* dienomis

Naujas Išradimas w H' Har’"on ,r w
StMtipeinimui ir užlaikymui plaukų. Shliier Bldg., 109 Ran^Olph Strcat,
Tukatanėtal plik^ rtuuti.u atgaru put CHICAGO, ILL.

Dr. J. KULIS
l.tvtavUt Uydytoja* ir « birurga*. I RROF. J. M. BRUNDZA

3255 So. Halatad St, Chlcugo, III. ■•a^vayam vnrr.. mtoLTimy rec

••—m* iiuH*nia

F. P. Bradchulis

. Ant 17 Akmenų
Railroad 

LaikrodėlisKožna liga išgydoma
Atsltauklte | nmtų < Red Croa* Ptearmacy 

4992 So. A shland Avė., o busite sveiki

Dr. Kazimieras Butkeviczia 
orieln. uiaa nuo 9 vaien p<« pietų iki 9 vai vakaro. 
KpeetaJiatn* nudegu |r valkų litų: abejot inu<*e et- 
vilkiniuose i.tanktanie Institutų profesorių* ant t 
r>«i<>« Vaitai Itnpoft uoli |S seno, tėvv nė.; tripgi . 
užlaikome tėrrn*» TrrJnvlirv) nerias i* Palangos. Į 
Vaistai atangtnimiri niaukų gvarantuot i. Receptai l 
sutaisomi po s pečiai i ėk u mu. ų užilurėjituu Prv- ' 
kė. prieinamos. Apliek* atdara diena ir naktį.

Red Cross Pharmacy L. ,.,, ... . . 55.75 ir atvesimokaStu* ir iminik laikrodėli iri
M*nu<w->ki ir Jesutau*. Ssvuunksi | D,. agmok.'-k nė vieno cento. Atmink kaliu, l<4tį

4552 S Ashland Ava ChioRO • pat laikrodėlį kitur mokėsi 995 d0. IYic laikrodėlioVJJX a. Aimana Ate., VItlC*gO ,įdedame hK auksintą labai gružų lenciūgėlį su
Telephon* Yarde 1106 Į kom|»asu dykai.

Excelsior VVatch Co.
900 Central Bank Bldg., Chlcago

tr.s lakstai. arsžiiūiS- 
ktietku<»t»». Tikrai k**- 
Fui laiką rodo Visur 
va rieja mas geleai ri
tasi i o tarnu taai R* t ai
tai si n gal laika roden- 

, tia; gv*rantuotas ant
36 metu. Šitą laikrodėlį 1' <) D ant

1 KH-loieuo adre.ii. su pavelyjisnu ilrv-’aniic •oti. 
Jeigu bu* tok* kaip raiėtne 
56.75 ir atvežimo kaitų* ir

MOKINKIMES PATYS!
Gramatika auglilkoa kalbos mokintis be mo

kintojo (apdarytai g1.25.
Vaiki/ Draugas arba kaip mokinti* skaityt 

ir ritanti be mokintojo 1 •#.
Naujas Budas mokintis r . lyti be mokinto

Pinigus siųskite per Mnney Orderžiuo sdreiti

Dr. O. C. MEINE
DENT1STAS

OFISAS—Kaatpag 31 ir So. Halstad pt.
(GytMiMi viri aptilto. > X CNICASO. ILL

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Halsted St. Chicago,lll.
T*l*phonaa Yarda 1153

Duoda visokia rodą ir geriausi* pagelba moto- 
rlr^s yifliuo**. P**skimagai atliek* darbą prie 
(ItadymoTraažliirl *tsak*nči*i po gimdymo. OtB- 
tas ir gyvenimas Oi*zew*kio name 8S5»S. įsirita st

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po................... 52)4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .53 
Virš 1000 rublių, rublis po 51H

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos” redakcijų, 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI 
3252 8* Hahted st, Chicago,Ill

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber of Commerce 8ldg.. Room 709 
S. E Comer La Šalie and Mashinftea Street* 

CH1CAGO, ILL.

Lietuvys advokatas, baigęs moksli 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimiua- 
liškas. visuose teismuose (suduoso). 
Gyv. 3112 S. Halsted St, arti 31mos gatvės 

Telephana Yards 6C<6 *, .

