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POLITIŠKOS ŽINIOS
MASKOL1JA.

Kaip galima buvo ir laukti, ca
ras parodė malonę mirtim pa
smerktam jenerohii Stoesseliui, ir 
jam paskirtą bausmę apkeitė 10 
metiniu kalėjimu tvirtovėj. Ka
dangi sveikata Stoesselio ne ge
riausia. tai net Peterburge dauge
lis mano, kad caras jį visai paliuo- 
suos nuo bausmės, atleis jam kal
tes, kaip savo laike atleido gar
siam durnos* atstovui Schmidtui. 
Ištikro nužudymas Stoesselio, o 
palikimas be nubaudimo kaltesnių 
už jį, nė ne atidavimas teismui 
admirolo Aleksiejevo, tikros ne
laimingo karo priežasties ir jos 
nepasekmingumo butų net Mas
kolijoj per daug. Aleksiejey, lyg 
protą nužudęs, stūmė Maskoliją į 
karą su Japonija, prirengimui ne
va kariškų pajiegų pilnoms rieš
kučioms sėmė iš iždo pinigus, o 
vienok reikalingų pajiegų ne pri
rengė ir dagi svarbiausios tvirto
vės Port Arthuro ne aprūpino 
viskuom, kas jai buvo reikalingu. 
Jeigu kas užsipelnė mirties baus
mę. tai ją tiktai užsipelnė caro 
vietininkas Tolimuose rytuose, 
admirolas Aleksiejev. 1 uom tar
pu jo nė teismui ne atidavė. At
kakus japoniškam laivynui prie 
Port Artlmro, .Aleksiejev, nenorė
damas statyti ant pavojaus savo 
-firangią gyvastį, jį apleido, pats 
išdūmė toliau, kur japoniečių dar 
nebuvo, kur niekam negrėsė pa
vojus, o atkakus į Mandžuriją Ja
ponijos armijai, garsus ca.ro vie
tininkas visai nuo karės lauko pra
sišalino, sugrįžo AIaskolijon. Bai
lumas caro vietininko, nerangu
mas jo ir menka dora pasirotlė alnt 
kiekvieno žingsnio, bet jo nė ka- 

in-*kiejie teismai, nė caras nė ne 
manė bausti, nes, matyt, Aleksie- 

TeV turėjo galingus pečius, už ku-i 
rių slėpė savo ypatą. Reikėjo to
dėl bausti mažesnius prasižengė
lius, kurie visgi bent savo gyvastį 
ne kartą ant pavojaus statė. Na, 
ir surado tokį atpirkimo ožiuką 
y patoj jenerolo Stoesselio, kuriam, 
matyt, truko plačių keno nors 
jo paslėpimui pečių. Bet ir jo 
nubaudimas panėši greičiau į tea
trališką bausmę. Kariškasis teis-, 
mas baudžia jį net skaudžiau negu 
galima būvu, bet caras bausmę su
mažina. o gal ir visai ją }>anai- 
kys, suteiks visišką atleidimą. 
Na. ar gi tai ne tikra komedija. 
A isas teismas ant jenerolo Stoes
selio ir teismo jam dar skaudesnė, 

-negu jis užsipelnė, bausmė paskir
ta vien monijimui ukėsų akiu, jų 
nukreipimui kitur huo tikrųjų kal
tininkų.

O d. kovo Peterburge paplito 
paskalas, buk carienė su vaikais 
apleido Carskoje Seto ir slapta iš- 
važ'iavn Į užrubežius, greičiausiai 
j jos tėviškę Darmstadtą. Carie- 
nės sekretorius apreiškė, rods, kad 
paskalas tas neteisingas, bet žmo
nės ■ paprastai netiki užgynimams, 
arti caro šeimynos stovinčių ypa
tų, laiko jas tikrais melagiais, ka
dangi'‘apie jų melagystes net per 
tankiai turi progą persitikrinti. 
Jeigu todėl paskalas apie iškeliavi
mą ir dagi su vaikais į užrubežius 
caro moteries butų teisingu, tai 
reil^hi manyti, jog caro šeimynai; 
ypač gi sh tokiu vargu, net su 
pagelba maldų stačiati.škojo ste
bukladario Jono iš Kronstadto ap
turėtam sosto įpėdiniui Maskoli
joj gresia koks didelis pavojus, 
kurio ir šnipų rujos neįstengia pra
šalinti. Jeigu iškeliav’b į rames
nius kraštus caro moteris su vai
kais, tai gal paskui ją dums nuo 

. karštai mylinčių ukėsų meilės ir 
patsai caras. Gal jį jau nė šnipai, 
nė kazokai neįstengia nuo karštos 
ukėsų meilės apsaugoti. Meilė gi 
ta ypatiška, apsireiškia ji tankiau
siai bombij pyškėjimais, kas, be 

, abejonės, erzina nepripratusias 
'orie pyškėjimo caro ausis. Vien 

£>dašiničių, o iš dalies dar aris- 
i jitų spaliečių išreiškimas mei- 

- betinka carui, bet jie, tverdami

nup 
sikd 
lai
M ai
kas 
ja- 
selv-

jis bijosi, todėl nuo seniai nedry-1 
sta jau nė užrubežiuose pasirody-1 
ti, nuo seniai nelanko jis nė savo 
motinos, nė pačios tėviškės. Vien 
ant jūrių,' jeigu namieje gresia 
pavojus, suranda sau ramesnę vie
tą, nors ir ant jų kartais jį per
sekioja ne malonus atsitikimai, 
kaip tai buvo atsitikimas su lai
vu “Standard”, kurį su varu ir jp 
šeimyna kapitonas užvarė ant uo
lų Finlandijos pakrantėse. Nebe 
pamato todėl caras dabar teip ne
kenčia Finlandijos ir stengiasi jos 
kitų carų pripažintą savistovystę 
panaikinti. Ant jūrių carui ko
kios ten piktos dvasios įkvepia 
ir visokius sumanymus naujų j»an- 
čių mylimiems ukėsams. Jiems 
mat tik ant jūrių būdamas 
caras išdrysta Užmokėti už jų 
meilę ir atsidavimą sostui.

Jeigu todėl ir caras vėl iške
liautų pasivažinėti ant jūrių, reik
tų Maskolijoj laukti kokių naujų 
valdžios sumanymų priešingų dau
gumos ukėsų norams. Tuos su
manymus, žinoma, skaudžiausiai 
ir pinkliausiai ant savo sprando 
pajustų ukėsai ne maskoliškos kil- 
msė.
tikėjimą.

Caras, visai durnos nepasiklau
sęs, nors ji jam teip‘spaugai pri
lauki. išleido prisakymą ištraukti 
užrubežiuose paskolą 103 mil. rub. 
Tas jau net dabartinei durnai ne
patiko. Ji vienbalsiai nutarė pa
reikalauti nuo iždo ministerio pa
siteisinimo, kas jam davė tiesą pri
kalbėti carą Ik- durnos pritarimo 
leisti užrubežinę paskolą, kadangi 
toks pasielgimas yra priešingu pa
ties caro paliepimams ir pamati
nėms

mentas turi arba atnaujinti tary
bas su karaliumi, perkeisti savo 
užgyrimus, arba atmesti visai mi
nisterių pirmininko Beernaerto rei
kalavimus.

9 d. kovo į Antvverpeną atėjo 
žinia, jog prancūziškoj Kongo 
dalyj prieš prancūzus sukilo negrų 
Tesagee ir Decharee giminės, gy-: 
venančios Sauga paupiuose. Pa- 
sikėlėliai paėmė nelaisvėn prancū
zišką gubernatorių. Buvo jau čia 
keli gana smarkus susirėmimai 
prancūzų su pasikėlėliais. Kadan
gi prancūziškų kareivių šitoj val
dyboj yra ne daug ir tie, koki yra, 
didesnėj dali j susideda iš neišti
kimų negrų, tai šiltom tarpu, kol 
ne atsiųs iš Prancūzijos daugiau 
kareivių, prancūzai turi pasiganė - 
dinti vien besigynimu, traukti 
prieš pasikėlėlius trūksta reikalin
gų pajiegų; pasikėlėliai turi laiko 
geriau savo pajiegas sutvarkyti ir 
prie sukilimą pritraukti daugiau 
žmonių.

Sausio 26 d., Smolenskos gat. I 
Bialago namuose E. Ofingerca 
bustan atėjo šeši nežinomi žmo
nės, užsidėję kaukėj ir apsigin
klavę revolveriais. Du plėšikai 
pasiliko kieme, o likusieji įėję 
butan pareikalavo pinigų. Nebe
sulaukdami jokio atsakymo, pa
ėmę Ofingercą ir du jo tarnu 
uždarė atskiroj kamaroj, o patįs 
paėmę du auksiaiu ir du juodu 
laikrodėliu, sidabrinius ir metali
nius daiktus, rublių 
bliu ir grynų pinigų 
sislėpė.

Nedėlioje, Sausio 
vai. nakties

išpažįstanti ne stačiatikišką

MOROKKO.
Pastiprinimui Morokkoį esančių 

prancūziškų kareivių, iš Prancūzi
jos atsiuntė 4000 naujų. Ir iš 
Algierijos ant Morukko nibežiaus 
sutraukė daugiau kareivių. Pran
cūzai tikisi, kad tų pajiegų pakaks 
atsiekimui mierių.

Prancūziškosios kariumenės va
dovas, jenerolas d’Amade pftmešė 
į Paryžių, jog 9 d. kovo jis turė
jo smarkų mūšį su maurų gimi
nėms Madrakas
na dalim Mulai Hafigo pajiegų. 
Mušis traukėsi nuo 6 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Maurai, nužudę 
daugyl>ę kariautojų, jialikę savo 
vežimus ir daiktus, pabėgo nuo 
mušiu lauko. Nuotrotos prancū
zų. kaip užtikrina jenerolas 
d’Amade, sulyginant, buvo mažos, 
nors skaitliams užmuštų ir sužeistų 
kareivių ne paduoda.

ir .\!<abs

Maskolijos tiesoms.

užmušimui Portugalijos
kaimyniškoj

ant
P

300 ru- 
rub. pa-

d. apie 
vartų

>7 
12 vai. nakties Aušros 
gatve važiavo vežiku saperų pul
ko alicieris Vladisląvoš Vinča ir 
Svenčionų pa v. dvarininkas Vla- 
dislavas Falkov skitu Bevažiuo
jant susiginčijo. Privažiavę prie 
No. 16 namų, abu i|)ij>o iš vežimo 
ir tuo tarpu Vincą įrėžė Falkov- 
skiui į žandą, iššovė du kartu 
į Vincą. Sužeistasis tuojaus ten 
pat ir pasimirė. Užmušėjas su
imtas ir nugabentas kalėjiman.

mažutėj Suomių šalyj (Finlandi- 
joj) yra 20 liaudies universitetų 
kur mokina 1400 studentų. Pa
aiškino, kad Anglijoj ir kitur 
paprastai darbas taip prasideda: 
kur nors patįs žmonės tveria 
“švietimosi ratelį”, susitaria, ko 
jiems reikia mokyties, ir prane
ša apie tai išrinktiemsiems iš 
savo tarpo apšviestesniems, va- 
dinamamjani mokymo komitetui, 
kurs visa tad apsvarsto, parūpi
na mokytojus ir įtaiso lekcijas. 
Be to davė dar 
patarimų, ypač 
šaut.

Iš kitų kalbų 
I>ažymėtina žydų
manymas, kad pirm negu ski'r- 
stylieš į komisijas kiekvienos 
tautos žmonės - draugijos nariai 
susirinktų ir apsvarstytų visa tad 
skyrium (šis sumanymas įduota 
valdybai apsvarstyti) ir sodžiaus 
mokytojo užklausimas, kaip tver
ti draugijos skyriai sodžiuose ir 
kaip tenai darbas varyti 
Talbork tą gana plačiai 
no.

keletą svarbių 
knygynus įtai-

ir sumanymų
įneštašai su-

Vilniuj Sausio 27 d.. Mėsinėj 
gatvėj, namuose No. 4 policija 
suėmė susirinkimą iš 19 žmonių, 
visus žydus; |»as vieną iš jų ras
tas brauningo sistemos revolve
ris.

Kaune 
nagrinėjo 
tino juos 
kričio 24
siteto studentas 
pavicia Kelmės

(K ž.’3

jam
paaiški-
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Metas XVII

m. leista įkurti “draugija ati
dengimui ir užlaikymui Taura
gėje privatinės vidutinės moky
klos kunigaikščio B. A. Vasilči- 
kovo vardu”. Tos mokyklos 
įsteigėjai visi Tauragės mieste
lio valdininkai ir du gydytoju. 
Tos draugijos narių skaičius ne- 
apribuotas; draugijos nariais ga
li būti abiejų lyčių žmonės be 
skirtumo tikėjimo, tautos ir luo
mo, prijančiantiejie jaunuome
nės apšvietimui. Paprastųjų na
rių metinis mokestis 5 rub. me
tams, 
tik tie, 
mažiau

Garbės nariais gali būti 
kurie įneš į draugiją 
kaip 100 rublių.

(Iš “V. 2.”)

ne

ti

teismas
Kal-

Panevėžio pav.
Pum|>ėniečiai rengiasi sutver- 
kuopelę, kurios tik-las bus—• 

platinti pirmeivių laikraščius.
Kuopa, žinoma, daugiausia darbuo
sis kaime; ji ragina mergaites, 
kad sudėtų pinigus ir išsirašytų 
pirmeivių laikraščius. Kuopelė 
rūpinsis, kad kiekvienam kaime 
Pumpėnų vąl.
(sudėtinis), nors 
vių laikraštis.
pardavinės 
čius

butų
vienas pirmei- 
Beto kuopelė 

minėtuosius' laikraš-
atskirais numerais.

(“V. 2.”)

bendras

Po 
raliaus ir kaimyniškoj Ispanijoj 
karaliaus sostas, kuris jau nuo še
iniai ne tvirtai stovi, labiau pralie
jo braškėti. Svarbiausi karaliau- 
priešai yra turtingiausiame ir pra- 
moningiausiame 1-panijos mieste 
Barcelionoj. Čia valdžios, o 
drauge su ja ir įsiėdusios žmo
nėms iki gyvam kaului kunigijos 
priešai teip tankiai bombas varto 
ja kaip ir Maskolijoj. Kad kiek 
nors čia sumažinti skaitlių kara
liaus priešų, jo ministeriai užsima 

-nė į tą jo .priešų lizdą atsiųsti jų 
nekenčiamą valdoną. Patarlė mat 
-ako, jog širšės locnamę lizde ne 
teip gilia, kaip jo aplinkinėse. 
Nors karalius gavo nemažai per
sergėjimų, ne paisė jų. 10 <1. kovo 
atkako čia su ministerių pirmininku 
Maura. \ aidžia parengė karaliui 
iškilmingą ir karštą priėmimą, bet 
gyventojai jį priėmė gana šaltai. 
Policija išjieškojo visus namus 
ant tų gatvių, kurioms karaliu- 

, turės važiuoti. Į Barcelionos por
tą, pasveikinti čia atkakusį Ispani
jos karalių, atplaukė ir 3 Austrijos 
kari-kiejie mūšio laivai po vado
vyste admirolo Zieglerio.

Ispanijos randui pranešė jos 
pasiuntinys Šveicarijoj, buk gyve
nanti mieste Genevoj anarchistai 
nutarė nudėti Ispanijos karalių 
.Alfonsą ir ministerių pirmininką 
Maura.

ka

valdybą, 
dabartinio Kongo 

bu- 
daug skundų, kad 

Anglija norėjo įsikiš-
ir užimti visą tą turtingą

Sausio 25 <1., Vilniaus lietuvių 
Savitarpinės pašalpos draugijos 
buste, Mikalojaus skersgatvis 

ro Basanavi- 
rub. vertės.ėiaus kailiniai 200

gandas, 
apskričio 

atsisako

Eina 
mokslo
Volfas 
jo vieton buk
profcssorius I. 
akcijonicrius.

kad Vilniaus 
globėjas p. 

nuo tarnystės, o 
busiąs paskirtas 
Kulakovskis, re-

mą Maskolijos ukėsų, negali 
goti carą ir jo šeimyną nuo 
tų nemalonių meilės išreiški- 
itų ukėsų luomų.

ir užmbežiuose caras dar 
lugotas nuo tos ypatiškos, 

tos žmonių meilės, kokios

ITALIJA.
Popiežius pradėjo smarkią kovą 

ne tik su neklausančiais jo ka
talikais, kurių daugelis nė nepaiso 

kunigais 
jo ^risa- 
išreikštus. 
skaudžiai

[popiežiaus, bet ir su 
išdrystančiais kritikuoti 
kymus ency klikose 
Štai ir dabar popiežius 
nubaudė prancūzišką kunigą Loi- 
zy, kurį, prisakius popiežiui, jau 
pirmiau e.vkomunikavo Paryžiaus 
archivy-kupas Richard. Popiežiui 
vienok dar tos bausmės nepakako. 
Dabar jis ant kunigo Loizy me
tė didįjį prakeikimą: netik atėmė 
nuo jo visas kunigystės tiesas, liet 
po bausme atskyrimo nuo bažny
čios uždraudė katalikams turėti 
su kunigu Loizy kokius nors rei
kalus ir susine-imu-. Paryžiečiai 
vienok, turbūt, mažai to uždraudi
mo paisys,

PIETINE AMERIKA.
Ateinanti iš pietinės Amerikos, 

respublikos Argentinos telegramai 
paduoda, jog ypač mieste Buenos 
Ayres randas laukia žmonių suki
limo. Gyventojai užsilaiko nera
miai, kelia prieš randą demonstra
cijas. Randas gi iš visų kraštų 
traukia, kiek tik turi, kareivių, 
kad galėtų revoliucijonieriams pa
sipriešinti.

Venezucles sostapilėj, mieste 
Caracas, garnizono kareiviai susi- 
buntavojo ir užmušė savo viršinin
ką, jenerolą Mėsa. Mūšyje su 
pašauktais iš kitų kazermių karei
viais daug pakėlusių maištą likosi 
užmuštų, kiti gi priversti tapo 
siduoti.

pa-

VIDURINE AFRIKA.
Belgijos parlamentas galutinai 

nutarė paimti nuo karaliaus jam 
prigulinčią vidurinėj Afrikoj Kon
go viešpatystę, tai gi tą kelis kar
tus didesnį negu visa Belgija kra
štą paversti į Belgijos 
kadangi dėl
viešpatystėj valdymo budo 
vo teip 
net 
ti
valdybą. Parlamentas, dideliu bal
sų daugumu priėmė karaliaus pa
statytas išlygas. Svarbiausi kara
liaus reikalavimai buvo: kad Bel
gijos randas pripažintų privilegi
jas karaliaus pripažintas privatiš- 
koms kompanijoms ir atskiroms 
ypatoms, o terp tų yra ir karaliaus 
šeimynos sanariai; teipgi jis rei
kalauja išmokėjimo jam 100000000 
doliarių. Nors parlamentas pri
ėmė karaliaus pastatytas išlygas, 
bet Belgijos ministerių pirminin
kas Beernaert parlamente apreiškė, 
jog jis yra priešingu ypač svar
biausiems karaliaus reikalavimams 
— taigi pripažinimui privilegijų 
kompanijoms. ir užmokėjimui ka
raliui 10000000 dol. Taigi parla-

IŠ LIETUVOS
leido 
reda- 

pašai-

IS VILNIAUS.
Vilniaus gubernatorius 

p. K. Stiklini išleidinėti ir 
guoti Vilniuje mėnesinį
pos laikraštį lietuvių kalboje 
vardu “Ežys”, kurio programa 
sekanti: 1) straipsniai, dainos, 
eilės; 2) pasakos ir apysakos; 
3) juokai iš tautiško ir draugiji
nio gyvenimo. Kaina metams 
1 rublis. (Uždarbis nuo to lei
dimo bus skiriamas .vargstan
tiems beturčiams Lietuvos rašė- 
jams). “Ežio” redakcijos adr.: 
Vilniuą, Antakalnis, V.-Gospita- 
linė g. No. b. 3. K. Stiklini.

Ž-”)

Vilniaus karo teismas <hT die
ni teisė I.- Flacteo ir J. Da- 
nilovo bylą, kuriuodu sausio 7 
d 1907 m. kartu su kitais už
puolė ir užmušė V. Korizną, J. 
Daunaravičią ir dar tris žmones. 
Abudu pasmerktu pakart.

(Iš "2.”)

kad pirmiaus kada at
veždavo, tada priimdavo, taigi 

ne. nežinojo, kad jau jo vai
kui nebus vietos ir kad jis „,,o 
ūkininko atėmė visu mėnesiu 
ankscau, per ką turi nuostolius, 
" dabar nepriėmus j mokvklą. 
neturi jo kur dėti. Teisybę sa
ko žmogelis bet kaip gi janl ga. 