TEISINGAI IR NAUDINGAI! 
Dr >• n - n . “Odeli Typewritcr” No.4. 
kur. y ra geriaum* ii pigesnių ma.inų. <> drukuojal 
kaip ir pirktu už f 10U Ji yra padan ta iŠ gry no 
plieno, su r<>bo voleliu, kitokio* ni.-dee"* J>rie’ jo* 
nėr* <> 'odei ,r gesti nėra kam. Jo* prekė jurtuiau- 
*1*1 buvo V-N', o dalei r pa* m* ne pigiau*!*, ue* tik 
56.75 su pri«itnitimu. TVipci larducvlu viso
kia* knygas: moklička*. istoriškas. !>aptiinir>kus*
palakų lt tnonų knvj;**. maldaknvge*. Hncli-ktta1 
kallmmokaliu* ir kitokia*, ir ivnirtausta*puolena 
laiSkant> rąžyti. Galima nš.inižiti l»ikm«čiHs* 
‘‘Lietuva", “ Vienybe Lietuvnikų”, 
likų Kolbivj" ir "kovų’’. I’ri • pirm 

. >**e (J i Uwr\'<JSkIT 1 i ,rbų užsirakant vieniem* m tams, duodu D I ICT i CM HAKMMRUI LA- kuyguif dvidešimt, p tikta «-..tų vert s..KA1J1A0 BAI PALEIDAU- JOHN ŽEMANTAUSKAS 
JAMA KNYGA,' į »• w. Port** m..

JAU IŠfcJO IŠ PO SPAUDOS LIETU- 77 . TZ----- T 7
VIŠKOJ KALBOJE. . JI parašyta vieno | Vienatinė Lietuviška Sankrova 
iš geriančių raštiuinkų Amerikoje p. Up> " 
ton Sinclair. „RAISTAS” teip žlnirei. £
,, , , , ... . . . . 1 Ivo u ■**«»■ gauti nioKSUOKU. srjei įsaų ir uv*si-
di ir visoj pagaulėje reikalaujama, kad Į U-H koyFHi mžantt,. ikapitartų. abrozėa,. viso 
VM.k* viunklu kuiliu Dvorafa II linitt kiti IftikPtaVlll A nv»rikn< ie t?M*vxrw>a 1> v^vticspn

r agentūra literatūros ant “NoHh Side” CbtcacoJ. 
Čion L’uihua gauti moksliškų, svietiškų ir dva»i-

lN-kų visokių kalbų Urenta. Mums J kiti laikra»čių. Amerikos ir Europo* ir popirrų 
tuom ak y vesti ė, kaip Amerikonas apraše Tetpat užtaikau visokio tavoro:
Lietuvius ntlO išlipimo iš laira-Vlia gy- ££ P*^UU plunk.uų.drukuo>m(t mkėinuM.

, / britvų. stereoskopų ir daugelio kitų daiktu. Ne-
genimų Amerikoje, vienų vargus užmikite .uiunkyti, o busite už.-auėdinti. 
lėbavimui kaip serkole pentato. Per-1 Petras M. Kaltis

„B.“ ^rlui p.rln.1 AnH>rikM ««' '«•
gyvenimų negu daug melų gyvenęs ir-------------------------------------
visų suktybių paslaptis kaip padaro di
delius pinigus jog nieks Tavęs negalės T 7. . W*M”
prizui.*B\Y«A .Ukl.l prod. taip’ L»‘kr«>1’ imamas 

piniguočiai barbariškai išnaudoja ir ap
gaudinėja darbininkus kaip išgėdina jų 
moteris suardo šeimynų gyvenimų, Ir 
pastūmė | paleistuvystę, teippat kaip ant 
mėsos skerdinyčios primaišo visokių 
biaurybių ir nuodijant žudo žmones* 
„RAISTAS“ pilna akyvumo, kiekvie
nam ji labai naudinga penkaityt — ypa
tingai kalbėtojams. Ta knyga sujudino 
žmonija, sudrebėjo parlamentai ir Ame
rikos prezidentas. „RAISTAS“ yra 
tai stora, didelė KNYGA, Jos prekė kaip 
ir angliškas originalas; kuris atsiųs 
1 dol. 50c. apturės tų svarbų veikalų.

Siunčiant pinigus reikia adresuoti
J. Naujokas,

MadisonSų. .. boxl89, NEW YORK, N. Y.

“LIETUVOS ŪKININKAS” I 
.________ __________j Lietuvos |

darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- f 
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu- 1 
šių ir mėnesiniu priedu. |

Vienatinis laikraštis, kuris te- J 
vynėj daugiausia prasiplatinę** frl 
nes jis suteikia teisingiausias 
nias iš Lietuvos ir kitų dalių 
to. Amerikos - lietuviai 
kitę minėta laikraštį 
kitę savo gentėms 
nantiems. Lictuvoj’e 
$1.85, o Amerikoj’e $7.50. 
numeris ant pamatymo 
Amerikoje vyriausiu

M.
3250 S. Halsted St.,

niei
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