’ Patarnauti mokytojas, kad 
jau mokykloj trošku, ankšta ir 
vaikai stati beveik stovi? Su 
skausmu širdies turi grąžinti na- 

neužganėdintą tokį vargdie- 
’T bet kaip gi kitaip ir pasielg-

Suprato Gulbiniečiai mokyklų 
stoką ir pereitą pavasarį per sU. 
<’g? nutarė atverti dar 4 naujas 
mokyklas. Tebūna jiems garbė 
uz tai, jog geidžia skleisti ap-< 
švietimą. < ia dar pridėsiu kelis 
zoilžius apie patį mokslą.

Per pirmus metus, kaip jau 
žinoma, galima mokyti lietu
viškai išskyrus rusų kalbą, kai
po atskirą dalyką. Nuo ‘ antro 

' >ky riaus reikia viskas mokyti ru
siškai. išskyrus 3 lekcijas per 
savaitę lietuviškos kalbos kaipo 
atskiro dalyko. Ir štai sulygi- 
nūs I skyrių su II, pasirode, 
jog I skyrius, mokinantisis su
prantamoje kalboje ko ne pra
lenkia II skyrių, kuris pei 
visuv antrus metus beveik tą 
t'k ir dirba, kad mokosi tą patį 
rusiškai, ką per pirmus metus 
išmoko lietuviškai.

Kol lietuviškai mokyti buvo 
uždrausta, mergaitės visiškai ne
lankė mokyklos, dabar gi yra 
su viršum 20 mergaičių, kurios 
rusiškai visai nenori mokytis ir 
kurių tėvai prašo mokvti vien 
tik lietuviškai. I aigi išeina, 
kad prie vieno moky tojo ir vie-

(mokyklom* rurgaicnT ir berniuk 
I k'V-
j Bet vienam mokytojui ir taip 
| negalima atsakančiai atlikti dar
bas, jeigu mokykloj daugiau 
kaip 100 vaikų, o jeigu dar už- 
siimsi dalfrti mergaites nuq ber
niukų, tai nežinosi nei prie ko 
kibti, nes paridarys koki 8 sky
riai. be to ir liaudies mokyklų 
programa neleidžia to daryti. |

1 aigi buk gudrus ir mokėk 
pasielgti J

Lankymas mokvklos- ne visai 
regulariškas. Tas’yra dėlto, jog 
į mokyklą ateina vaikai iš už 
k'»kių 4 — 5 varstų ir kasdien 
vaikščioja namo; na tai jeigu 
kurią dieną lietus lyja, arba taip 
negražus oras, tai jau mokyk
loj "keliolikos vaikų neliėr.

Jakučionis.
(“V. 2.”)

15 KAUNO, 
sausio 19 d.,
16 žmonių bylą, 
tame, kad 1905 m. lap-
dieną Maskvos univer-

Bolesjovas Si- 
valsčiaus (Ra

seinių pav.) susirinkime laikė j 
žmones prakalbą, kurioj ragino ; 
juos nemokėti mokesnių, nelei
sti sūnų kariutnrnėn, prašalin
ti rusus mokytojus, varyti valdi
ninkus ir policiją ir išrinkti iš- 
naujo valsčiaus valdybą. Po jo 
kalbos valstiečiai prašalino du 
mokytoju, pavarė raštininką ir 
viršaitį ir jų vieton išrinko 
naujus. TTada * gi dvarininkas 
Bronislovas Girtautas perskaitė 
“A ilniaus seimo” nutarimus, 
kuriuose tarp ko kito buvo ra
ginama uždarinėti monopolius, 
valstiečiai uždarė abudu Kelmės 
monojMiliu. Teismas pasmerkė 
Sipavičią ir Girtautą dviem me
tam tvirtovėn, 14 gi ūkininkų ir 
bernų, kaltinamųjų dalyvavime 
sumišimuose, išteisino. I

Už dalyvavimą politiškąme ju
dėjime Lietuvoj rudenį T904 m. 
teisina • I 

jr-|uždaryt Mykolą Sipavičią 3 mė
nesiais kalėjiman, sausio 1 
jo brolį. Maskvos studentą 
nislovą S. metai* 
šio 19

Iš VABALNINKU’, 
Kauno gub.

Naujų metų naktį Vabalnin- 
kuose tapo apvogta katalikų baž
nyčia. Iš didžiojo altoriaus pa 
vogtas sidabrinis kielikas, maž
daug šimto rublių vertas. \ a- 
gjs atliko tą darbą teip gerai, 
kad jokio išplėšimo ženklo ne
buvo niatvti.

' (“V.2.”)

jog 
ne-

prie 
ino- 
nors

SauMO 27 dieną Vilniuje įvyko] 
visuotinas tarptautinė- “Vilniau* 
Apšvietimo Draugija-” susirin
kimas kuriame dalvvavo vii*i 
200 žmonių. Pirmininkavo dakt.| 
Romiu, jo padėjėju buvo dakt. 
Kievlič. Draugijos pirmininkas 
papasakojo, kas josios valdybos 
atlikta ir kas toliau manoma 
dirbti. \'al<lyba norėjusi tuoj 
atidengti vakarinius suaugusiems 
mokyti kursus, kuriuose viskas 
butų išguldoina visose 5 vietinių 
gyventojų kalbose (lietuvių, bal
tarusių, lenkų, žydų ir rusų), 
tečiaus sutiko dideles kliūtis iš 
mokslo administracijos pusės; 
todėlei manoma kol kas pasiten- 

jei bus leista, rusų kur- 
išguldomais vietinėmis kal- 

Toliaus manoma tuojaus 
knygyno ir skaityklos 
visose 5 kalbose ir į- 
tose kalbose viešųjų

sausio 14 (27) d. nutarė

Icslov ą

tvirtovėm 
(vasario 2.) d. tretįjį 
Maskvos studentą., 
S. 2 metam tvirtovė 

(Iš -2.")

5 d., 
Bro- 
sau- 
bro-

LŠ PANEVĖŽIO.
Sausio 3 d. Megučionių 

(Linkavos par.) tūlas J. 
nas, pakvietęs pas save sav 
myną K. Poslavičią, gerai nugir
dęs jį, nuvedė klėtin išsimiego
ti. Kaip Poslavičia jau buvo 
užmigęs, atėjo Jasiunas su veždu 
rankoje ir kelis syk' drožė mie
gančiam kaimynui į galvą, kuris 
už keleto dienų pasimirė. Jasiu
nas suimtas.

kaime 
Jasiu- 

ro kai-

kinti 
sais, 
bomis. 
užsiimti 
įkūrimu 
taisymu
skaitymų ir lekcijų; kiti sumano- 

atlikti 
įkuni- 
patarė 
tikras

miejie darbai žadama 
kiek vėliau. Sumanymų 
jimui draug. pirmininkas 
nariams paskirstyti į tam 
komisijas, kam koks darbas tin
ka. Beto jis, pirmininkas, nu
rodė, kad vienas svarbiausiųjų 
draugijos darbų bus kelti klausi
mą apie Vilniaus universiteto 
įkūrimą. Pirmininkui pabaigus 
savo kalbą, kalbėjo Peterburgo 
“Apšvietimo Lygos (apšvietimo 
draugijų sąjungos) pirmininkas 
Talbork, tam tyčia draugijos 
pakviestas. Pradžioj jis priža
dėjo, “Apšv. Lygos” vardu, pa
remti Vilniaus universiteto rei
kalavimą, o toliau pasakojo, 
kžip stovi švietimą, darbas kito
se šalyse ir kas pas mus galima 
padaryti. Nurodė,lJcad Anglijoj 
netoli 2 milijonų žpionių kasmet 

universite-

Šiomis dienomis mirė. Kifavos 
dvare, ties Panevėžiu, žinomas 
Pancvėžėio lietuvių veikėjas Jur
gis Antonaitis, džiovos ištiktas, 
2i metų amžiaus jaunikaitis; 
palaidotas liko didelės minios 
žmonių Senamiesčio kapuosna, 
26 š. m. dieną. Mirusiojo karš
tas* buvo papuoštas vainikais 
nuo giminių, nuo draugų, nuo 
Panevėžio lietuvių ir nuo “Ai
do” Draugijos; paskutinisai su 
parašu: “Nuo “Aido” Draugijos 
neužmirštinam jos užmanytojui 
ir įkūrėjui”. Begyvenant, miru
siajam labai rūpėjo lietuvių kul
tūra ir darbo žmonių būvis ir 
apie tai jisai 
damas; buvo 
nuveikti, bet 
galėtina liga, 
užkirto tam
Žinių” redakcijoje liko jo verti
mas:

trusė kiek įmanyr 
ryžąsis daug ką 

tam kliudė neper- 
o mirtis visiškai 
kelią. “Vilniaus

mokinasi “liaudie!
tuose” (aukštesniuose kursuose 
“nemokytiems žmonėms”), kad 
daugiau negu pusė Anglijos 
studentų važinėja {nuo “univer
siteto” prie “universiteto” ir 
mokina, skaito lekcijas, kad net

Blogiejie vadovai”.
Mirusio draugas.

15 TAURAGĖS.
Tauragėje Lapkričio 16 d. 1907

Kauno gub.
Nekartą jau buvo rašyta, 

dėlei stokos apšvietimo žūsta 
mažai musų talentų.

Ir ištiktųjų sunku yra 
dabartinio mažo skaitčiaus 
kyklų įgyti apšvietimą, kad 
ir pradedamosios mokyklos,
pač tas sunkiai atsiliepia ant ne
turtingųjų tėvų vaikų.

Nuo pereitų metų, leidus mo
kyti lietuviškai, skaitčius vaikų, 
norinčių pastoti į mokyklą pasi
didino dvigubai arba ir trigubai, 
o mokykloje vietos nepasidaugi
no. Visi tie mažučiai, kurie 
pora mętų atgal pirmiau negu 
eiti “učiliščion” (taip vadina 
beveik visoj Kauno gub. moky
klas) skaitė sau už priedermę 
namie išmokti nors iš malda
knygė* lietuviškai, dabar susi- 

į spietė- į mokyklą. Trūkstant 
vietos mokykloje, žinoma, “tas 
geresnis, kas pirmesnis”, o kada 
gi biedinesnių vaikai tankiausiai 
tarnauja pas ūkininkus ir vėlai 
atstoja nuo tarnystės, tai jau 
jiems ir nėra mokykloje vietos.'

Gulbinų mokykloj, porą metų 
atgal, kolei nemokino lietuviškai, 
pilnas komplektas vaikų buvo 
tik apie bernurakus (Gruodžio 
6 d.,- tą dieną atstoja nuo ūki
ninkų visi tarnaujantiejie). Da 
bar gi iki Visų .Šventų jau atė
jo daugiau kaip 100. o jeigu pri
iminėti ligi bernurakų, kaip tai 
buvo daroma seiliaus, tai dar at
eitų du arba ir tris kart tiek, 
nes jau dabar dėlei stokos vie
tos daugumui reikėjo atsakyti, 
o daugumas, žinodami, jog jau 
nebėr vietos, visai nei neatvedė. 
Taip pat ir kitose mokyklose, 
kur mokina lietuviškai, ant kiek 
man žinoma, skaičius vaikų žy
miai pasididino.

Daugiausia palieka be mokslo 
vaikai, kurie tarnauja pas ūki
ninkus, nes kada jie atstoja nuo 
ūkininkų, jau mokykloje nėra 
vietos. Žinoma, ir jie skubina
si ir, nebaigę tarnystės pas u- 
kininką ligi suderėto laiko (ber
nurakų), ateina į mokyklą kokį 
mėnesį prieš bernurakus, apde 
Visus Šv.» bet ir tada jau moky
kloje nėra vietos.

Su ašaromis skundžiasi tėvas, 
atvedęs vaiką, kad nepriėmus į 
mokyklą, jo vaikas neturės ką 
per žiemą daryti, kad jis neišsi
gali įam tjįčia Ramdyti mo-

I š ŠIAULIŲ.
Šiaulių mieste ir apskrityj pra

siplatino rauplės, kasdieną laido
ja tąją biauria liga mirusius jau
nikaičius ir jaunas merginas. 
Ar gal kas tokių jaunų, pačiame 
Miprume žmonių, nesigailėti? 
Žmonių vargas, nešvarus butai, 
tamsumas padeda labai daug li
gos prasiplatinimui. Limpan 
čioms ligoms prasiplatinti pade 
da ir bažnyčia. Prie muko?, ku 
visi įeidami krapijas, tas vandu< 
nestebuklingas nors ir šventa 
praplatina ligą. Žmonėms ir ser 
ganliems vaikams tarnauja turt 
užkrėstas rankas, pirštus 
prie durų bažnyčios pamirko
švęstame vandenyj ir bučiuoja 
nukryžiavotąjį. tokiu būdu van
denį užnuodija rauplių nuodais, 
o lupomis suteršia Kristaus ko
jas ; kada tame pačiame vande
nyj mirko pirštus visi be skir
tumo, tai su dideliu greitumu 
rauplėms užsikrečia visa jiarapi- 
ja, paskui greitai užkrečia savo 
kaimynę ir. kitas parapijas ir 
tūkstančiais žmonės važiuoja į 
kapus....

Rauplių baimė pagamina ir 
tam tikrus "daktarus”. Jie vaik4 
ščioja po sodžius ir nešioja vai 
stus, kad juos išgėrus rauplės 
nepriliptų.

Silpnutis.
(“2")

Iš KAMAJŲ,
Kamajiškiai sumanė čia įsteig

ti progimnaziją, bet neturi už-



tektinai lėšų. Ką daryt? Nuta
rė kreipties prie grafo Przezdze- 
ckio. Jis turi • tokią gražią 
“austeriją”, murinę karčiamą. 
Ko neduoti jam jos. ir neprisidėt 
asvo dvylekių prie liaudies ap- 
švietos —■ tarė sau kamajiškiai. 
Bet netaip lengva, kaip pasiro
dė. Kuris jau laikas, kaip jie 
“prašymą padavė grafui, ot at
sakymo vis da nėra. Juk tik 
bėdą įsigysi, prisidėjęs prie švie
sos — gal mano sau grafas.

(Iš '2.’).

SUVALKŲ.
10 d. vietinis apskri- 

teismas nagrinės Suvalkų 
S. Vilčin-

IŠ
Vasario 

čio 
gimnazijos mokinių 
skio, :*V. Karaliaus, S. Leonavi
čiaus ir A. Novickio bylą. isi 
jie yra kaltinami už ginkluotą 
užpuolimą ant Lukjanavičių tur
tų valdybos pirmininko. Teis
mas bus prie atidarytų durų, 
bet įeiti į teismą galės tik tos 
ypatos, kurioms baudžiamojo 
skyriaus kneeliarija išduos bile- 
tus.

Kaltinamuosius gins prisieku
sieji* advokatai: St. Staniševs- 
kis ir Vai. Romanas.

(Iš V.2.’)

NAUMIESČIO PAVIETO.
Gal vėl pradės siausti chuli

ganai : pradeda siuntinėti laiškus, 
kuriuose-reikalauja pinigų Soci- 
jaldemokratų Partijos vardu. 
Vieną tokių laiškų £avo I. S. Mai 
tarnų sodžiaus ūkininkas, nuo 
kurio reikalauja 68 rublių. Mi
nėtam laiške grūmoja — nedo
vanosią už nepaklausymą. Ko
kių priemonių tversis, nėra aiš
kiai parašyta. Po j uom toks 
parašas: Komitetas, Sdcijaldemo- 
kratų Partijos nariai.

Letukas.

IŠ

džia buvo atkreipta į politikęs 
klausimus, dabar-gi tai vilčiai 
sumažėjus, visuomenės spėkos 
suskato platinti apšvietimą. Ir 
prasidėjo plati apšvietimo banga. 
Musų apšvietimo draugijos su 
didesniu veiklumu pradėjo tolyn 
varyti savo darbą. Vienur kitur 
atsirado naujos draugijos pasta
čiusios sau už tikslą vien ap
švietimo platinimą. Vilniuj į- 
sikurė liaudies universitetų 
draugija, prie kurios veikia ir 
lietuviškas skyrius. Štai šian
dien skaitome laikraščiuose, kad 
Kaune kuriama tokia-pat liau
dies universitetų draugija, ku
rioj dalyvauja ir lietuvių vieti
nės draugijos.

Beto šiais metais įsteigia dau
gybę vidurinių mokyklų, 
šiuose, Pa 
Senapilėj, 
įsteigstosios 
— vis tai 
sireiškimai. 
kyklos dar 
organizuojasi 
steigti 
tinti įstaigą. Tokia mokykla 
žadama įkurti lauragėj ir Bir- 
žiuose.

Jeigu prie šito pridėsime, kad 
didelę atydžią į apšvietimo pla
tinimą atkreipė ir musų politiš
kosios partijos, kad ir dvarinin
kai po įtekme visuomenės reika
lavimo kai-kur steigia mokyklas 
darbininkų vaikams, tad b,u s aiš
ku. kaip plati apšvietimo banga 
pakilo dabar Lietuvoj.
lemta 
musų

Tel- 
nevėžyj, Ukmergėj, 
Vilka visky j ir kitur 
vidurinės mokyklos 
pastarojo laiko ap- 
Kai-kur tokios mo- 
tik sumanytos, dar 

žmones, kad į- 
vietinę apšvietimui pla-

Ir jai 
atlikti labai svarbi rolė 

gyvenime.
(“V. 2.”)

(Iš ‘Ž.’j

I§ LIEPOJ AUS. 
k Pas mus pamažu grįžta 
senovė. Labiau susipratusius 
darbininkus pahuosuoja, o į jų 
vietą priima atžagareivius iš 
kaimų ir tolimesniųjų vietų.

"Darbo sąlygos neperdaug dar te- 
pablogo, nes fabrikantai bijosi 
prispaust atžagareivius, kad dar
bo vis užtenka. Bet kądangi val
gomųjų daiktų ir gyvenimų kai
nos pasididino, tai darbininkams 
ir prie tos pačios algos gyventi 
sunkiaus. Prie to dar pinigus 
išduodavo, pirmiau kas sanvaitę, 
dabar gi tiktai du kartu per 
mėnesį: pirmą kartą išduoda, 
kiek fabrikas nori, o antrą kar
tą atiduoda likusią dalį. Idant 
padidinti priveižėjimą ir kad 
neįeitų koks “pavojingas” žmo
gus, porte įvesti numeriai, kurius 
kožnas darbininkas turi 'l^ike 
darbo dėvėti. Ant Bekerio fabri- 
Ikos užginama įkaityti pirmeivių 
laikraščiai ir ftet kai-kurių dar- 
Mninkų bandyta buvo platinti at

žagarei viski. Apvalęs IV nuovadą 
nuo - revoliucijonierių, žinomas 
antstolis Zinkevičius tapo fabrir 
cų anstoliu, idant tenai varytų 
kavo darbą. Na ir parodė tą 
Savo darbštumą iš-pat pirmos 
dienos korkų fabrikoj, kur buvo 
atėjęs su miestsargiais kratos 
daryti. Miestsargiai pradėjo ki
binti ten .dirbusias darbininkes 
ir trukdyti jas prie darbo. Jos 
Si pasakė apie tai . užveizėto- 

11, kuris ir išgynė, keikdamas 
tos laukan iš fabrikos. Išgir- 
ęs apie tai Zinkevičius atpuolė 

į fabriką, bet jo neįleido vartų 
Sargas, kuris patarė jam kreip
ties'į kantorą. Zinkevičius pa
klausė, bet jį iš tenai išvijo. Taip 
tai pasibaigė pirmas tvarkdario

atgal

Žinkevičiaus žingsnis.
Keršpetis.

IŠ LAUKSARGIŲ, 
(Prūsuose).

, kaip rašo “Konservatyvų 
Draugystės Laiškas”, 10 d. sau
sio pulkas sugrįžtančiųjų iš A- 
nierikos Rusijos pavaldinių ban
dę slapta pereiti sieną. Bet patė- 
miję. kad rusų sienos sargai juos 
nlato, bėgo atgal į krumus pa
sislėpti. Sargai šovė ir du sun
kiai sužeidė. Sužeistiejie tapo 
pergabenti į Tilžės ligonbutį, 
k<ir vienas jau pasimirė.

‘ čia,

APŠVIETIMO BANGA.
Politiškam judėjimui aprimus, 

kaip visur -taip ir pas mus pra
sidėjo platus apšvietimo judėji
mas. Pirmiaus kol buvo tikė
tasi dąug ką pasiekti politiško 
judėjimo keliu, svarbiausia aty-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE.
Lenkiškosios kultūros augštu- 

mas Lietuvoje apsireiškė jau ga
na seniai. ‘ Dėlei kalbos, lenki
ninkų dvasia jau seniai yra pra
dėjusi kūnytis į kumščios ir ba 
slio pavidalą. Pirmąsias mušty
nes lenkininkai pakėlė dėlei var
tojimo lietuviškosios kalbos mu
sų bažnyčiose dar apie 1880 me
tus — Vištytyje, Suvalkų guber
nijoje. Čia saujalė Vištšyčio 
miestelėnų, -vartojančių tarp sa
vęs lenkų kalbą, bet mokančių 
ir lietuviškai, sukelta lenkiškųjų 
kultūrtregerių, šių dienų endekų 
pranokėjų, užpuolė ant parapijos 
sodiečių, tekalbančių tiktai lietu
viškai, kam jie bažnyčioje giedą 
lietuviškai. Savo laiku buvo tat 
garsus atsitikimas; bet, dėlei di
džio tuomet prispaudimo Lietu
voje, pasiliko be priderančio iš
aiškinimo. Toliaus 1904 metais 
ta pati istorija atsikartojo Ber
žininke, Suvalkų gubernijoje; 
paskui Kalvarijoje 1906 ir 7 ųie- 
tais. Lenkiškosios kultūros iš
pažintojai Lietuvoje, matydami, 
kad tos kultūros neišlaikys gei
džiamojoj pagarboje, remdamie
si tikrąją jos vertybe, taria galė
sią tat padaryti kumščia. štai 
paskutiniais laikais, pradėjus 
kristi tos išgarbintosios kai-ku
rių “kultūrininkų” kultūros gar
bei Vilniaus vyskupybėje, ir čion 
jau pradėjo lenkomanija kūnytis 
į kumščią ir į baslius. Per pir
muosius rinkimus dumon Vil
niuje 1906 metais tapo didžiai 
sumušti lenkomanų keletas pra
kilnesniųjų lietuvių, atlikusiųjų 
savo priedermes kaipo geri tau
tos sąnariai. Prie sukruvintųjų 
prigulėjo tarp kitų studentas Pu
renąs, p. R. šeškavitis ir kele
tas kitų. Inžinierį Petrą Vileišį 
lenkomanąi buvo užsigeidę vi
siškai užmušti; ir tas jų geismas 
butų tikrai įvykęs, jeigu p. Vi
leišis netubų susipratęs išeiti ki
tomis durimis, ko tie bepročiai 
visiškai nesitikėjo. Vienu tar
pu mieste buvo pasklidęs gandas, 
kad P. Vileišis jau užmuštas, ir 
jo gyvenime neliovė skambėjęs 
telefono skambutis nuo teiravi
mosi pažinstamų, ar tai teisybė. 
Buvo Vilniuje tūlas kunigas len
komanas, pavarde Sarosiek, — tai 
tas stačiai gundino prastus žmo
neles, mokančius lenkiškai/ eiti 
ir mušti iš eilios visus 
Dauguma lenkomanų 
aiškiausiai pripažinsta 
vaistą, tiktai ne visi 
drąsos tokį pavojingą daiktą at
virai skelbti, kad kartais nepa
kliūti teisman už kurstymą į 
muštynes. Išginus iš Vilniaus 
vysk, baroną Edvardą von der 
Roppą (lenkomanų vadovą), 
lenkiškiejie Vilniaus laikraščiai su 
didžiu įnirtimu pradėjo skelbti 
lietuvius esant vieninteliais tos 
lenkomanų nelaimės kaltininkais, 
idant prieš lietuvių veikėjus pa
kiltų visuomenės narsas ir ap
maudas. Tuo labai atsižymėjollingua

žinomas lenkomanas ir veidmai
nys kun. Majevskis. Jis raši
nėjo agitatyviškus straipsnelius 
į “Žoržą Wilcnską”, “Przyjaciel 
Ludu”, keldamas prieš lietuvius 
katalikiškosios liaudies apmaudą. 
Dabar lenkomanai priėjo ligi di
džio laipsnio neapykantos prieš 
lietuvius ir jei tokiame Vilniuje 
jie nebijotų valdžios kumščios, tai 
jau seniai butų išpjovę visus lie
tuvius. Negalėdami to šiandien 
padaryti, jie laukia patogios va
landos, ypač atsinaujinimo revo
liucijos; o tuomet jie parodysiu 
lietuviams savo galybę. O tokį 
daiktą jie galėtų padaryti, nėsa 
visa galybė jų rankose. « Patsai 
valdymas Vilniaus miesto šian
dien visiškai pakliuvo lenkoma- 
nų rankosna; bažnyčios jų ran
kose. visa kunigija - lenkomanai, 
katalikų sąžinė ir valia tų ku
nigų rankose. O tuo tarpu liau
dis yra visiškai tamsi ir nesusi
pratusi, nors iš didžiausios da
lies ir lietuviška. Juk žinoma 
yra kunigų galybė: ką jie pri
sakys. tai tamsi liaudis ir pada
ręs. Todėlei tie, kurie įtiki į 
graitą atsinaujinimą revoliucijos, 
kaip vadinamieji© pirmeiviškie
ji© lietuviškosios visuomenės 
gaivalai, tie dabar labai atsargus 
ir saugojasi, kad nenusidėtų 
prieš lenkomanus, kad lenkoma- 
niškiejie žudytojai jų pasigailė
tų, jei kada pradės savo kerštą 
pildyti. > Nėra ką nė kalbėti, 
kad tokie kerštavimai pilnai 
niekados neišsipildys, nėsa: 1) 
revoliucija šiandien yra visiškai 
nuslopinta ir jeigu ji atsikartos 
po 50 metų, tai ir tai nebus per- 
vėlai; 2) per tą laiką be abejo 
įvyks didžios atmainos. Didžiau- 
sasai lenkomanijos fortas — 
kininkų kunigija turės ligi 
laiko 
matų, 
tuviai 
kupu.
malšins sukiršintus šiandien ka
talikiškosios liaudies- protus. 
Prasiplatins tautiškas susiprati
mas. apšvietimas 
kitokia gadynė.
šio® Vilniaus 
rūpesčiai dėlei
lietuvių Vilniuje visai 
lingi. Ką bedrebate prieš len- 
komanų galybę, verčiau, vyru
čiai, patįs stotumėte į eiles ko
votojų dėlei išgriovimo lenko- 
maniškosios dvasiškijos, o tuo
met ir patįs savo brangiąją gy
vybę veikiau apsirūpintumėte. 
O jųsų baimė ir pataikavimas 
lenkomanams pirmučiausiai ati
ma lietuviams daug pajiegų, o 
kitą vertus, lenkomanai, maty
dami esant tokių lietuvių, kurie 
jų bijo ir su jais laikosi, drą
sesni darosi ir energiškiau už 
puola ant pildančiosios be bai
mės savo pareigas dalies lietu
vių. Man rodosi, kad, jeigu ne
būtų buvę tarp musų 
sparnių (nevadinsiu
vardu, nes jie nežino, ką darą), 
tai jie nebūtų išdrįstą užpulti 
Bemakainiuose 14 (27) dieną 
sausio ant nenuilstančio musų 
tautos kareivio kunigo Stanis
lovo Stakelės. Siu dienų pirmi
ninkai musų tautiškųjų veiksmų 
daro didžią klaidą, manydami, 
buk jie gali be kliaudės nuspėti,

1 kokia kuriam musų veikėjui šian
dien pridera vieta tautos bruz-

1 dėjimo eilioję. Kun. Stakelės 
nuopelnų prieš tautą šiandien

. dar jaunoji karta visiškai neži
no ir neveikiai dar juos patirs. 
Kunigas Stakelė priguli prie tų 
žmonių, kurie apie save nekalba, 
nerašo, į pryšakį niekados nesi
veržia, netrokšta jokios garbės 
už savo darbą, o pasikakina vien 
džiaugsmu, jei darbas yra pasi
sekęs. Musų apšviestoji visuo
mene dar tebėra labai jauna, ir 
ji tokių žmonių nesupranta. 
(Moterų susivažiavime Kaune, 
rodosi, kaip buvo rašyta laikraš
čiuose, jis be mažo neatlošė 
Herostrato rolės. Vieno tautiš
kumo, mat kartais ne pakanka. 
Red.).

Paskutiniais metais kun. Sta
kelė ypač ėmė varyti agitaci
ją \ ilniaus ir Gardino guberni
jose. Per to vyro agitaciją dau
gelyje parapijų 4 Vilniaus guber
nijoje sodiečiai ėmė reikalauti 
bažnyčiose prigimtos kalbos, o 
kitos jau ir įgijo. Kiek kun. 
Stakelė paskleidė Vilniaus gu
bernijoje lietuviškų elementorių, 
kas tą suskaitys! Didžiausioji 
dalis įvairiausių žinių sulyg tau
tos dalykų apie Vilniaus guber
niją yra surinkta kun. Stake
lės. Iš jo surinktų dokumentų 
}‘r» surašyta knyga De 

polonica in ecclesiis

len- 
to 

pa- 
lie-

būti išversta iš pat 
o jos vieton atsistos 
kunigai su lietuviu vys- 
kurie trumpu laiku nu-

ir pareis visai
Todėlci bailio* 

lietuvių 
baisios

dalies 
ateities 

bereika-

lietuvius.
kunigų 

Sarosieko 
tur tiek

Lituania^J (.^ie lenkų kalbą 
Lietuvos bažnyčiose). Kunigas 
Stanislovas Staselė buvo vienas 
iš sumanytojų'pteigti “Sąjungą 
pagrąžinimui teisių lietuviškajai 
kalbai Lietuvos bažnyčiose” ir, 
kuomet toji “Sąjunga pradėjo 
veikti,” jis pinyutinis pašventi
no tą pradžią sąvo krauju. Ku
nigas Staselė (27) d- Sausio 
atvyko j (( Beniakainius (Lydos 
pav.), rinkdamas reikalingas ži
nias “Sąjungai”, Čia jį užpuolė 
Vilniaus lenkoųianiškosios kon
sistorijos agentai ir norėjo už
mušti. Bet mųsų milžino svei
kata atlaikė {užpuolikų smūgius, 
kuomet lenkomanai prisivirė tuo 
atviru savo užpuolimu tokios ko
šės, kad sunku bus jiems ją 
išvalgyti. ,•

U2DRAŲDĖ (VESTI 3 CENTŲ 
VAŽINĖJIMO PADAVADIJI- 

MĄ.
Dctroit, Mich. čia likosi mie

sto užgirtas padavadijimas, kad 
gatviniai karai negali nuo važiuo
jančių imti daugiau kaip po 3c. 
Guaranty Trust Co. atsišaukė j 
teismą reikalaudama sulaikyti tokį 
miesto padavadijimą. Teisėjas 
Secan paklausė kompanijos ir už
draudė miestui įvesti jo rodos už- 
girtą padavadijimą. Taigi mat 
teismas uždraudė miestui paleng
vinti beturčiams važinėjimą karais.

kompanijos laiko vergijoj baltpar- 
vius darbininkus, tai kongresas pa
vedė ateivių užveizdai ir specija 
liškai komisijai ištirti gerai tuos 
apkaltinimus. Likosi paskirta spe 
cijališka komisija iš trijų senato
rių ir trijų kongreso atstovų.

ir

J. M. K.

IŠ AMERIKOS
MASKOLIŠKA RESPUBLIKA.

New York. Vardu tuomtar
pinės maskoliškosios respublikos 
koksai Yvan Novatny iš Ne\v 
Yorko pagarsino laikraščiuose, 
jog gyvenanti Amerikoj Masko- 
lijos ukėsai, už nedorus padava- 
dijimus, atsisako klausyti caro;

svietą pa- 
Terp kitų 
apkaltinl- 

nedori jo 
tie pasių- 

ir pre-

apšaukia jį prieš visą 
prastu žmogžudžiu.
dalykų, pagarsinti ir 
mai caro, pagarsinti 
darbai. Apkaltinimai 
sti karaliams
zidentams. Klausymas tik, ar tie 
valdonai ir prezidentai darys ką 
iš tų Yvano 
kimų. - Gal jų

Narodno atsišau- 
nė į archyvą ne

GAL IR TEISYBĖ.
Salt Lake City, Utah. Jack 

I'readwellA,kareivis 21 regimento, 
gyvenęs ilgu* metus Japonijoj, 
pagarbino, buk, būvant jam Ja
ponijoj. jos randas siūlė jam po 
150 dol. mėnesyj algos, jeigu jis 
pasistengtų suteikti plianus tvir-

ir Pugct Sundes. Bet jis paMU- 
lymo ne priėmęs. Užtai gal 
gaus nuo Amerikos rando dide
snę algą. 1

šikšnot* 
jų piktu

NUKĘS NEKALTI.
Vaizbos ir darbo ministeris 

Strauss, po kurio valdžia yra at
eivių užveizda, dėl paskutinio už
puolimo ant Chicagos policijos vir
šininko, prisakė ateivių užveizdai 
eiti išvien su paslaptais policijos 
šnipais ir drauge daboti, kad Ame
rikon negalėtų atkakti anarchistai. 
Bet kaip-gi juos išdaboti? Ant jų 
kaktos juk nėra parašyta, kad jie 
anarchistai, o pats, be abejonė®, jie 
negarsys, nesigirs anarchizmu. Ant 
galo nieks juk nežino, ar užpuolęs 
ant Chicagos {Milicijos viršininko 
žydelis buvo anarchistu, ar gal 
užpuolė dėl kitokių priežasčių. 
Tuom tarpu, dėl ministerio Straus- 
so padavadijimo atsieis labiau nu
kęsti nekaltiems, negu tikriems a- 
narchistams. Sulyg Amerikos tie
sų, ateiviai atkakę paskutiniuose 
trijuose metuose, čia įleisti jeigu 
jiems bus darodyti anarchistiškie- 
jie persitikrinimai, turi būt sugrą
žinti atgjf ten, iš kur jie -atkako. 
Antai Pittsburgo ir kitų miestų po
licija jau pradėjo daboti ir prižiū
rėti ypatas išreiškusias kada nors 
prilankumą anarchizmui. Policis- 
tai gi, kaip žinoma, negeriausi tei
sėjai. Taigi Amerikoj gali dar už
gimti toki persekiojimai kitaip nia 
nančių, kaip ir Maskolijoj. Po 
užmušimui McKinlcyo antai tūli 
musų kunigėliai stengėsi valdžiai 
perstatyti anarchistais D-rą šliupą 

visus laisvamanius.ir

Ncw York. Pieno kainos li
kosi čia numažintos nuo 9 ant 
8 centų už kvortą, 
mat čianykščiai pieno
nvtojai pakėlė kainas iki 9 c., 
taigi pabrangino pieną teip, kaip 
niekada dar nebuvo.'

f Dės Moines, la. 31 d. kovo 
pasibaigia kontraktai angliakasių 
Iowa valstijoj, o kad tolesniam lai
kui negalima darbininkams su 
darbdaviais susitaikyti, tai mano
ma, kad nuo 1 d. balandžio užgims 
čia angliakasių 
valstijoj yra apie 
šių.

d vystymą žmogaus ir gema. Gvil
denimas šitų ir daugelio kitų ne
mažiau akyvų klausimų teip užė
mė klausytojus ir aiškintoją, kad 
jie ir nepasijuto, kaip trys valan
dos laiko prabėgo. Manau, kad 
visi, kurie buvo ant prelekcijos, 
džiaugiasi, savo dešimtuką apmai
nę ant naudingų jiems ir akyvų 
žinių.

Tas pats.

streikai. Iowa
15000 angliaka-

Chicago, III. Su darbais ei
na dar čia vis negeriausiai, dar 
vis daugelis 
darbo.

darbininkų ne turi

City, III. Čia 
nuo dirbtuvių

mie- 
savi-

f Granite 
sto valdžia 
ninku pareikalavo kad ateityj 
duotų darbą tik Amerikos ukė- 
sams, o tik tokių pritrukus, 
prie darbo priimti ateivius.

gali

f Gary, VV. Va. Čia yra 
glių kasyklos. Jose dirba, 
ant vietos darbininkų yra 
kaktinai, todėl iškitur pribuvę 
negali gaut darbo.

an- 
bet 
pa-

. f Smock, Pa. Darbai čia su 
visu sustojo, darbininkai visi be 
darbo jau nuo kelių mėnesių. 
Yra čia 500 kokso pečių, 'bet 
dabar nė vienas nedega. Darbi
ninkai išvažinėja kitur ir pusė 
namų yra jau be žmonių.

| St. Louis, Mo. 
ši uom kartu eina labai 
daug darbininkų yra be

Darbai čia 
blogai, 
darbo.

r New York. Gatvių 
jams, dirbantiems 8 vai., 
algas nuo $2.30 ant $2.50.

šlavė> 
pakėlė

LIETUVIAI AMERIKOJ
Iš CHICAGO. ILI

Pereitą nedėlios* dieną

DEL STOKOS DARBO NUSI
ŽUDĖ.

VVaterbury, Conn. Nuo nuodų 
pasimirė čia itahjonas muzikas 
Monetto Montrezza ir jg sūnūs; 
šešių metų duktė dar kovoja 
su mirčia. Jie visi nusinuodi- 
no karboline rūgščia. Montrezza 
jau nuo seniai neturėjo darbo ir 
jo šeimyna vargą kentė. Mano
ma todėl, kad jis pats visą savo 
šeimyną užsimanė nunuodinti.

PAKELS KAREIVIŲ ALGAS.
\\ ashington, D. C. Senatas 

priėmė sumanymą pakelti Ame
rikos kariumenės oficierų ir ka- 

aficierų 
o

reivių algas. Algos 
liekasi pakeltos ant 5 — 25%, 
kareivių ant 40%.

LYNCHO TEISMAI.
Henokinsville, Ga. Čia, 5 

kovo žmonių minios lynchavo 
du negru: Carry Robertsoną ir 
Johną Henry. Abudu nužiūrėti 
buvo, jog užmušė Hartą ir jo 
pačią. Minėti negrai sėdėjo ka
lėjime ir laukė teismo, bet 
kluotų vyrų minia paveržė 
iš kalėjimo ir pakorė.

d.

go
juos

SUSTREIKAVO PRISAIKIN- 
TIEJIE TEISĖJAI.

New York. Sustreikavo pri- 
saikintiejie antrojo teismo dis- 
trikto. Iš 50 pakauktų teisman, 
atėjo tik 3. Mat čia už pildymą 
pareigų prisaikintiejie gauna tik 
25 c., o bylos kartais traukiasi 
net kelias dienas.

IŠ CHICAGO HEIGHTS, ILL.
26 d. sausio, Srebaliaus svetai

nėj buvo čianykščių lietuvių susi
rinkimas apkalbėjimui reikalų Šv. 
Kazimiero parapijos. Terp susi
rinkusių buvo ir susipratusių. Ri- 
maitis įnešė, kad būtinai butų pra
šalintas iš komiteto finansų sekre
torius ir parapijos kasierius. Su
sirinkusių dauguma sutiko. 
Juodu buvo užpirkę čielą liota be 
vyskupo žinios ir sau paskyrė už 
triūsą dovaną.-

{ antrą susirinkimą, kuris atsi
buvo 9 d. vasario, į svetainę atėjo 

 

ir pavarytiejie. Manė,\urbut, jog 
galės išardyti susirinkim; bet |»a- 
matę didelį pulką susirin usių. ne 
dryso savo mierį išpildyti ors ba
rimo nesigailėjo. Bet susirinkę ne
paisė. jie išsirinko kitą .Mjkretorių 
ir kitą kasteriu. Išrinko teipgi 3 
v\ rus komitetan nuvažiuoti pas vy
skupą ir ištirti, kaip reikia tveriamą 
parapiją nutvarkyti. Trečiame su
sirinkime, kuris atsibuvo 16 <1. va
sario, Delininkaitis aiškino pasek
mes atsilankymo pas vyskupą. \ y- 
skupas nupeikęs nupirktus liotus 
ir apreiškė, jog ant jų negalima 
bažnyčią statyti, nes jie |»cr arti 
lenkiškos bažnyčios. Turbut. vy
skupas žino, kad arti buriami, lietu
viai su lenkais ne sutiks. Žadėjo 
lietuviams parūpinti kunigą iki 1 
d. berželio, kuris ir pasakys, kur 
reikia pirkti pliacių bažnyčiai..

iciją |>o naujų metų. Skaitė ją Dr. 
Rutkauskas, tema — Hygiena. 

Į Prelekvija pati, fiasakius nė po 
Iduonai, nė po druskai, nebuvo ge
riausia. Prelegentas, matyt, norė- 

DIR- damas atlikti savo uždavinį kuoge-;
Iriausiai, manė, geriau užganėdins j teismu 

3 d. kovo likosi čia 1 savo klausytojus, perskaitydama®1 
įžodžius keno nors geresnio už save.
Bet jis tame aprinko. Jo skaitytasai 
referatas buvo vertimu straipsnio 
ar straipsnių iš anglų kalbos, ku
riame,‘nors ir buvo pakaktinai 
buičių iš istorijos hygienos, bet 
tos buitys buvo, tarytum, išmėty
tos toli viena nuo kitos ir grimz
do eilėse graziakalbystės sakinių. 
Klausytojams sunku buvo sugau
dyti tikrą prasmę prelekcijos ir 

įskaitymas prelegento jiems buvo 
: nė ant 

pečių laikosi, nė šilumos daug duo
da. Prelegentas daug geriau butų 

[paiiaręs,/jei jis savas spėkas fhitų 
Dctroit, Mich. Nuo tirpstančio suvartojęs. Gerai yra kito galvą 

sniego Michigano valstijoj užgimė pasiskolint, jei savos neištenka, 
tvanai, ypač jie dideli Monroe,. Al- prelegentui, kaip pasirodė to- 
bion ir Battle C reek aplinkinėse. |įaUf nebuvo reikalo tą daryti; jam

pardavi

SUAREŠTUOTI PINIGŲ

suareštuoti trįs pinigų dirbėjai vy- ’ 
rai ir viena moteris. Jie New Yor- 
ke paleido daug jų jiadirbtų ne ti
krų penkdoliarinių. Suareštuoti 
yra: John 1 {art, Raymond Scruton, 
Joseph Gifford ir Mabel Hamilton.

Pricmies-
Collinsvvood, vienoj mokyk- 
susirinkus vaikams, užgi- 

gaisras. Persigandę vaikai 
viršutinių lubų trepais bėgo

Ind. Nuo tirpstančio 
Wabash upėj vandens 

per krantu* ir miestą 
Darbai daugelyj dirb-

Peru,
sniego, 
išsiliejo 
užliejo.
tuvių turėjo pasiliauti. Iš 75na-|ka»P ir svetimi marškiniai: 
mų gyventojai turėjo išsikrau-

IS KE\VANEE. JLL.
Darbai čia visai sustojo ir da

gi užstojo čia streikai, kurie rie- 
I žinia, kada pasibaigs. Darbinin- 
; kai neina dirbti, kadangi kompa
nija tūliems darbininkams nu
mažino algas. Per tai daug žmo
nių sėdi čia be darbo. Ne uni- 
jistams maistą duoda kompanija; 
kiti ne jokios iš niekur pašetpgs 
negauna. Vieni važmnĮa kitur 
darbo jieškoti. kiti ant vietos,, 
vargsta.

Didesnių vaidų, beritą-ymo po 
......... i- teq> lietuvių nebūva. 
Tautiškai ir apšvietime čianyki- 
čiai lietuviai stovi neaugščiau 
šiai.. Iš laikraščių daugiausiai 
ateina čia “Saulės”, ateina teip- 
gi: "Lietuva”. “Vienybė”, “Ke
leivis”. “Katalikas“ ir, rodosi, 
viena “Žvaigždė”. Jeigu kas už
simena pradėti ką svarbesnio 
veikti sujungtoms pajiegoms, 
tai tuojaus tokį apšaukia šliup- 
tarniu. ciciliku. Nors darbai ir 
sustojo, bet karčiamos vis lie
tuvių pilnos, suliuninkai negali 
per daug skųstiesi.

Pereitą vasarą norėta sutverti 
S. L. A. kuopą, bet kad orga
nizatorius buvo ne tikęs, tai ne
galima buvo nieko padaryt.

Kcivanietis.

Battle Crėekc 1000 namų yra už
lietų. Traukiniai Grand Trunk 
gelžkelio turėjo sustoti bėgioję, 

šešiosAlbione nugriuvo j upę 
krautuvės.

GAISRAI.
Kalamazoo, Mich. Sudegė čia 

krautuvės Superior Paper Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 100000 dol. ■ Per sudegimą 
krautuvių 175 ypatos neteko 
bo.

Prelegentas gi visus 
užduotus jam isaiš- 
gerai ir klausytojai

dar-

IŠ DARBO LAUKO
170 VAJKŲ:SUDEGE.

Cleveland,; Ohio. 
tyj 
loj, 
mė 
nuo
žemyn, o trepai jau degė. Nubė
gus vaikams žemyn, pasirodė, kad 
tik vienos durys atidarytos, todėl 
vienaitinės dufys užsikimšo. Su
degė 160 — 170 vaikų. Sudegė 
ir dvi mokytojos.

SAUGOJA EMMA GOLD- 
MANN.

Springfield, III. Atkako čia 
iš St Louią pagarsėjusi Ame
rikoj anarchistė, žydelkaitė Em- 
ma Goldmann. Atkako iš Chi
cago ir du paslaptį šnipai, ku
rie paskui ją sakioja. Goldmann 
iš Springfieldo rengiasi į Chica- 
gą; tai gal tie šnipai nori ją 
areštuoti

Kensington, III. Darbai eina 
čia labai blogai, darbininkai jau 
pradeda badą kęsti: darbų nėra, 
o čia viskas pabrango, pabrango ir 
ruimai. Pulmane teipgi darbai su
stojo. Pulmane, jau užstojus žie
mai, atleido pusę darbininkų, o dar 
paliktiems prie darbo numažino 
užmokestį beveik iki pusės. 5 d. 
kovo Pullmano dirbtuvėse su visu 
paliovė dirbę, dirbtuves uždarė. 
Išeinant darbininkams, bosai sakė, 
jog gal bus darbo po kokių 6 san- 
vaičių, o jeigu ne, tai dirbtuvės sto
vės kokius 3 ar 6 mėnesius. Kaip 
čia todėl bus su darbais, dabar ne
galima įspėti, 
nok

Šiuom tarpu ne
darbo nėra.

Pullmano darbininkas.

Washington, D. G Kadangi 
netru o skundų* jog pietiniuose 
štetuose tarpu tino varytojai, me-

užteko savos pažinties ir tik reikė
jo ją sunaudoti. Nėra reikalo bū
tinai profesoriumi būti, kad ką 
nors išaiškinti teip gerai, kaip pro
fesorius, 
klausimus 
kino labai
daug naudingų dalykų atsižinojo, 
o ypatingai iš fiziologijos. Pagir- 
tiniausiu dalyku iš prelegento pu
sės buvo jo atvirumas ir tikras 
noras pamokinti žmones to, kas 
sulyg jo matymo, yra reikalingiau
siu jiems žinoti. Jis nesibaidė 
apreikšti, kad jis pasirengęs pri
sipažinti prie to, ko jis nežino, ir 
pasakė, kad daktaras tankiausiai 
būva reikalingas tik visokiems ne- 
vailėjams ir tiems, kurie nesilaiko 
padavadijimų hygienos; anot jo, 
pusė ligų pranyktų, jei žmonės už
laikytų švarumą visame kame.

Nors jis buvo pasiėmęs ypatin
gai skaitymą apie dantis, bet jis 
nelenkė klausimų ir sulyg kitų 
dalykų, teip kad kiekvienas klau
sytojų, kas tik ko klausė, buvo pil
nai užganėdintas. Terp kitko, jis 
išaiškino, kad pirm užgimimo 
žmogus būdamas devynis mėne
sius motinos ysčiuose, pereina, be- 
sivyštydamas, visus tuos laipsnius, 
kuriuos žmonija turėjo pereiti, 
kol pasiekė laipsnį žmogaus. Va
dinas, iš pradžių jis išsirita iš 
kiaušinio ir priima pavidalą žu
vies; paskui terp trečio ir ketvirto 
mėnesio jis įgija išveizdą vuode- 
guoto gyvūno, toliaus jam vuode- 
ga pranyksta ir jis gauna kitą pa
vidalą — ir teip besivystydamas,

Darbai eina čia negeriausiai, 
daugybė darbininkų yra l>e darbo. 
Yra čia kelios 
dirba mažai.

Lietuvių yra
Laikraščius ir ____ o__
mažai kas slcaito, nes daugumui 
visai nerupi apšvietimas. Yra čia 
3 lietuviškos draugystės: šv. Juo
zapo, Šv. Baltramiejaus ir Lietu
vių Laisvės Mylėtojų. Paskutinė 
draugovė labai nepatinka musų 
vėlių ganytojui, jis ją iškeikė per 
pamokslą, jos sąnarius negražiais 
vardais išvadino, kokius tik seilės 
į burną atneša.

1 d. kovo buvo čia lietuviškos 
vestuvės. Be .derybų neapsiėjo. 
Dagi nuo dalyvavusių vestuvėse 
vaikų, kuriems sudėjo veselninkai 
2 dol., atėmė (jau apie tai seniai 
buvo rašyta, tai čia, turbut, bus 
tik prie naujų vestuvių pritaikytas 
senas aprašymas. Aprašant vie
nok reikia tik teisybę rašyti, at šil
dymas po kelis kartus seno atsiti- 
kihfo, jau sykį aprašyto, visai ne
tinka. Tokį darbą paprastoj kal
boj žmonės vadina ne doru. Ar
gi *męs to niekada neįstengsime 
suprasti? Red.).

Aleks. Paukštis., į

dirbtuvės, bet jose

čia keli, šimtai, 
naudingas knygas

Iš RUMFORD FALLS, M' 
Darbai eina čia gerai ir ai, 

ne blogiausios; bet iš kitur 
buvusiam sunku darbas gauti;

Lietuvių yra čia 50 šeimj 
ir apie 300 pavienių. Mera 
yra apie pusketvirto tuzinai - 
gu terp lietuvių didesnių |



nėra, bet nėra nė 
Apie prakilnesnius, viešus 
nykščių lietuvių darbus 
negirdėt.

vienybės, 
čia- 

niek©

J. St.

IŠ HOMESTEAD, PA.
* Darbai čia labai blogai eina. 
Dėl stokos darbo žmonės pradėjo 
pats savę žudyti. 28 d. vasario 
nusišovė Petras Nedzinskas, vyras 
14 metų. Buvo vedęs. Paliko 
pačią su mažu kūdikiu. Paėjo iš 
Suvalkų gub., Serijų valsčiaus. 
Prigulėjo prie S. L. R. K. ir Šv. 
Juozapo draugystės.

šv. Cecilijos Giesmininkų drau
govė parengė čia teatrą naudai 
knygyno. Atlošė komediją “Ne
padėjus. nėra ko kasti". Lošikai 
savo roles atliko gerai. Po tea
trui padainavo dvi lietVviški daini. 
Susirinkę buvo užganėdinti, ką ro
dė rankų plojimai.

J. Kazučionis.

šių. Tai, turbut tas niekam į mislį 
neatėjo. Red.), paveikslan, sušel- 
pimui ir palaikymui revoliucijos 
Maskolijoj ir Lietuvoj. Kad pra
kalbos kuo daugiausiai naudos at
gabentų. būtinai reikia, kad kalbė
tojai savo prakalbas pirm laiko 
prirengtų. Kitaip, visgi pasitaikys, 
kad savo kalbose svarbiausius rei
kalus praleis, o jx*r tai ir kalbos 
neišduos tokių vaisių, kokių nuo 
jų priderėtų laukti.

Klausytojas.

draugovė P. 
Vartų (tur- 
Red.), bet ji 
nieko nenu- 
draugai pa

salę. pakvietė

IŠ BROOKLYNO, N. Y.
n <1. sausio, L: Tautiškame Na

me atsibuvo lietuvių vakaras, pa
rengtas naudai lietuviškos parapijos 
mokyklos Broklyne.

Programe buvo pasakyta: “Bus 
lošta komedija Il-uose aktuose p. 
a. “Nepasisekė Marytei”. Tikri 
magikai. garsus savo gabumu, ro
dys puikias magiškas štukas, kurios 
visus užims ir prajuokįs. Bus dai
nuojamos gražios lietuviškos dai
nos.... Viskas bus parengta kuo- 
puikiausiąi... .

O tie lietuviškiejie vakarai pa
tinka lietuviams, atgaivina jausmus, 
meilę. Viri delnais ploja, juokiasi; 
girdėtis balsas, yt atsiliepiantis 
miške aidas: "tegyvuoja”, "bra
vo" ! “bravo".

Būdavo. lankydamas Kaune 
surengtus "Dainos" vakarus, atsi- 
rasdavai yt naujam Įiasaulyj. įgau 
davai daugiau drąsos. Kiekvie
nam, rodos, suprantama, kokią nau
dą atneša vakarai ir lietuviškiejie 
perstatymai suprantamoje kalboje.

Todėl sulaukęs valandos nuėjau 
į svetainę. Ant scenos pasirodė 

netinkančiais kostiumais

B ATHOL. MASS.
2<) <1. vasario. Lietuviškoj salėj 

buvo čia parengtas balius su pra
kalbomis ; balių parengė keli drau
gai.

Yra čia lietuviška 
Švenčiausios Aušros 
būt Ašmenos vartų ? 
iki šiol tautos labui 
veikė. Ir dabar kiti 
samdė draugystės
kalbėtojus: Paltanavičią iš \Vor- 
cester. Mass. ir Simkonį iš Tur- 
ners Falls.

šimkonis kalbėjo apie Susivieny- 
jimą. Susirinkusi publika laike 
kalbos pradėjo šaukt: męs atėjome 
šokt, o ne pasakų klausyti. Kai-1lošėjai, 
bėtojas vienok ne paisė, bet tęsė apsitaisę; scenos kambarys neatsa-

Paltanavičia kalbė- kančiai minėtajai Šatrijos Raganų." 
išnaudojimą darbininkų, ko’medijėliai lošti prirengtas.
kalbos publika užsilaikė !do<i žmogus yt atsiduriai valgy k- 

jloj. Padainavo kelias
buvo šokiai. Antru kar-Į dainelėse kurias rodos 
kalbėti Šimkonis apie ca-

Išgirdę pei-

Ro-
kalbą toliau, 
ja apie 
Laike jo 
ramiai.

Paskui 
tu bandė
rukus, apie bačkutes, 
kimus caro ir bačkučių musų tam
sybės apštalai pradėjo net ant sie
nų lipti.

Klausytojas.

Da- 
bu- 
sta-

IŠ LAWRENCE, MASS.
.ietuvių čia gy vena diktas bu- 

yra čia lietuviai gyvenanti 
tūho 30 metų. Visi dirba ir 

"p. uždarbiais maitina žydelius, 
Aitrių viską perka, vietoj į- 

rengti lietuviškas krautuves.
Neperseniai buvęs Valparaiso 

universiteto riudentas Ramanaus- 
V kas uždėjo čia čeverykų pardavi- 

I nę ir laivakorčių agentūrą. Iš 
H pradžių daug vargo nukeniė. lie- 

tuviai daug kalbų leido, bet jis 
i to nepaisė, laike pardavynę. 

ba< sirupino, kad lietuviams 
tų parengta nors maža pačto
cija. kur jie prigimta kalba galėtų 
susikalbėti. Tokia stacija No. 
12 likosi įrengta. Reikia mums 
tik suprasti ir rengti tą. kas mums 
yra reikalinga. Iki šiol lietuviams 
rūpėjo vien rengimas saliunų, 
turbut*)ic manė, kad žmogui, apart 
saliuno, nieko daugiau ne reikia. 

: Tuom tarpu reikalų kiekviena tau
ta turi daug ir tai daug svarbes-' 
nių negu saliunai.

J. Žukauckas. 
" i Iš BROCKTON. MASS.

t S. L. A. kuopa parengė prakal
bas. Žmonių prisirinko pilna po 
bažnytinė svetainė. Kalbėtojai 
*|uvo pakviesti iš Bostono: D-ras 
TTatulaitis, “Tėvynės" redaktorius 
Jokubynas ir Grikštas.
į D-ris Matulaitis kalbėjo apie 
Kevv Yorko Wall str., kaip didž- 
lurčiai suvartoja čia darbininkų 
riusu suneštus jiems turtus. Jie 

Beržėj lošia teip kaip kazyroms. 
Jie pagimdė dabartinį krizį. D-ro 

■ Ąfatulaičio kalba susirinkusiems 
batiko. Grikštas gana ilgai kalbė- 

bet matyt jis daugiau turi no- 
Fįo kalbėti, viešai pasirodyti negu 
Rrakalbą prirengti. Paveiks- 

|ln. jis sakė, jog Suvienytose Val- 
” jtijose yra 78 milijardai pinigų, 
leigu juos padalinti lygiai terp vi
sų gyventojų, tai išpultų po mili
joną doliarių (išpultų tik po 1000 

Kalba jo buvo ilga,

lietu viška**- 
dainuoja 

tik girtuokliai (Kad galima būt 
spręsti artai buvo girtuoklių dai
nos, reikia bent žinoti, kokios buvo 
dainuotos. Red. t. Beje, buvo pa
dainuota "Lietuva Tėvynė”...... 
bet be meliodijos. ( ? Red. 1 be 
balso ( ? Red.) ir taktikos ( ? Rd.). 
Tai tau lietuvių vakaras? Kas linki 
pačių lošėjų, tai Stepunė ir Mary tė 
atliko savo roles be simpatijos (? 
Red.) ir gyvybės, atkalbėjo . yt 
“Teve mųsų”. P. Zigmanto žodžiu 
visai nebuvo girdėti. Geriausiai 
atliko savo rolę žydas krominin- 
kas savo žargoniška kalba prajuo
kino publiką. Onytė ir Jonukas, 
sodžiaus vaikučiai, gerai atliko sa
vo užduotį, prajuokino klausyto
jus.

Pasibaigus lošimui, parodė kelis 
magiškus niekniekius, kokius j*as 
mus Lietuvoje apie \ eiverius pie
menukai daro.

J. Sekevičius.

MONTREAL. CAN.
Darbai čia šiuom tarpu i eina 

blogai, daug darbininkų 
darbo.

Lietuvių y ra čia diktas 
Yra keturios’ lietuviškos 
vės; yra dvi lietuviškos mėsos par
davinės ir viena grocerija. Vy
tauto draugystė uždėjo Kliubą ir 
pavadino-ąį Apšvietus, Mokslo ir 

ir

■jam priešininkus. Rods kam*jau jau galas negražietųs darbams, 
galėtų nepatikti daina ir kokius Ikišiof buvo tik nekaltas žaislas, 
nesutikimus ji galėtų pagimdyti? toliaus prasideda jau tikras dar

ybas ir nuo savęs pridėsiu — huli- 
ganiškas, juodašimtiškas darbas. 
Matyt, jog nedovanai revoliucija 
Maskolijoj praėjo. Ar pamokino 
ji ką, ar ne, bet tūli vhicągiškiai 
lietuviai - socijalistai išmoko kelti 
provokacijas neblogiaus už “ti
kruosius rusus”. Dabar jie grie
biasi melo, bjauraus šmeižimo, 
manydami, turbut, kad “siekis iš
teisina įrankį“, kaip buk manė ir 
jėzuitai.

Štai atsargiai pradeda plėtoti
* šmeižiantį gandą, buk p. Petraus

kas prieš vieną iš kunigų, tą patį 
vakarą, kada teip pasekmingai bu
vo atlošta operettė ir chorai teip 
gražiai padainavo, — buk tą patį 
vakarą jis išvadinęs chorą gyvu
liais — stačiai gyvuliais.... Mieris 
šito biauraus šmeižimo aiškus: su
kelti ir pakrikdyti chorą; yt žal
tys, įleidus nuodų, užnuodinti vi
są harmoniją terp mokinių ir mo
kytojaus. Draugams 
tams, dainavusiems 
uždrausti dalvvauti 
kaip pirma, teip ir

( ne|»asisekė nei šitas 
i šimtiskas. nevertas 

gaus danlias.
l apie tai ir supratęs apie ką eina, 

delnų plojimu sutiko savo vadą ir.
• norėdams atlyginti savo mokytojui 

nesmagumus, dėl 
pnsgi ištarti jam
triūsą, ant koncerto ir šokių vakaro 
pereitą nedėldienį 
apdovanojo jį puikia 
kvietkų su parašu 
Mokiniai“. \ ienas
dainorių pats nuo savęs pagarbino 
musų vadą gražiu gėlių vainiku.

Tuomi choras parodė, ką ji" ma
no apie intrigas ir intrigantus ir 
kaip 'jis elgsis toliaus. Tapo nu •' 
tarta, jog sekančio) sąvaltėj visi!- 
energiškai imsis naujo darbo — \ 
pastatymo “Birutes“, kuri yra daug į*' 4 kartinėms,- ar ne užtenka, ka- 
•unkesnė ir gražesnė, negu loštoji torga yra, o daugiau...* dai» 
operettė. > ‘ K’3U, rodos. Rorijai nieko ir ne-

Tai saujale “dorų darbų" musų ’ reikia.... Ach, ne, reikia, kad 
vietinių socijalistų. yra dar ir dau- Rosijoje kas metai butų dįdesnė

v ra be

būrelis, 
draugo-

Laisvės Kliubu, bet * mokslo 
laisvės jame visai ne matyt: v 
toj knygų, čia tankiau gali kazyras 
ir bertainius pamatyt. Sanariai 
liepė rods laikraščius išrašyt, bet 
ir iš jų mažai galima naudotis, 
kadangi viršininkai laiko juos 
savę, o kada jau suplyšta, tai 
neša į Kliubą (tai jau Kliubo 
narių butų kaltė, jeigu jie 
džia teip daryti. Viršininkai
galėtų laikraščių pas savę laikyti, 
jeigu sanariai jų reikalautų. Red.).

Kliube buvęs.

pas
at-
sa-
lei-
ne-

dol. Red.).
bet daugelyj vietų visai nesupran
tama. Susiv. pirmininkas Jokuby- 
nas aiškino S. L. A. istoriją, jo 
naudą ir reikalą prie jo glaustiesi. 
Ketvirtas kalbėjo sulenkėjąs lietu
vis umkevičia (lietuviai jį vadina

Šimkus). Jis, matyt ne skai- 
’etuviškų raštų, nemoka lietu- 

kalbėti, maišė lenkiškus ir 
. žodžius. Apskritai imant, 

nebuvo prisirengę, maišė 
nUj4vieno ne Paba*gę» Rrie- 

' sike "*r Pcr ta* klausytoiams 
lai

Į Ma
|vo priderančiai susiori- 
Slė vienam ne užėjo ant 

^‘“Iraginti pi'*e aukų tautiš- 
■alams (^ą atminti nėra 

kalbėtojams, nes pa- 
‘vJiekvicnas iš susirinku-sek

TAI TAU IR PROGRESAS!...
Pastaruoju laiku apsireiškė ste

bėtinas judėjimas terp chicagiškių 
lietuvių - socijalistų. Seniai jau 
teip nejudėta, seniai teip stropiai 
nesidarbuota, kaip šiądien; gaila 
tik, kad veiklumas pakrypo nuo 
vieškelio ant šuntakių ir energija 
susivartoja ant darbų, kurie netik 
kad nieko bendro neturi su kilta 
devizą partijos, bet atpenč — dar 
žemina ją.

Bet geriaus susilaikyti 
ka.

Štai sauja faktų, ir 
gerbiejie skaitytojai bus 
kais, ir teisėjais.

Pereitą vasarą pasklydo garsas, 
kad į Suj. Valstijas atvažiavo mu
sų dainius p. M. Petrauskas. Ru
deniui užėjus, ir męs chicagiečiai 
pasveikinome jį pas save. Sveiki
nom, rods, visi vienodai: visi su 
vienodu širdingu džiaugsmu ir 
pritarimu jo darbams. Bet greit 
viskas persimainė. Pasirodė, jog 
veiklumas p. Petrausko pagimdė

su

lai 
ir

kriti-

patįs 
kriti-

.... O vienok, žiūrėk, šiądien chi
cagiečiai lietuviai - socijalistai pa
stojo aštriais priešais p. Petrausko 
dainos. O ar seniai skaitėme skil
tyse “Kovos" tūlo p. Krūmo 
straipsnį su didžiausiais pagyri
mais p. Petrausko ir jo veiklumo, 
kurs tuomi kartu 
kaip šiądien?

Tada jis buvo 
bičiulis, garbus, 
kankintinis už laisvę” ir tt. Šią
dien — na. geriaus nesakyti, kas 
jis yra šiądien — tik ne draugas’ 
ir negarbus ir ne kankintinis'*... .

Panašią repliką mateinė ir “Chi- 
cago Daily Socialist” laikraštyje, 
kur tie^ patįs socijalistai, kurie 
šiądien šmeižia Petrauską, 
nikavo jį garbės liaurais.

Pažiūrėkime-gi kame
greitos permainos.

P. Petrauskas, kaipo tikras ar 
tistas, kaipo ištikimas tarnas die- 
vės Dailės, pasirodė visai savisto
viu. liuosu ir neapkenčiančiu pa
šalinių varžymų. Panorėjo savo 
veikmėje būti pilnai liuosu ir ne
varžomu jokioms • pakrei|M>ms, o 
tuo labiaus reguhaminais kokių 
nors partijų, nes dailė nepripažys- 
sta jokių aprubvziavimų, jokių 
partijų, jokių pakraipų: dailė vi
sados, visur ir visame \ra tiktai 
dailė. ...

Todėl ir p. M. P, elgiasi sa
varankiškai : dainuota, yt vieversys, 
lygiai visiems: ir dievotiems ir ne- 
dievotiems, ir tautiečiams ir soci- 
jalistams ir svetimtaučiams, ir rodos 
visi turėtų būti užganėdintais. \ ie- 
nok neteip yra. Visi užganėdinti, 
vieni tik musų socijalistai prade 
da vis daugiau ir daugiau ruguti, 
pakohai nepereina į atvirus prie 
šus. Ir už ką-gi? Ugi užtai, kaip 
jis. girdi, drįso dainuoti visiems, 
o ne vien socijalistams ir darg i 
— o horrendum! — bažnyčioj, o 
ne kokiam puskarčiamyj, kaip 
jiaprastai....

Kada susitvėrė pas mus milžinas 
galima sakyti, choras ir prasidė
jo rengimas operettes “Kammakrė- 
tis ir Maluninkas", tuojaus' pasi
pylė anonymiski laiškai su baugi
nimais ir grąsinimais už tai. kad 
dainuojasi lietuviškos liaudės dai
nos, o ne socijalistiškos. Kada ir 
tas negelbėjo, prasidėjo bjaurius, 
netinkamos lietuviams, intrigos, 
Socijalistai nusprendė netik bu) ko 
tuoti ir dainas ir operettę, bet ir 
varyt agitaciją prieš, 
gi lieziuviai pradėjo 
Petrauską, išmislydami 
dalykus.
boikoto ir priešingos agitacijos ga
lima pa>kait\ti ir tai, jog 23 čio 
Vasario, tą pat vakarą, kada ture 
jo būti pastatyta ant scenos o|x*- 
rettė ir chorai, ir netoli tos pa 
čios vietos buvo parengtos socija
listų prakalbos ir ginčai extra, kad 
tuomi atitraukti žmonis nuo ope- 
rettės. Viskas vienok nepasis^tė: 
nepagelbėjo nei ilgi lieziuviai, nei 
bobiškos pliovonės, nei agitacija 
prieš. -----  Operettc ir chorai nu
sidavė kuopuikiausiai ir žmonės, 
skaitlingai susiėję, ne galėjo atsi
džiaugti ir atsidėkavoti p. Pet
rauskui, kurs teip trumpame laike 
suteikė publikai teip puikų chorą.

\ ienok ir čia. tuom pačiu vaka
ru neapsiėjo be "siurprizų**.į>.. 
Socijalistai, kurie vis-gi neiškentė, 
neatėję pasiklausyti, norėjo pačioj 
salėj padaryti “obstrukciją”. Ka
da pradžioje praskambėjo pirmi 
žodžiai Tautiškojo Hymno “Lietu
va Tėvynė musų” publika sustojo, 
kaip abclnai tos dainos stovint 
klauso, — dalis socijalistų ir pra
šant jų sustoti, nesustojo ir de- 
montratyviškai, piktai šypsodamie
si, visą laiką, yt prikalti prie sė
dynių, prasėdėjo. Daug manda
gesniais pasirodė svetimčiai, kurie, 
nors ir nesuprato, apie ką eina, 
vienok pamatę, jog visi atsikėlė, 
padarė tą patį.

Bet ir čia nepasisekimas. Mažai 
Mažai tokių “kosmopolitų“ butą, 
tai ir įspūdžio negalėjo padaryti: 
kits ir nepatėmijo, o kits, ir pa- 
tėmijęs, manė, kad, turbut, sve
timtautis koks, nesuprantąs daly
kų, sėdi sau. Taigi vėl fiaseo.

Net stebėtina, kaip stipriai jie 
užsipuldinėja ant p. Petrausko ir 
jo darbo. Ot, prapuldysę žmogų, 
ir ganai.... Nepasisekė su viso
kiais forteliais, tai reikia nors laik
raščiuose “apmalevoti”. Na, ir 
pasiųsta j “Lietuvą“ apie lošimą 
operettes ir chorus savotiška “re
cenzija“.

Ant nelaimės, ant vietos nesun
ku buvo patirti, iog korespondenci
ja toli nukrypusi nuo teisybės, ir 
todėl nepriimta. Tai ir vėl suklu
po,.*.

Bet apsiriksi skaitytojau, many
damas, jog jau “po viskam“, jog

buvo toks pats

“musų draugas, 
viešas ve 

ir tt.

apvai-

toktos

cliore, 
jame, 
šiuom 
tikrai 
doro

socijalis- 
norėta 

Bet 
kartu 

juoda- 
žmo-

Chora*. dasižinojęs

intrigų, tei-
“ačin už jo

( lino kovo) 
lyra iš gyvų 

‘"Mokytoj ui

Tuojaus il- 
kolioti p. 

nebotus 
Kaipo viena iš įrankių

Ir žinai už ką didvyris Piruš
kevič išniekino Miliukovą? Mat 
tas ponas maištininkai laike ka
lėdų švenčių buvo nuvažiavęs 
į Ameriką ir ten skaitė lekciją 
apie Rosiją. Velniai žino ką jis 
ten pasakojo?! Kad išvažiuo
damas nors butų pasiklausęs 
žandaro ar policisto, ką jis ten 
turi pasakoti, jie butų jam pa
tarę, bet ne, išvažiavo, nieko 
nesiklausęs.... Turbut jis ame
rikiečiams pasakojo kad valdžia 
biauresne ir baisesnė už vilką, 
už krokodilių, už patį Liucipie- 
rių, gal persergėjo, kad ameri
kiečiai neskolintų Rosijos val
džiai nė vieno cento, kad.... 
kur ten 
abejonės

Kitas 
keliavęs

vieno cento, 
vi*ką išskaitysi.... Be 
jis nesigailėjo dažų, 

dalykas, jei butų nu- 
Amerikon Piruškevič.

Jis nemažai butų pripasakojęs 
stebuklų, butų davęs puikiausi 
amerikiečiams supratimą apie 
Rusiją. Jis butų išaiškinęs, 
kad caro pavaldiniai netik nerei
kalauja konstitucijų ir durnų, bet 
priešingai, atsiklaupę ant kelių 
prieš Stolypiną, maldauja:

pirmininke.

|| Kaip paprastiejie žmonės, teip 
ir valdonai, asekuruoja visokiose 
draugovėse savo gyvastį, tik drau
govės nuo valdonų reikalauja di
desnių mokesčių, kadangi jų gy
vastis yra didesniame pavojuje 
negu paprastų ukėsų. Užmuštasis 
neseniai Portugalijos karalius buvo 
užasekuravęs savo gyvastį dviejose 
drauguvėse ant 800000 markių 
kiekvienoj. Užmuštojo Italijos 
karaliaus gyvastis buvo apsaugota 
vienoje angliškoje draugovėje ant 
30 milijonų markių. Napoleonas 
III gyvastį savo sūnaus apsaugojo 
vienoje angliškoje draugovėj ant 
40 milijonų markių. Gyvastis An
glijos karaliaus apsaugota ant 50 
milijonų markių. Pasimirusios 
Anglijos karalienės Viktorijos gy
vastis buvo apsaugota tik ant 5 
milijonų markių. Ir gyvastis tūlų 
Amerikos milijonierių apsaugota 
teip jau augštai kaip ir tūlų valdo
nų: Philadelphios \Vanamakerio 
antai gyvastis apsaugota ant 12,- 
O00.000 markių.

li Vengrijoj, gana 
Jlnicki iš 
važiuoti 

drauge 
sūnų, 

už jį

_______ __________3
|| Brazilijoj, mieste Rio Je- 

neiro nusibankrutino didžiausias 
bankas, kuriame žmones turėjo 
sudėję kelis milijonus doliarių 
pinigų. Laukia nusibankrutini- 
mo daugelio mažesnių bankų.

|| Mieste Kasau, Vengrijoj 
pertaisant namus grafo L. Por- 
gaš, po balkiu medinėj dėžėj, ra 
do apie pusę milijono guldenų pi 
nigų. Kam priguli tie pinigai, ne
žinia.

Į| Mieste Chersone, pietinėj Ma
skoliuj, policistai stengėsi suimti 
du nužvelgtu praeiviu. Užgimė 
mušis terp revoliucijonierių ir po- 
licistų, kuris pasibaigė tuomi, kad 
keturi policistai likosi užmušti, o 
revoliucijonierių nepasisekė suimti.

Jekaterinodare. Kaukazo 
( Kubanio) kazokų žemėj, policija 
išvaikė darbininkų susirinkimą ir 
paėmė susirinkimo pinnsėdį, pa
garsėjusį revoliucijonierių M. Sta- 
roselskį.

I Netikėtai Portugalijos valdo 
nu tapęs, užmušus jo tėvą ir brolį, 
karalius Manuel yra ne vedęs. Jis 
išsiuntė piršlius į Berlyną, pas Vo
kietijos ciecorių, prašyti jo duk
ters.

|| < iarsus Leydeno universite
to profesorius < hnnes neseniai su
rastą pirmiausiai ant saulės, o pa
nkui ant žemės, chemišką elemen
tą Helium pavertė į kietą kūną.

') 6 <1. kovo Anglijos pakrantė
se siautė smarkios vėtros, laike 
kurių susidaužė keli mažesni lai- 
vėliai. Kiek iki šiol žino, vien 
\ iri jos pakrantėse prigėrė 20 v- 

patų.

Maskvos kariškasis teismas, 
už bcMstengimą jiabėgti. pasmerkė 
mirtim du politišku prasižengėliu.

Anglijoj, užsidegė. Ham>tead 
anglių kasyklos. Ugnis 26 darbi
ninkų užkirto išsigelbėjimo kelią.

■į| Italijoj, iš miesto Reggio kny
gyno nėsugauti vagiliai pašlavė 
biangų korano rankraštį.

turtirigas
Miskoloz

Peštą;
savo 5
nenorėt la-

mokėti.

prekėjas 
užsimanė 
paėmė 
metų 
mas 
jį paslėpė. Kadangi vaikas, at
ėjus į vagoną kontroleriui, pra
dėjo garsiai verkti, tai tėvas jį 
pagriebė ir iš smarkiai bėgančio 
trūkio išmetė per langą. Užtai, 
žinoma, tuoj tėvą suareštavo.

— Šviesiausias
išgelbėk mus nuo visokių kons
titucijų ir durnų, ir liuosybių. 
męs dar neasame prie to priau
gę; duok mums beržo košės, ji 
labai naudinga nesuaugusiems 
sutvėrimams, ji laiina mus pa- 
kluMiume ir nusižeminime.... 
Rusijai nieko, o nieko netruk 
sta....

Taip butų pasakęs amerikie
čiams Piruškevič.

Ir ištikrųjų, gerai apsvarsčius, 
pasirodo, kad Rusijai nieko ir) 
netrūksta. Caras yra, jo ypėdi 
uis vra. ministęriai vra, žandarai kiekvieną kartą išmelstas "jieci- 
vra.' polki,tai, inipai vra. kar-!'ali'kas Provincijų prezidentų le.

jeiviai, kulkos ir durtuvai vra.|^““t*. rando su">»".'™as 
Kreipėsi prieš: lenkus. lietuviu", 
laniečius ir Alzatijos prancūzus.

ir 
bet 

kelionės

| Vokietijos parlamento komisi
ja atmetė randu sumanymą, kad 
susirinkimai, kuriuose kalbama ne 
vokiškai, butų uždrausti laikyti, 
kad leidimui tokių susirinkimų bu-

Ištekėjusi už kunigaikščio 
| Malborough, duktė Amerikos mi
lijonieriaus \ anderbilto, pradėjo

• • 1 . . . ., . tirinėti socijalizmą ir socijalistams
Fiati liet nakaks ir šito ka nara- PUM* badaujančių muzikų. Jei tu , , ,. .giau, net pakaks ir šito, ką para |t j v v • jrodo didelj pnlankiuną; jie tikisi

ją neužilgio atvirai prie savo par
tijos pritraukti, žinoma, su jos mi-

šiau, kad parodyti atsakančiuj i badaujančiųjų nebūtų, ką-gi tuo 
šviesuj musų neva progresistus. met ponai ministęriai ir ponai . t-- 
‘ Daug duočiau uz tai, kad pano- Gurkus darytų, o dabar, kuomet jįjoni^įs 
retų kas davesti, jog i.e teip yra, yra išalkę mužikai, tie ponai 
kaip išdėsčiau. Ant nebimės 
tai faktai. Linksma man tik pa-Inijaliskumą vaizbos- 
trmyti, kad nevisur teip elgėsi su na įr parodo, ....
p. Petrausku socijalistai. apie ką I juk Gurkus istoriją ? 
liudija ir jo paties žodžiai apie tu-1 padarė.... Bet apie 
las kuojias Rytuose. Turiu už | didvyrį jau neberašysiu, 

kaif> jis yra tobulus vaizboje....
O maištininkai tokių garbių 

vyrų neapkenčia, važiuoja pa
sakoti apie jų darbus į Ameriką. 
Na, už tas lekcijas jie gauna 
gerą nžmokesnį. Kaip durnoje 
ant tribūnos užlipa Miliukov ir 
nori kalbėti, tuojau visi Piruš- 
kevičiaus -kraugai: 
rusai. spaliečiai, 
skvernus, 
ne nori klausyti to maištininko. 
Bėga ir sau mano:

— Vyras Piruškevič, Miliukov 
niekšas, niekšas!

Ir Miliukov pasidairo, pasi
dairo ir turi lipti nuo tribūnos. 
Ar prieš tuščius krėslus jis kal
bės? O antra, kad nori, teapsi- 
eina krėslais, jiems nieko nepada
rys, jie visuomet pasiliks ištiki
mi valdžiai.

Tik karžygį Piruškevičių už 
jo drąsumą nubaudė ir smarkiai 
nubaudė: prašalino ant penkioli
kos posėdžių iš durnos; už pra- 
šalinimą balsavo ir beveik visi 
jo šalininkai ir spaliečiai. Tur
but tuomet jiems protas buvo 
sumišęs. , Dabar patįs gailisi, 
kad taip padarė. Žada tą nuo
dėmę atitaisyti, greitai sugrąžin
ti Piruškevičių į durną, nuimti 
nuo jo visą bausmę....

Padėk Dieve.
Be Piruškevičiaus nuobodu 

durnoje butų, jis vis retkarčiais 
palinksmina atstovus.

Tavo grafas Kuku.

tie ponai 
Įgali parodyti savo gabumus, ge- 

dalykuose,

las kuopas Rytuose. Turiu 
pareigą pridurti, jog ir pačioj Chi- 
cagoj ne visi socijalistai priklauso 
prie to huhganKko darbo: nekurie 
iš jų dalyvauja ir, turime viltį, da
lyvaus choruose ir nesutinka su 
pažiūromis “kraštutiniujų" socijali
stų.

Ir ne dyvai! Svarbos to kultū
rišku darbo, kokį atlieka čionai p. 
Petrauskas, gal nesuprasti ir ne
matyti tik aklas, o kad tam darbui 
priešintis ir statyti kliūtis, vietoj 
jį remti, tai reik būti tūlos pakrei
pęs manijaku. Bet apie tą svarbą, 
apie vaisins kultūriškojo darbo p. 
Petrausko pakalbėsime kitu kartu.

Dabar-gi man veržiasi klausi
mas: Ko norite? Ko geidžiate, ir 
ko jieškote? Augštyn uždangalus 
ir maskas, ponai socijalistai! At
virai, — akįs į akį išreiškite 
savo nuomonę, vietoj slapikuoti, 
vartoti anonimus, paslaptingas in
trigas ir paškvilius!.. Tas nepri
tinka jokiam save godojančiam 
žmogui, juo labiaus socijalistui, iš
pažintojui principų teisybės ir vie
šumo .... ~

B. K. Balcvičia.

Mažas Feljetonas.
Prašaliečio laiškai iš Rosijos.

27 ; . 
Brangiausia Felicija!

Vyras Piruškevič, vyras! Drą
suolis! Gerai jis apdirlx> maiš
tininką Miliukovą.! Durnoje, 
prieš visus atstovus Piruškevič 
Miliukovą išlojo niekšu, išgamai 
Norėjo jam spiauti į akis, buvo 
jau ir atsikranksėjęs, bet tuo 
tarpu, ant nelaimės, Piruškevi- 
čiaus burnoje seilių 'nebuvo! 
Vyras Piruškevič! Ar girdėjai, 
kad nors viename kokidhle par
lamente atsirastų toks drąsuo
lis, kuris išdrįstų lojotis? Niekur 
tokio atstovo nesurasi, o Piruš
kevič išdrįso lojotis, už tą ti- 
kriejie rusai jam vainiką nupins, 
o gal ir paminklą pastatys.

Labai gaila butų, kad Piruš
kevič pastotų į vynuolyną, o ne
seniai jis kažin-kam pasisakė, 
kad ketinąs iš durnos nario pa
sidaryti vienuoliu. Labai butų 
gaila. Kas tuomet belojotų mai
štininkus? Pakol dar tarp at
stovų tokio drąsuolio neatsiran
da. <

| Terp Japonijos ir Chinų už
gimė gana dideli nesutikimai.

At"imeni j»ortugalijOs valdybos Macao pa- 
>t< buklu- ji" ^kramėse chinų gubernatorius paė- 

RabM mė gabenantį ginklus japonišką 
žinai, garlaivį “Tatsu Maru ”, Japonija 

' reikalauja paleidimo laivo, kitaip 
žada, kad ir su pagelba savo 
kari"kų laivų, jį paliuusuoti.

tikriejie 
pasibrukę 

bėga laukan iš salės,

Caras, be durnos pritarimo 
išleido prisakymą užtraukti už- 
nibežiuose paskolą S83000000. 
Tas jau ir dabartinei dūmai 
nepatiko, kadangi toks caro pasi
elgimas yra sulaužymu pamati
nių teisių. Durna vienbalsiai pa
reikalavimo nuo iždo ministerio 
išsiteisinimo.

|{ Japonijoj, mieste Nuda Say 
užgimė* 6 d. kovo gaisras, kuris 
išnaikino 400 namų taigi pusę 
namų mieste. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 2J2 milijo
no doliarių.

i| Prūsų seimas galutinai priėmė 
rando sumanymą priverstinai iš
pirkti nuo lenkų 175000 akrų že
mės Poznaniaus ir Vakarinių Prū
sų provincijose.

Į Belgijos parlamentas susitaikė 
su Belgijos karaliumi reikaluose 
priskyrimo prigulinčios karaliui 
Kongo viešpatystės Afrikoj prie 
Belgijos, tai gi padarymo Kongo 
Belgijos kolionija.

Į Ryme smarkiai siaučia raup
lės. Viši ligonbučiai pilni sergan
čių. Nuošimtis mirštančių labai 
didelis. Ligonbučius sergsti ka- 
kariumenės kordonai.

IŠ VISUR.
Į| Laike karės su Maskolija Ja

ponijos kariškasis laivynas susidė
jo iš 157 laivų, galinčių patalpinti 
283742 tonus; .dabar gi jos laivy
nas susideda iš 204 laivų, galinčių 
paimti 515082 tonus, taigi dusyk 
daugiau negu laike karės. Mūšio 
didelių laivų dabar Japonija turi 
13. Taigi Japonijos laivynas ne 
silpnesnis už tą, kurį Amerika iš
siuntė į Didijį oceaną.

Į| Vengrijoj, Dabrava slėnyj, 
nusiritusi nuo kalno sniego lavi
na pagriebė 12 medžių kirtėjų. Iš

Specijališka maskoliškosios 
durnos komisija pripažino, jog rei
kia su visu iš durnos prašalinti at
stovus: demokratą Kollubiakiną ir 
socijalistą Kosorotovą, kadangi 
juodu 1906 m. laikė kurstančias 
prieš randą kalbas.

Į Volyniaus gubernijoj likosi 
parduotas turintis 13000 gyventojų 
miestas Dubno už 4 milijonus rub
lių. Pirko jį Austrijos aristokratas 
Affėndorf.

[- jų šeši likosi užmušti, o keturi nur
itinai aumanky)*

|Į Į Londoną, atlankyti savo se
serį, Anglijos karalienę, atkako 
Maskolijos caro motina. Ant 
gelžkelio stoties patiko ją Angli
jos karalius ir sosto įpėdinis ir, 
žinoma, saugoja Ja čieli pulkai pa
taptų šnipų.

NAUJI RASTAI.
Naujosios Dainos ir eilės Fe

liksus Yuškevičienės. Boston, 
Mass. 1906 m. 111 pusi.

Telpa čia iš viso 76 dainos ir 
eilės, gaila vienok, kad jų ge
roms laikyti negalima. Rimą ei
lės retai kur turi, o daugeliui 
trūksta ir ritmo. Kalba ir ra
šyba teipgi toli atsilikusi nuo 
dabar vartojamos. 
\ .

Kelionė per jK*klą. Parašė John 
Mauritz. \ ertė Jonas Ilgaudas. 
Knygynėlis Illinois valst. L. S. S. 
No. 1. Philadelphia, Pa. 32 pu
slapių.

- \ aizdelis perašytas pusėtinai. 
Perstato du marsiečiu, tai gi gy
ventoju planetos Marso, kur žmo
nės. kaip manoma, augščiau kul
tūriškai pasikėlė, atkakusiu ant 
žemės. Čia tie kito dangiško svie
to svečiai randa tokias sanlygas, , 
kad gyvenimas ant žemės, tikrai 
ne be pamato,* jiems rodosi tikru 
pragaru. Vaizdelis visas parašytas 
gerai motyvai tinkami, kenkia jam 
vien perdaug aiški socijalrstiška 
tendencija. Bet tai silpnumas visų 
socijalistiškų raštininkų, kurie, 
kaip senovėj Cato, prie tinkamos 
ir netinkamos progos tvirtino, jog 
reikia išgriauti Carthago, dabar „ 
teipgi prie tinkamos ir netinkamos 
progos, nuolatai užtikrina, jog 
prašalinimui. netikusio surėdymo, 
sutvėrimui ant žemės dangaus — . 
reikia balsuoti už socijalistų parti
ją. Tokiu budu net gerą literatiš
ką veikalą paverčia politiškos agi
tacijos įnagiu kaštais literatiškos 
jo vertės . Tuom tarpu negalima 
surengti veikalo, kuris du micriu 
galėtų atlikti, reikia pasiganėdinti 
vienu, arba rengti literatišką vei
kalą, arba agitacijos lapelį. Ir 
garsiejie raštininkai bandė savo 
literatiškuose raštuose naudotiesi 
iš politiškosios arba ir filizofiško- 
sios tendencijos, bandė tą ir Sha- 
kespeare, Voltaire ir kiti, bet tie . 
ir geriausių raštininkų tvariniai 
neturi didelės literatiškos vertės. 
Negalima mat viename rašte dviem 
ponam tarnauti, nes vienas jų vis 
bus nuskriautu. Per daug
žymi politiškoji tendencija visada 
sunaikys literatišką rašto vertę.
Bet reikia pasakyti, kad ir tikrai 
tendentiškiems vaizdeliams mede* 
gos netruks, reikia tik ją imti ii 
gyvenimo, ne kaišyti tendencijoj 
žiedais.



VIETINES ŽINIOS.
— Po užpuolimui ant Chicagos 

policijos viršininko pradėjo areš
tuoti policijos nužiūrėtas ypatas, 
kokios, kaip ji mano, turi a- 
narchistiškus persitikrinimus. Su
areštavo daug žydų, italijonų; sua- 

. testavo ir vieną lietuvį, Korolių 
Jonaitį. Sesuo Auerbucho 

- užtikrina, kad jos brolis policijos 
perdėtinio nušautas be pamato, nes 
jis atėjo vien paliudijimo prašyti, 
koks, kaip manė bus reikalingu 
jieškant darbo. Revolverio jis vi
sai neturėjęs. Policijos gi virši
ninkas kalba visai kitaip. Katros 
todėl pusės teisybė? Pereitos nedė
lios vakare garsi anarchiste Emma 
Goldmann norėjo parengti susirin
kimą ir laikyti kalbą, bet policija 
neleido.

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D.

jo bartendelis, išmetė 
jau vyrą. Franką

— Pereitos nedėlios rytą iš sa- 
liuno ant kertės Michigan ir Clark 
str., saliuninkas Saunders ir Oskar 
Fooso 
girtą
Smithą. Pastūmė jį vienok teip 
smarkiai, kad jis puolė ant žemės 
ir sudavė galvą į gatvių akmenis. 
Rado jį be žado gulintį 
policistai ir nugabeno į Passavant 
ligoninių, kur jis ir pasimirė. Mat 
puldamas jis susiskaldę galvą.

— Ant kertės \Vrightwood avė. 
ir Perry str. j pilną vandens užša
lusią moldduobę įpuolė 12 metų 
vaikas Walter Kaster.' Besisten
giant iš duobės išbėgti, įlūžo ledas 
ir vaikas panėrė ir, žinoma, po le
du užtroško. Nė kūno jo iki šiol 
nerado.

— Šiaurinėj miesto dalyj perei
tos nedėlios naktyj pasisekė už
klupti du plėšikų buriu. Abiejuo
se atsitikimuose jiems pasisekė jau 
išplėštus daiktus j pundą surišti. 
Namuose agento Parish, pn. 1396 
,Wilton avė. plėšikams buvo, gana 
karšta: priversti buvo iššokti per 
langą nuo antrų lubų, bet visgi 
pasisekė bent sveiką odą išnešti.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
sinėrė 669 ypatos: 390 vyriškių ir 
279 motery^; vaikų iki 5 metų am
žiaus mirė 186, senelių virš 60 
metų — 137. Daugiausiai mirčių, 
nes 100, buvo nuo plaučių uždegi
mo, nuo džiovos 83, nuo širdies 
ligų 49.

YPATIŠKI ATSILIEPIMAI. 
Gardner, Mass.-

6 ir 7 “Lietuvos” numeruose tė- 
mijau korespondencijas iš Gardner, 
Mass. Jose išrodoma, kad čianykš- 
čiai lietuviai pakilo tautiškai, tik 
juos trukdo. Bet kas, to jie pa
tįs nežino. Labiausiai nustebau per
skaitęs No. 7 “Lietuvos”, tilpusią 
korespondenciją Mylėtojo (turbut

Jau kad rašyti, tai rašyti, bet 
nekliudžius ypatos ' negalima apsi- 

.. eiti. No. 7 “Lietuvos” pasakyta: 
- stovi čia lietuviai žemai tautiškame 
. supratime, laikraščių neskaito, nors 

tūli nemoka angliškai, bet perka 
angliškus laikraščius. Tame nieko 
nėra įstabaus, jeigu nemokėdami, 
perka tai, turbut, nori išmokti! Jei
gu kas nori apsigyventi Suvienyto
se Valstijose neatbūtinai turi mo
kytieji angliškos kalbos.
• Bet man labai įstabu, kodėl aš 
atsiradau išgamų skyriuje, kodėl 
ponas Mylėtojas ne paaiškino, ko
dėl teip manę vadina? Niekam, 
rodosi, blogo ne padariau. Rodos 
priešingu nebuvau nė tautiškam ju
dėjimui, nė darbininkiškam. Neno
riu nė polemikų laikraščiuos rašinė
ti, jeigu negaliu nieko geresnio. 
Gal už tai aš išgama, kaip sako 
Mylėtojas, kad kokio ten superin
tendento užklaustas du metu atgal 
buk aš atsakiau, kad esmi rusas, o 
lietuvių tautos visai negirdėjau var
do. Mat gerą atmintį turi Mylė
tojas, jeigu atmena. Bet kodėl tą
syk neatvėrė žandų? Gal neturėjo 
tąsyk ypatiškos neapykantos? At
siradus lietuvių daugiau prasiplati-

. no ir vaidai, o dabar nėra tokios 
ypatos kuri visiems galėtų įtikti.

• Turbut, didžiausia mano klaida, 
kad neužsiimu, lietuviškais baliais 
ir girtuoklystėms. Kur yra lietu
viškos vestuvės ar krikštynos už 
mylios išgirsi klykavimus net porą 
dienų. Šukių daužymas atsikarto-

. ja skambina doliarius tik netautiš- 
kiems reikalams, bet alaus leidyklų 
naudai, o iš to nemažai naudojas 
ir teisėjai. Aš reikalauju, kad My
lėtojas darodytų, koks aš išgama ir 
už ką, arba atšaukti apšmeižimą. 
Jeigu neatšauks, aš pareikalausiu 
išsiteisįnimo prieš Suvienytų Valsti
jų teisdarį.

Jonas Kučinskas.

paskyrė 2000 auksinų kasmet įsteigimui mokyklos Kėdai
niuose ir tūlą sumą išspauzdinimuo Postillės Abraomo 
Skulleto, lenkiškai išguldyto ministerio čechiškų brolių Ge- 
danoje Niklazijaus (Potockio?).

Nežiūrint į tas pastangas, likimas dissidentų nepasige
rino valdant išmintingam Vladislavui IV, nes Jėzuitai ir 
katalikų hierarchija nesitaikė su jais, bet apskelbė nesvar
bioms visas suderinęs anų naudon padarytas seimuose kon- 
vokacijos, elekcijos ir vainikavimo, o Jėzuitai, kaip papras
tai, užsislėpę laikuose bekarahnečio, rengėsi užduoti jiems 
naują smūgį. Liet, kalvyniskiai jau laisvi buvo nuo sooni- 
jonų, kurie apsilpo pasimirus jų ramsčiui, pradžioje 1/-to 
šimtmečio, Vilniaus kaštelionui Kiškai; o d. liet, hetmanas 
ir Vilniaus vaivada Kristupas Radi vilas su savo kariume- 
ne laikė drausmėje Jėzuitų mokintinius ir \ ilniškius si
drus. Bet katalikai sulaukė geros progos atsigriebti \ ilniuje 
1639 m. dėl išdykumo mokintinių tenykštės kalvyniskės 
mokyklos. Anot NVęgierskio, liet, kalvyniskiai patys padavė 
progą užkabinimui. Laike krikštynų pas ministerį \ ilniaus 
bažnyčios Jurkauską, du mokiniu iš tenykštės mokyklos 
ar — anot kitų — svečiai, gėrimų įsitraukę, dienoje sv. 
Mikolo 1639 m. šaudydami iš lanko į kovus, numušė, ar 
gal tik pataikė į stovylą ar abrozą archaniolo šv. Mikolo, 
patalpinto ant viršaus bažnyčios Pranciškonių (Klarisių), 
stovinčios priešais helvetiškąją bažnyčią. Zokonininkės tuo
jau po visą miestą paskelbė tą siausmą, šaukėsi valdžią 
pagelbon, o žmones ragino, atkeršyti už tokį despektą kata
likų tikėjimo. Jėzuitų mokintiniai ir žmonių gauja susirin
ko ir užpuolė ant bažnyčių kalvyniškių; bet rado ten atspir- 

‘ tį, ir keletas tramdytojų viešos ramybės negyvi telktojo. 
Dabar gauja užpuolė ant privatiško kalvynisko namo, api
plėšė. padarydama ant kelių tuksiančių auksinų blėdies, pri
mušė ir apdergė keletą ten užtiktų kalvyniškių, tarp jų rek
torių kalvyniskės mokyklos Vilniuje, Jurgį llartlybą, kurį 
Vilniuje paskandinti stengėsi. Pėstininkai kunigaikščio Ra- 
divilo tuomsyk pribuvo, atėmė jį iš nagų plukusios liaudies, 
ir išvaikę gaujas, numalšino suminimą (taip liudyja teismo 
aktai).

Kristupas Radivilas mėgino tą reikalą su vyskupu ge
rumu sutaikinti; liet tas pranešė apie atsitikimą karaliui, rei
kalaudamas teismo. Vladislavas IV prašė liet, senatorių 
įr Vilniaus vyskupo. kad susitaikintų. Vyskupui vicnval 
priešinanties ir reikalaujant, kad eretikai taptų nubausti už 
bedievišką pasielgimą, karalius, kalbinamas Jurgio Osso- 
linskio, did. lenk.-kanclerio (neprielankaus Radivilui. kad 
tas neprileido gauti kunigaikščio titulą Lenkijoje), paskyrė 
komisiją ištyrimui dalykų ir kaltininkų. Į tą komisiją pa
teko:' Vilniaus vyskupas Abromas Vaina, V ilniaus vaivada 
Kristupas Radivilas. d. liet, pakancleris Stepas Pocius, d. 
liet, priedvarinis maršalkas Kaz. Sapieha, d. liet, referendo 
rius ir koadjutorius vyskupo Marcijonas Tryzna, I raku 
kaštelionas Mikalojus Kiška, Minsko kaštelionas Gedeonas 
Rajeckis ir Trakų vaivada Janusas Skuminą Tiškevyčius. 
Iš tų visit tik Kristupas Radivilas ir Rajeckis tebuvo kalvy- 
niškiais. Pirmsėdžiavo-ten d. liet, priedvarinis maršalkas 
Sapieha, sūnūs V ilniaus vaivados Levo, įsteigtojo kliošto 
riaus ir bažnyčios Pranciškonių. Komisijoje reikalą zoko
nininkių rėmė bernardinų kunigas Vitauskis, anų nuodėm
klausys, ir jų prokuratoriai Danielevyčius, Bąčyla, Petrą vy
čius ir Laudatiskis. L’ž kalvyniškius stojo Piętkevyčius ir 
Kaluskis. Kalvyniskiai, matydami, kad komisija jiems bus 
neprielanki,, vilkino jos darbą, gailaus, įnešę protestaciją į 
miestą, ten dauginus nestojo.’ Tačiaus, nepaisant to, komisi
ja išklausė liudininkus, apžvalgė nuirus bažnyčios šv. Miko
lo, ir reliaciją apie savo darbą atidėjo iki ateinančiam sei
mui. Tai buvo vasaryje 1640 m.

Kalvyniškiai rūpinosi dabar primeilinti sau pasiuntinius 
ir senaforius, ir daugeliui davinėjo dovanas ir žadus. Vys- 
kupas-gi V aina, kunigai ir zokonininkai triusėsi, idant kal
vyniškiai taptų pavyzdingai nubausti; juos ypatingai rėmė 
d. liet, kancleris Albertas Radivilas ir liet, priedvarinis mar
šalkas Kaz. Sapieha. Idant kalvyniškius tarp visų gyven
tojų apšmeižti, kunigija išleido ir paplatino po visą Lenkiją 
brošiūrėlę: “Exorbitancye, excessa i grauamina, ktore ka- 
tolicy temi czasy w VVilnie od herctykow odniešli", pilną 
visokių apkaltinimų.

Tokie apkaltinimai, iš dalies su visu pramanyti, iš da
lies faktus iškraipanti ar padidinanti, iš dalies neteisingai 
ant jų suverčiami, o persekiotojus apvelkami ploščiu pri
spaustųjų, sukeld i no tarp katalikų Lietuvoje ir Lenkijoje di
delį papykį prieš kitvierius, kurį dar padidino įvykusi bėgyje 
bylos šitoji aplinkybė:

Mirė Ašmenės česnininkas, evangelikas Al. Przypkau- 
skis, ir numirėlį laidojant dienoj apaštalo Motiejaus, laike 
katalikų dievmaldystės, vaivada sustatė keletą šimtų gink
luotų kareivių, su būgnais, patrubočiais ir muzika, prie baž
nyčios Šv. Jono. Pats vaivada su bendratikiais ėjo lydė
damas lavoną, buvo ir keletas katalikų. Kada laidotojai su 
katilais ir trubomis ėjo pro bažnyčią šv. Jono, katalikai’ėmė 
kelti riaušes, iš namų kardinolo Radivilo per langą vaikiš
čiai mėtė akmenimis ir pataikė Kamarauskiui, einančiam 
šalę vaivados, kaip ir keletui kitų, ypač kunigams evangeli
kų. Kada laidotojai atėjo pas bažnyčią Domininkonu, zo- 
konininkas zakristijonas Mat. Karvauskas reikalavo, keik
damas, tegul netramdą tokiu trenksmu dievmaldystę. Iš 

’ to kilo trukšmas, ir tūli zokonininkai įsivyjo su kardais į 
bažnyčią, pas kurios duris stovinti katalikai laidė akmeni
mis, o iš mūrinių namų per langus liaudis akmenimis laidė 
į kalvyniškių procesiją, iki nepraėjo. Keletas akmenų pa
taikė riet į grabą. Domininkonai prieš vaivadą ir kitus ere
tikus įnešė protestaciją Trakuose, o vyskupas skundėsi kara
liui ant eretikų įsidrąsinimo....

Kada seimas Varšavoje prisiartino, Vilniaus Dominin
konai nusiuntė savo deputatus ir, be skundų ant kalvyniškių 
ir Vilniaus vaivados, geidavo, kad liet, pakamarinis Jonu
šas Radivilas, sūnūs vaivados, taptų išmestas iš pasiuntinių 
trobesio. 21 d. gegužio 1640 m. seimas ėmė nagrinėti bvlą 
zokonininkių su \ ilniaus evangelikų bažnyčia. Vilniaus vai
vada mėgino taikintiesi su zokonininkėmis, bet tųjų išlygos 
buvo per daug skaudžios. Negelbėjo nė vaivados maldavi
mai prie karaliaus. Išneštas tapo 26 d. gegužio žiaurus de
kretas prieš kalvyniškius. D. liet, kancleris Albertas Radi
vilas, prašomas, nesuminkštino nė išsitarimų dekreto, nė-gi 
zokonininkės nesuminkštėjo, iš naujo meldžiamos susitaiky
ti. Reikėjo pasiduoti spėkai galingesniųjų. Visgi kalvyniš-
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kiai 'rankų nenuleido. Nusiminę žiaurumu dekreto, susi- 
važiavo į Biržius pasiuntiniai evangeliškos šlėktos, miesčio
nijos Ge^danos, Elbingos, Karaliaučiaus, Rygos ir k.; kitą 
tokį’ėynodą atlaikė laike vestuvių Abromavičiūtės, Mstislavo 
kaštelionas, su Franckevyčiumi, apskelbė Vilniuje dekretą 
Varšaviskio seimo byloje minyškų su evangeliškaja bažny
čia Vilniuje, (talpa to dekreto buvo: 1’, Valnybė laikyti 
dievmaldystę pagal įmonius helvetiškojo išpažinimo mūruo
se nilesto prašalinta esti ant visados. 2’, Tokią dievmaldy
stę leista pernešti į namą, pastatytą už miesto, ant kapi
nių. 3’, Mokyklos ir visos špitolės panaikintos su visu.
4 , Kaip tik perdėtinė su septynetu zokonininkių sudės įsa
kytą prisiegą., kaltininkai taps nubausti pagal įstatymą (beje 
mirtimi). 5 , Jeigu kaltininkai bus patys, ekzekucija įvyks 
po šešių savaičių; jeigu paliėgs, pateks, po bauda amžinos, 
infamijos, o jų turtaT taps sukonfiskuoti. 6*, Kas kaltinin
kams patarme ar parama prigelbės, pateks j>o bauda infami
jos. 7’, Miesto urėdininkai, tingus išpildyme teisos, u’ i- 
trauks bausmę, antdedamą ant vangių urėdininkų.

Anot ištarmės seimo, perdėtinė su septynetu zokoni
ninkių turėjo sudėti įsakytą prisieką, tokiuose žodžiuose: 
“Męs N. N. prisiekiame vieš|>ačiui Dievui Trejybėje šv. 
vienamui tame, kad šaudyta į bažnyčią šv. Mikolo ir abro- 
zus ant jos esančius iš lankų, iš (evang.) surinkimo, su ži
nia ir pritarimu ministerių, predikantų ir gaspadorių ten 
gyvenančių, apteršimui šventos katalikų bažnyčios; beje Jo
no Jurskio, kaipo tuomet krikštynas savam sunui keliančio, 
taip gi ir Balcerio I^ilięckio, kaip vyresnio to surinkimo mi
nisterio, kurie ten nuolatos reziduoja, geriaus pavardes tų, 
kurie ten šaudė, žino ir anuos pažįsta, o męs Juos, kaipo 
principahis; kad teisingai prisiekiame, taip mums Viešpa
tie Dieve padėk ir toji šventa evangelija". — Rota tos pri- 
siegos, su visu nesutikanti su skundu zokonininkių, kurios ja
me, be kitų excessų, beje plūdimų prieš katalikišką tikėjimą, 
išdergimo zokonininkių, užmetė dar Vilniaus kalvyniškiems 
tyčų šaudymą iš bmkų į bažnyčią šv. Mikolo, teip, juog 
vilyčios, krisdamos į šventnamį, kuo tik zokonininkių besimel
džiančių neužmušė; užmušimą .keletos elgetų ant švento
riaus ir tt., o vienok jos ant tų faktų neprisaikavo, regimai 
atrodo, kaip tą bylą, nesakau jau neįstatymiškai ir neforma- 
liskai, bet ir nesąžiniškai nuteisė. Taip-gi minyškos, ar tai 
grasinant dissidentams, ar tai sąžinei graužiant, ilgai gynėsi 
sudėti prisieką, ir tiktai paskutinę dieną paskirtojo termino, 
beje 21 d. liejos, teišpildė.

Kokį dvasiai sujušimą \’ihiiujc ir visoj Lietuvoje tarp 
kalvyniškių sukėlė tas skaudus neteisingumas, iškirstas 
kitvieriams, sunku yra aprašyti. Ėjo paskalas, kad kalvy
niskiai ateis į \ ilnių su kariumene dienoje prisaikinimo zo
konininkių. Pirkliai, amatininkai, šlėkta, tribunalistai ir 
tūli kunigai važinėjo laukan iš miesto, ir savo daigius galie- 
no. 1 arjx‘ zokonininkių gi buvo dideli šiurpuliai prisiekos 
dėlei: verkė, rugojo, kad jas saikius dvi nežinomų dalykų, 
nors joms pirma buvo tvirtinta, kad joms prisiekti nerei-; 
kės. Už tai jas vyskupas barė, grasino iškeikiniu ir išstū
mimu iš klioštoriaus, galiaus liepė klioštorių uždaryti, idant 
minyškos negalėtų apie tai šnekėtiesi su gentimis. Galiaus 
tribunolas liepė miniškoms sudėti prisieką, ir jos prisiekė 
l>agal rotą, iš kanceliarijos išduotą, kurion, Ik* kn. Labęckio 
ir Jurskio, įrašė Hartlylią, vokietį, surinkimo mokytoją, kurs 
nė surinkime negyveno, bet ulyčioje už surinkimo. Vysku
pas norėjo bažnyčioje Te Deurn landumus užgiedoti, bet se
natoriai jį sudraudė, priminėdami jam klaidas procedūros, 
ir tai, kad minyškos prisiekė, buk ministeris sunui krikšty- , 
nas kėlęs, kuomet tai iš tiesų buvo mergiotė, vardu Regina.

Vos minyškos prisieką sudėjo, \ ilniaus vaivada Radivi
las ir kiltesniejie liet, kalvyniškiai tulyd prieš tatai įnešė į, 
\ ilniaus mjpsto urėdą protestaciją. Bet nė protvstacijos,^ 
nė rugojimai ant neteisos, nė galiaus pakampiniai ir vieši 
grasinimai dissidentų. nesulaikė priešingosios pusės atležti, 
kad netaptų seimo ištarmė iki jotai išpildyta; Tuojau už- 1 
darė surinkimą, o ypatos prisieką zokoninkių f'crkanotos, 
beje senioras Labęckis, ministeris lurskis ir rektorius mo
kyklos llartlybas. nelaukdami, kada tribunolas griebsis už 
jų galvų, apveizėti kunigaikščio Radivilo rekomendacijomis 
ir pinigais, išsinešdino, liėgdami nuo audros, į užruliežį, į 
žemes Brandenburgijos elektoriaus Jurgio š ilimo.

Taip nelaimingai virtus dalykams \ ilniškio surinkimo, 
kunigaikštis Kristupas Radivilas. iš susikrimtimo, kad hie
rarchijos nepergalėj<\ įsirgo sunkiai ir pasimirė 19 d. rug
sėjo 1M0 m. "Jis buvo jau priešpaskutiniu senatoriumi iš 
liet, kitvierių; jis vienas’ kaipo hetmanas kariumenės my
limas, galėjo savo bendratikius apginti ginklu ir įtekme nuo 
skriaudų, ir todėl laikydavo \ ilniuje skaitlingą priedvarinę 
miliciją. Prie jo gyvos galvos, Jėzuitų mokintiniai ir liaudis 
retai teišdrįso užsipulti atvirai ant dissidentų. Bet jam mi? . 
rus, Lietuvą prasidėjo gainiojimai kitvierių, ypač tuomi 
smarkiau# Vilniuje, kur vaivadystė jiateko Tiškevyčiui. 
Čion lapkrityje 1(>41 m. Jėzuitų mokintiniai ant ulyčios bai
siai sumušė evangelikų ministerį Jokūbą Chelchonskj, grįž
tantį iš aplankų sergančios Negovickienės, kaip ir jį paly
dintį namon Negovickį. Negana to. Mokintiniai savam > 
rektoriui dar skundėsi, kad kalvyniški ministeriai valkiojasi 
po miestą, nors karaliui uždraudus; aus liepė, jeigu kur su
tiktų ministerio rods nemušti, liet jį išvilkti iki nuogam. 
Veikiai potam ministeriai Gedarla ir tas pats Chelchonskis, 
apsilankę pas Jonušą Radivilą, liet, pakkmarinį, grįžo ati^. 
jKipietinčs dievmaldystės į savo bažnyčią. Pasivijo juos kur
pius Piaseckis ir ragino grįžti, nęs jų tyką Jėzuitų studentai. 
Bet jau per vėlu buvo. Jėzuitų studentai, išlindę iš užkam
pių, sumušė, išvilko nuogai ir pusnuogius įmetė į netolimą 
daržą, iš kur jau tapo namon parvežti vežimuose. Mikolas 
Sasnauskas ir Jonas Galimantas įnešė į .Vilniaus miesto urė
dą protestaciją, iv pats kunigaikštis Jonušas Radivilas, ne
gavęs satisfakcijos pas vyskupą, prašė karaliaus Vladislavo 
IV, kad nubaustų tramdytojus viešos ramybės. Karalius 
liepė vyskupui, Vilniaus vaivadai ir Jėzuitams, išjieškoti kal
tininkus ir uršiai nubausti. Taip-gi liet, šlėkta, seimeliuo- 
dama Vilniuje, reikalavo, kad seimas į tą reikalą įžvelgtų. 
Vyskupas, pabūgęs, kad kraujas ne taptų pralietas, prižadėjo 
kaltininkus nubausti, bet kada apsimalšino kitvieriai jo pri
žadais, jis išvažiavo iš Vilniaus, pasakęs savo kapitulai: 
kaip aš galiu už tai bausti studentus, aš, kurio pašaukimu 
yra iš šaknų naikinti eretikus? Tai-gi Jėzuitų mokintiniai 
pasiliko be nubaudimo.

Dar labiaus kentėjo kalvyniškiai provincijoje. 1643 m. 
Jokūbas Stulichius, ministeris Jamno surinkimo, nukakęs į 
liet. Brasčius, tapo Jėzuitų mokintinių pažintas ir skaudžiai 
sumuštas. Ir daugelis kitų ėvangeliškų kunigų Lietuvoje 
susilaukė tokio likimo; daugiur vėl katalikai atiminėjo, ar 
degino bažnyčias, prisisavino lobius surinkimų. Negana to. 
Sąvalstiečiai katalikai dabar ėmė užginčyti evangelikams 
tiesas prie žemiškų urėdų. Tokios neapkantos pirmi paveiz- 
dą davė ukėsai Smolensko vaivadijos 1641 m., kada vaiva
dos Kr. Gosievskio paskirtą miesto teisėju Joną Paplonskį, 
nenorėjo juomi pripažinti.

Tolygios skriaudos dissidentams, tai nuo Jėzuitų mo
kintinių ir tamsios liaudies, tai nuo hierarchijos ir vietinių 
urėdų kenčiamos, vertė juos vienval skųstiesi karaliui Vla- 
dislavui IV ir apsidairyti, ar neras paglobos užsieninėse 

viešpatystėse. Vladislovas IV. troško namie taip Salei blė^ 
dingus vaidus prašalinti, ir užmanė rods tautai išganingą, 
bet neįvykdomą (kaip tai Vokietija pamokinusi buvo) su
manymą — suvienyti visus išpažinimus į vieną, su pa- 
gelba draugiškų pasikall>ėjimų theologų visokių krikščioniš
kų išpažinimų, arba bent suteikus hierarchijai disunitų nau
ją organizaciją, atitraukti juos nuo susinešimų su rytais ir 
Maskva. Kadangi jų priklusnumas nuo jiatriarcho Kons- 
tantinopolyje buvo kliūtimi tokiai sutaikai, o podraug ir ša
liai kenkė vienvalinės reliacijos disunitų tai su Maskva, tai 
su Turkija, jau 1636 m. karalius siūlė, kad įsteigtų atskirą 
patriarchą Lenkijoje. Taip ir dabar, Lenkijos kancleris 
Jurgis Ossolinskis pritarė karaliaus naujam sumanymui, 
ir karalius išleido atsišaukimą į lenkiškus ir lietuviškus dis- 
sidentus, kviesdamas juos ant draugiškos pašnekos į Toru- 
nių ant 4 d. spalių 1644 m. Taip-gi Vilniaus vyskupas 
Abraomas Vaina kvietė ♦) liet, dissidentus į tas pašnekas. 
Nors dissidentai po tiek karčių patyrimų netikėjo į katalikų 
rengiamas sutaikąs, tačiaus, nenorėdami įžeisti karalių, ke
liose vietose atlaikė provincijonaiiškus synodus (lietuviškie- 
jie \ ilniuje) ir nutarė generališką konvokaciją į Orlią, mie
stelį kunigaikščių Radivilų, Pagiriuose, ant 24 d. rugpiu- 
čio 1644 m. Paskirtoje dienoje čion susi važiavo daugybė 
svietiškų ir dvasiškų deputatų nuo evangeliškų bažnyčių iš 
Lenkijos ir Lietuvos, o net nuo liuteriškių iš Vokietijos ir 
Prūsijos. Vadu susivažiavimo buvo kunigaikštis Jonušas 
Radivilas, vėliaus liet, hetmanas. Viename posėdyje, tarp 
kitko, nutarta tapo prašyti karaliaus, kad ant toliaus atidė
tų terminą pašnekos, ir surašė atsakymus ant pakvietimo 
karaliaus ir archivyskupo. Atsakyme karaliui dissidentai 
giria svaresnius darbus Vladislavo IV, jo rujiestingumą apie 
vienybę ir sątaiką laike, kada šalymais Vokietijoje su ginklu 
ėmėsi už sąžinės laisvę; primena didelį apikantrumą šeimy
nos Jagėliunų, į kurių pėdas Vladislavas IV įstoja, nors po
draug paabejoja apie velitinas pasekmes tos draugiškos pa
šnekos.

atlaikė synodą \ ilniuje 1645 m., kur sątaravosi apie’busia- 
mą colloųuium charitativum Toroniuje ir paskyrė ten šitus 
delegatus: seniorą Eagirėnų distrikto Mikalojų V’ysockį; 
seniorą Novogrodko. distrikto Andrių Muzonių, ir priedva
rinį pamokslininką kunigaikščio Janušo Radivilo Reinholdą 
Adamį. Atėjus laikui tos draugiškos pašnekos (28 rug
pjūčio 1645 m.) išleido juos į Torunių apveizėtus pinigais, 
įgaliojimais ir informacijomis, kaip turi kalbėti ir veikti.

Toruniuje katalikai, kalvyniškiai ir protestantai per
leido 36 konferencijas theologiškoms diskusijoms, kur kata
likų vyskupai su tipu, vertu geresnio dalyko, gatavais pasi
rodė, ažuot už pastoralų, griebtiesi už peilių, ir.... “išsi
skirstė draugiškai po paguoda karaliaus ir mandagumu Že
maičių vyskupo" TiškevyčiauS, kurs skaitė pašnekas. Soči
ui jonų čion iš pačių pradžių neprileido, galiaus 1658 m. ak
tu seimo Socinijonai, kurių mokykla Rakave jau 1638 
tapo uždaryta, pasiliko išguiti iš šalies’....

Colloųuium charitativum Toruniuje, ažuot gerų vais 
pagal karaliaus velijimą, dar labiaus suerzino savo tar 
visokius krikščionių išpažinimus. Su sukruvintomis 
su protestacijų raštais rankose iš tos pašnekos išvažinėj 
dissidentai namon. Delegatai evangelikų Lietuvoje 
bendratikianis plačią atskaitą iš* savų darbų Torunia 
šnekoje, synode Vilniaus 1646 m., o synodas jų pas- 
visame kame jiagyrė ir patvirtino. •

\’ladislavas IV, neapsimalšinęs nepasisekimu 
kos pašnekos, ketino ją atnaujinti Sandomieriuje 
Pastaru darbu to didelio monarcho buvo pastangos suts 
ti unitus su disunitais. Buvodamas Vilniuje 1648 m. 
di^unitams (brolijai iv. Dyasės) būnant unitams 
ei joje visos brolijos įteikė tūlas propozicijas, ir velijo rusiB 
kai cerkvei, susivienijus, pasilikti po valdžia Konstantin® 
polio patrijarcho. Bet neužilgo karalius pasimirė. ■

\ arniuose muro bažnyčios, lx?t vyskupas, bažnyčios 
Bet už tai 1639 m. 

įtiekęs “stacijas",

(aras Mikolas Theodorovvčius sulaužė sądorą Dvvill 
no. ir caro vadas Sehin užėmė parubežinius miestus, ir 
100(X)0 armijos, atkako pas Smolenską. Vladislavas 
skubino su atkirtimu, apgulimą Smolensko perkirto, i 
vertė Seiliną prie kapituliacijos ant kairiojo kranto 
Caras nubaudė Seiliną mirtimi, ir kaime Polanovkoje, 
Dorogobužo o \ iazmos, įvyko amžinoji sądora (1634 m 
V ladislavas atsižadėjo carų karūnos, o Maskva 
prie \ idžemio, taij>-gi žemių atiduotų sątaikoje D 
užmokėjo karės lėsas. w

1635 m. baigėsi sątaika Altmarkiškė, ir VladL&vJ 
buvo pasirįžęs pajiokoti ^avo tiesų prie Švedijos sosto gini 
lu. Bet 1 raneuzijai, Anglijai ir Hollandijai tarpininkai 
jam. tarp ( hristinos ir \ ladislavavo įvvko Jo metinė sa ’l 
ra Stumdorfe (1635 m.): Švedai pasilaikė \ idžemį, bl 
išėjo i> prūsiškųjų miestų. Kelionės prieš Turkija seitrl 
(1646 m.) neleido. Į

I Tie \ ladislayo i\ Lietuviai dar daugiaus nukent® 
nuo kunigijos. Žetnaičių vyskupas, Jurgis Tiškevvčil 
( 1 (i34"* 19) Škuduose įsteigė broliją šv. Izidoriaus, o Krl 
žiuose broliją krikščioniško mokslo. Iškeikė kun. Jurl 
Salovinskį, \ ieksnių klelioną. apskųstą už gaišinimą bažnl 
tintų turtų, o Stasį \ itortą. Smilgių klebentą, už 
žmonių; nors |>ats vyskupas nebuvo geresniu: praleido sa 
reikalams 18000 auksinu, aukotu p. Bardauskio

statęs pinigus sueikvojo. 
,ne ~~ šiądien Kalvarija ,
kunigui parašyti maldas ir giesmes, kurias 
žmonės tebegieda, Kalvarijos kalnus

Gal geriausiai nupiešia aną laiką įsakymas 
čio Radivilo. Klovainių klebonui Tholčycui ant 
skundžiantiesi, kunigaikštis Radivilas, Lietuvos 
Klovainių ponas, 1644 m. per vaitą Dmochovskį, užsakė

1) kiekvienas Klovainių valsčiaus žmogus, kas 
šventą dieną neinantis į bažnyčią, turės už kiekvieną 
įmesti į bažnyčios pinigudę tris lietuviškus grašius;

2) ^neinanti nė metuose kartą prie kunigo, turės užsi 
mokėti 72 grasiu — to nepakankant, ties bažnyčios 
per visas šventas dienas turės riogsoti už kaklo 
pakolei neįšsipažins savo nusidėjimų kunigui;

3) palcistuvingi turės užmokėti kapą grašių ir 
draugę už moterį vesti;

4) vaikščiojanti į nekatalikų bažnyčias turės 
kapą grašių;

5) einanti prie žynių ir garbinanti dievaičius j 
gaus per kailį, bet ir turi užmokėti kapą grašių; J

6) bažnyčioje pasielgianti ne teip. kaip reikia, J 
vėti prie bažnyčios durių lauke.

Vaitui, pagal tą užsakymą keletą ūkininkų ii 
visi dievobaimingais tapo, sako Valančauskas.

Taip tai skatikai vargšų per prie vartą ėjo j kiši 
siškų tėvelių! « ■

zmoi

kart

(Toliaus bus.)
J



Moteris ir jos vieta žmonijoje

Parašė J. Laukis

sumanymą ir užgiria tik tokias teises, kurios 
yra būtinos laimei narių jo šeimynos. Jis bal
suoja ne už save vieną, liet už visą savo 
šeimyną; jis yra atstovu jos ir nuo draugijos 
reikalauja to, ką nori turėti šeimyna.

Tat, koki juokingi yra reikalavimai mo
ters, jieškančios sau lygių su vyrų teisių.... 
balsavimui. Juk, jau jei ji teip labai nori 
to balsavimo, gali eiti balsuoti viena, kaipo 
šeimynos atstovas, bet ne sii vyru drauge, nes 
tas jos bendras su vyru ėjimas balsuoti turė
tų perskirti šeimyną, kadangi visokios valsti- 

I jos galva gali būti tik vienas; kur veda du, 
ten turi ' būti pasidalinimas. Moteris, kaip 
sau norite, negeidžia kovos lyčių. Ji jaučia, 
kad jei ji laimės nerado sau sale vyro, tai pa
sitraukus nuo jo dar mažiaus jos ras. Šią
dien girdime moterį raminant save tuo, kad 
ji ištrukus iš kalėjimo namų, jaučiasi daug 
laimingesne. Ar ištikro gi teip yra? Kame 
gi laimė tų neapkenčiančių namus moterų? 
Ar jos, dirbdamos dirbtuvėse, turi didesnę 
progą lavinimui savo proto? Ar joms tas 
darbas dirbtuvėse teip patinka, kad jos visą 
savo gyvenimą geidžia pasilikti prie jo? Jų 
tankiai išblyškę, sumenkę veidai to mums ne
parodo. Profesija nėra darbu dirbtuvėje, o 
bet jų ir ji, nesvaigina perdaug — bent ne 
tiek, kiek vyrus. Suvienytose Valstijose Ame
rikos pradinėse mokyklose mokintojau ja kuo
ne išimtinai mergos; vieta mokintojos ir leng
vesnė fiziškai ir geresnė medžiagiškai už vi
dutinišką vietą pačios; bet, jei atsiranda kur 
prie mokintojavimo pabuvusi, ūsuota, histeriš- 
ka, su nepritaikomomis prie gyvenimo pažiū
romis merga, tai tik dėlto, kad jos, vargšės 
niekas nepakalbino ištekėti. Kitaip ir būti 
negal. Vieta moters ne sviete ir ne jo po- 

b litikoje tik namie, prie naminio židinio. Ir 
kam jai kištis į svieto reikalus, jeigu ji, bū
dama namie, gali juos vesti kaip jai tinka? 
Užtenka jai pasakyti savo vaikinui: ‘‘Tu busi 
mano, kaip tą padarysi”, ir noras jos bus 
'šventai išpildytas. Ji gali visko mokintis, ga
li viską išmėginti, liet tik kad paskui tą viską 
panaudoti auginimui savo vaikų. Tai ištikro 
jos skraitas, kadangi jos prigimimas yra toks, 
kad gyventi daugiau jausmais, kaip protu. 
Širdis jos pasako jai tą, ką protas pasako 
vyrui. ' Moteris prijaučia laimę ar nelaimę, 
nuspėja likimą, klausydama vien savo širdies;

& jai tankiai gana primerkti akis, kad pama- 
K tvti Mitiną Dievo, ar kitus vaidulius ir su 

jais šnekėti; ji tiki ir turi tam pamatą, kad 
>• matomos dvasios pasako jai teisybę, nors 

ją ir suvilioja, teip lygiai kaip mus 
Musų gerbiamos mamutės, skubinan- 

čios į bažnyčią su pūpsančiomis po pažastėmis I maldaknygėmis; musų vargšės senmergės, va
dinamos davatkomis, kurios neturėdamos į ką 
kitą, įsimyli į ‘‘kunigėlį pas altorių”, į ‘‘Poną P J .-zusą” altoriuje, ar kokį kitą šventą, ne
šiojusį kelines; ant galo visokios pasakytojos 

U. laimės, kurių gana rasime visur, ir kurios iš
tikro pastebėtinai išlavina savo reiškregystę. 
pilnai pasako, kad vieta moters yra rybose 
širdies. L

Itasis Budda. Jis, bejieškodamas kelio į' iš
ganymą, apleido kunigaikštiškus rumus, gra 
žią, mylinčią jį pačią ir vaiką ir leidosi glu
dume nakties į svietą kaipo elgeta; galų gale 
jis parsibaigė visas, nuilso ir teip išbadėjo, 
kad, negalėdamas eiti jau toliau, sėdo po me
džiu 
apie 
mus, 
tis, 
kad 
geidimų, kad visą vargą 
daro jieškojimas laimės, todėl išsigelbėjimui 
nuo to visko reikia nieko negeisti, nieko ne
reikalauti, nieko neatboti; alkis, šaltis ar karš
tis neturi būti paisomi, žmogus turi užsimiršti 
apie save ir per tą užsimiršimą jis įeis į 
palaimintą ramumą — nirvaną; jo gyvastis 
susimaišis didmaryj gyvasties svieto ir jis 
liksis laimingas amžinai. — Augštas tai mok
slas, bet prie gyvenimo mažiau dar pritaiko
mas, kaip mokslas Kristaus, kuris liepia, tu
rint du rubus ant pečių, nusivilkti vieną ir 
atiduoti tam, kas neturi nė vieno. Buddos 
pasekėjai šiądien yra apskurusiais valkatomis, 
mintančiais išmaldomis, kurie parodymui sa
vo nepaisymo ant kančių šonus sau peiliais 
varsto. Reikia tikėti, kad jie yra pasitenkinę 
savo padėjimu; liet svietas jaisiais negali pa
sitenkinti. Svietas reikalauja tokių, kurie jį 
gerina, o jie nieku neprisidėjo prie jo pageri
nimo, priešingai ^dar, reikalauja, kad juos svie
tas maitintų. Labai prastai atrodytų svie
tas, jei męs jo negerintume. Jei pratėviai 
žmonijos nebūtų turėję noro prie ko nors ge
resnio ir butų vengę pasišventimo, tai męs 
ir šiądien gal dar būtume tebelaipioją po me
džius beždžionėmis, ar gal butume visai išny
kę, kaip išnyko daugelis gyvų sutvėrimu. Kas 
norėjo išlikti, ir nebūti spaudžiamas kitų, pa
sišventimais turėjo lavinti savo raumenis ir 
protą.

Šiądien žmogus jau nesitenkina savo iški
limu; jis siekia vis prie augštesnės tobulybės 
ir mato, kad jis ją gali pasiekti. Jis išranda, 
kad jam nėra reikalo sirgti ar mirti; jis sako, 
kad liga ir mirtis yra tik vaisius nėrinės, nuo 
kurių tobulas žmogus turi būti liuosas. Žmo
gus ateities turi visai išeiti iš karalijos gyvu
lių, kaip jis išėjo iš karalijos augalų; jis nepri
valo grumtis su jais savo kovoje už būvį ir 
todėl jam raumenys ant toliaus stojasi nerei
kalingais; jis juos palieka aniems, žemes
niems už jį, pats lavindamas tik savo nervus. 
Bet atsiekimui to savo tikslo jis turi pasišvęs
ti, turi kovoti, kovoti su savim, kad iš savo 
gyvuliškos ypatos sutverti augštesnę esybę.

Visi didiejie žmonės pasiekė savo didybę 
tik per pasišventimą; kiek tai jiegių, gabių 
vyrų, žadėjusių ir galėjusių būti gerais dai
niais, gerais tapytojais, gerais muzikais, ar 
kitokiais žuvo toje kelionėje į garlię, prisjiau- 
sti bado, šalčio ir svieto neprielankumo ir 
bet pasiguodimų iš jų lupų negirdime. Pė
domis žuvusių traukia į tą pačią kelionę kiti

pasilsėti; besisilsėdamas jis ėmė galvoti 
savo pereitą gyvenimą, nepavyki- 
kokius turėjo, ir kliūtis; čia min- 

kaip žaibas žybtelėjo jam į galvą, 
visos kančios svieto gimsta iš pa- 

ant žemės pa-

norėdama būti yavyzdžiu kitiems, pastojusi 
su kūdikiu, savo nežinystėje visą laiką savo 
pastojimo būva perinta baimės, kad jos atei
nantis kūdikis nebūtų nedorėliu ir nepadarytų 
gėdos savo gimdytojoms ir jų užimamai vie
tai. Ir kas atsitinka? Mintys viso jos nera
mumo, visi šiurpuliai jos baimės teip ir j- 
stringa į jaunas smegenis augančio pas ją kū
dikio ir jis, atėjęs aųj svieto, vos spėja ištruk
ti iš motinos globoj tuoj aus ima plėtoti tą, 
kas jo smegenyse yra atsimušę ir pastoja tuo, 
ko motina aršiausiai baimijosi. Popų vaikai, 
kaip sako, paprastai yra girtuokliai ir palei
stuviai. Jie yra tokiais ne dėlto, kad jų tėvai 
butų buvę tokiais, tik dėlto, kad jų motinos 
savo baime pakreipė jų smegenis ton pusėn. 
Gyvastis, kaip šautuvo šūvis, bėga ten, kur
link buvo nukreipta ir teip toli, kaip toli sie
kia jos stumiamoji jiega. Gamtos tiesos vi
sur tos pačios, teip dvasiškame, kaip ir fiziš
kame sviete. Užganantis kūdikis, kaip au
galo sėkla, atsineša su savim ir savo Likimą 
ir savų amžį. Žmogus nėra liuosas, kaip jis 
tą sau norėtų įkalbėti. Jis yra valdomas savo 
likimo, gero ar blogo, to stūmio gauto nuo 
motinos, visą savo gyvenimą. Kad iškilti 
augščiau savo likimo, kad pasiliuosuoti nuo 
tos nuodėmės pirmųjų tėvų, anot krikščioniš
kos bažnyčios, neužtenka nuplovimo vandeniu 
krikšto, bet reikia kovoti pačiam su savim, 
kovoti sunkiai, tankiai visą gyvenimą ir lik, 
kad ant galo^fleretai numirti su tomis pačiomis 
silpnybėmis, su kuriomis buvo užgimta.

^arbę tik numirę.
Bet nereikia būti dideliu žmogum, kad tu

rėti reikalą pasišvęsti; jau jei ne kas daugiau, 
tai vienas pilvas verčia mus pasišvęsti kas
dien. Męs turime maitinti savo kūną, o 
kepti karveliai į burną mums nelekia; turime 

musų_____  Bet pirmeiviškoji moteris nori mums juos pasigauti ir dar išsikepti.
įkalbėti, kad tasai atsidėjimas moters ant sa- gyvenimas susideda iš pasišventimų musų pa- 
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pasekme nuoamžino jos verginio; bet kuo gerą kitam męs tuomi patim priverčiame jį
vo širdies, valios Dievo ar kitų dvasių yra

tą galima prirodyti? Meilė, kuri apsireiškia 
‘ pas ją stipriau negu pas vyrą, tikrai nėra pa

sekme verginio; vergimas kaipo-šiurkštumas, 
galėjo pagimdyti, neapykantą, ar ką tolygaus, 
bet ne meilę, kadangi tokis tik tokį gali pagim
dyti. Tat ne vergimas yra kaltas, jei moteris 
gyvena daugiau širdžia kaip protu. Toks 
jau jos prigimimas, ir noras tą jos prigimimą 

L pakeisti kuomi kitu yra dideliu neišmanymu.
į ^Moteris per amžius liksis moterim, nors kar- 

Ę- tais, gal, labai sugadinta dėlei neišmintingo 
laikymosi kokios nors klaidingos teorijos. Ji 
kis bus garbintoja vyro teip lygiai, kaip vy- 

įį ras yra garbintoju moters ir, jei ji pati save 
Išmintingai ves, neturės priežasties guostis, 

cad vyras ją laiko žaislu ar verge. Tvirtini- 
• nas, kad visi įstatymai, varžanti ypatą mo- 

ers, yra išimtinai darbu vyro, yra tuščias, 
hieku neparemiamas. Moteris negali pasa- 
cyti, kad vyro darbai, geri ar blogi, yra pada
ryti be jos prisidėjimo; įtekmė vienos lyties 

>jmt kitos ir atbulai yra teip drūtai susikabi
nusi, kad sunku yra pasakyti, kur viena bai
giasi, o kita prasideda. Vyras daro tą, kas 
oatinka moteriai, moteris daro tą, kas patin

sią vyrui. Vyras yra atsispindimu pageidimų 
hoters, moteris atsispindimu pageidimų vyro

' 1 r ar P^kti galima tik juodu abu drau-

Vienas raštininkas, Ragnar Redbeard, 
jei tai jo tikra pravardė, rašydamas apie mo
nteris, pasakė, kad moteris tol eina tikru keliu, 
/kol ji seka savo jausmus; pradėjus gi klausy- 

- S ti savo proto, ji visuomet suklysta. Ir iš tie- 
! sų, moteris, pradėjus protauti, suklysta. Ji 
| sako, kad pnežasčia josios vergystės yra jos 
1 pasišventimas ir priedermės ir todėl, kad iš- 
I siliuosuoti iš tos vergystės, esą reikia tik at- J sisakyti nuo pasišventimo ir priedermių.

Teisybė,- pasišventimas ir pildymas prie- 
I^-mių nėra skrajojimais po kvapsningus ge

is; jie paima žmogaus visas pajiegas, ko- 
gik yra pas jį ir ne kartą net jį suma- 
gt-pvim. Bet ar tas parodo, kad męs gali-

- butd apsieiti? Kuo yra pasišventimas bei 
t nuptt^5 kas jas gimdo? — Tai yra 

‘ stke iS Pats» kurį gimdo musų pageidimai 
lai norėdami išsigelbėti nuo sukenybės 

j Masiimo bei priedermių, turėtume atsiža-
v kas

norėdami išsigelbėti nuo sukenybės

musų pageidimų, o su jais drauge fr 
>; bet ar tas butų naudinga ir geisti- 

reikia abejoti, šitą mokslą iš- 
J¥|>ageidavimų pravedė Indijos šven-

geidimams bei priedermių, kadangi darydami

[daryti tą patį mums, (juostis ant sunkumo 
naštos^ pasišventimo ir priedermių reiškia lą 
patį, ką kaltinti save akyvaizdoje svieto, iš
pažinti savo silpnumą. Ar tas yra reikalin- 
gu?

Moteris šiądien ypatingai nusiskundžia ant 
sunkumo priedermių šeimyninkės ir motinos. 
Kad tos priedermės yra sunkios, tą reikia pri
pažinti, l>et tarfkiai tame kalta būva pati mo
teris.

Moteris, už vyro eidama, gauna tą, ko ji 
buvo jieškojusi: vyrą ir namus. Jeigu jos ne
patenkina namai ar vyras, tai kalta yra ji 
pati ar, kad nemokėjo jų išsirinkti, ar kad ne
moka ar nenori jų pagerinti. Savo kaltes 
žėdnas turi apsimokėti pats; nuo to nėra liuo- 
sa nė moteris.

Bet moteris mano kitaip; jai matosi, kad 
pagerinimus jos puodams turi padaryti koks 
nors suradingas protas nuo Marso, ar iš ki
tur kur atėjęs — žinoma, jos negalime kaltin
ti už tai, kadangi ji papratusi yra laukti, kad 
jai atsirišusį čeveryko raikštį užrištų jis; 
kad jos aršiems vaikams auginti turi atsirasti 
ekspertai, kurie pataikytų įbrukti į jų rėkian
čias gerkles birbynes ir jų netikusį riksmą, 
ardantį jos nervus, paverstų į malonią jai mu
ziką, kuomet ji klausydama jos, skraidis su 
plaštakėms po gėlynus, pieš malonius sau vaiz
dus ir gėrėsis.

Svajoti nėra piktu daiktu, bet svajoti kū
dikiškai, svajoti tą, kas niekuomet negali į- 
vykti, yra daugiau kaip veltu gaišinimu laiko. 
Vietoje tų tuščių svajonių moteris daug dau
giau gero padarytų sau, jei ji savo namus ir 
vaikus bandytų pagerinti pati, nelaukdama to 
nuo visuomenės. Visuomenė jai to nepadaris; 
ji negali. Visuomenė gal galėtų prie tam ti
krų sanlygų aprūpinti jos pilvo reikalus, bet 
ji negali užauginti jai vaikų. Vaikus, ideališ
kus vaikus gali užauginti tik pati motina.

Teisybė, motina su savo neišmintinga, 
kvaila meile užsmaugia ne vieną gyvastį, dar 
neišsiritusią iš lukšto jaunystės. Pagimdyda- 
ma ji ne vieną apteikia visokiomis silpnybė
mis. Silpnapročiai, nerėpos, vagys, žmogžu
džiai yra gimę tokiais ir sanlygos tik nustu
mia juos toliau jų palinkimo pusėn. Blogas 
negalėtų pas juos rastis, jei ten nebūtų jam 
vietos. Valzdesniam prisižiurėjimui motinos 
įtekmės ant viso likimo jos kūdikio paimkime 
kad k šeimynas popu Maskolijoje. Popo pa
ti, kaipo žmona mokintojo doros, paprastai

galėjo rainiai, broliškai sugyventi su ki
tais vyrais, nes nebuvo priežasties už 
ką pyktis iki kitam laikui vaisinimosi 
moters. Bet moteris pamatė, kad jai vienai 
aprūpinti save ir vaikus yra jierdaug; taigi 
nuo vyro ji ėmė reikalauti, kad jis priskintų 
jai vaisių, o ji papenės jais vaikus. Šitas 
buvo pradžia šeimynos ir padalinimo darljo 
lerp vyro ir moters. Moteriai tas patiko. Ii 
nereikalavo karstytis daugiau txr medžius ir 
buvo soti su savo vaikučiais. Žinoma, patiko 
jai ne vyras pats, tik jo patarnavimas jos 
reikalams ir, jei koks pavyduolis nudžiovė jį 
ir jo vietą užėmė pats, šalę jos, tai jai tas 
l)llvo vistiek, dargi geriaus, nes, kaip pasiro
dė, šitas antras buvo galingesnis už pirmą ir 
galėjo geresnį apsaugojimą duoti, o ji tik to 
ir reikalavo.

Bet radus gardų, norisi dar gardžiau tu
rėti. Jei vienas vyras buvo moteriai pravar
tu, lai kelis jų turint buvo dar pravarčiau; 
juk tas buvo vistiek, ar įvairiais laikais tu
rėti kelis vyrus, ar tuo patim laiku turėti ke
lis. 1 urėti kelis tuo patim laiku buvo mo
teriai geriau, nes vietoje pirmiau vieno, da
bar ją gerbė ir klausė jos paliepimų kelį, išmetamuosius dalykus kūne ir iie 
Ji dabar buvo galva giminės. «

.Šita gadynė vyravimo moters giminėje va-!i
dinasi matriarchatu. Liekanas šito papročio Amą gyvenimą*. Užlaikyti visus 
turėti moteriai kehs vyrus galime šiądien dar gromulio j imo organus sveikame ir 

[matyti l zpakahneje Indijoje, Tiliete. Tai yra sanlydžiame veiklume yra tikslas 
žiauri, l>e jokios protiškos pašvielos padermė, Trinerio

_ .... . . . , kuriai ant visados yra uždarvtas kelias | aug- Karčiojo
O liet, nežiurint į tą viską, auginimas vai- štesnį gyvenimą.

Šita šeimynos tvarka negalėjo užsilaikyti I vodingoms 
eilėse pirmyneigos; ji nepatenkino nė vienos rinktis kūne. „_.r ___ _

.. . .. . 1 ’ 1 r 1 • Pusėsi moteriai buvo perdaug lytiškumo jos daug tokių dalvkų kūne, tuokus
ką mi.1 |Mkl\dnno, bet lai bus sunkus darbas ir vyrų, o Ji savo lytiškumu jų negalėjo paten- kvapas būva dvokiantis, valkumas 

...... .  v”“" ........... ' L;-'- Nenormaliiki padėjimai'visuomet vetlaIdingsta ir užeina sL.^s sLudč-

kų priklauso malinai. Geras psychologas pa
taikys geriau už tamsių, nežinėlę motiną pa
kreipti jauną kūdikio dvasią ir sulaikyti vai-

matyti Užpakalinėje Indijoje, Tiliete.

galų gale išeiga visgi nebus tokia, kokią, gal, kinti. 1 
geistume turėti. Jis nepadaris iš silpno, nepa- į nupuolimą 
vykusio kūdikio tobulą, dovaningą žmogų. č‘

Redakcijos atsakymai.
Birbantui. Korespondencijų afc 

siųstų be parašo ir antrašo korės* 
pondento redakcijos nė ne skaito, 
bet meta į gurbą. Teip ir męs 
padarėme.

Apgailestaujančiam. Raštelis 
lytisi S. L. A., ir jo urėdų kandi
datų, todėl geriau tinka “Tėvynei". 
I en todėl ir pasiųstas.

APGARSINIMAI
SANITARIŠKAS MOKSLAS.
\ ienas iš- sunkiausių uždavinių 

sanitariško mokslo yra, greitai ir 
pritinkamai apvalyti didžiausius 
miestus nuo visų išmetamų dalykų, 
apsaugoti nuo užnuodyjimo orą 
ir vandenį. Lyginai teip pat yra 
teisinga ir su musų kūnais. Palik

tikrai užnuodhis tave. Apsivąlvk 
nuo jų laikas į laiką ir turėsi link* 

visus

Amerikoniško Eliksyro, 
\ yno. Jis padilgina 

[visus šituos organus ir neduoda 
sudėtinėms maisto 
Kaip atsiranda per-

1. Moteris užsimanė išsikelti aug 
vykusio kūdikio tobulą, dovaningą žmogų. čiau vyro ir turėjo nupulti. ‘ ‘

Tobulas dovaningas Žmogus turi užgimti privertas rūpintis gyveninio reikalais, i;.lirl«, ji,nas tavo nėra eeras'Gau-
tokiu ir to mums pridera laukt! nuo savo rno- savo vieką ir protą, kuomet moteris patei-i „amas aptieki. Juozapas Tri- 
terų. Jeigu žmogus gali pagerinti veislę au- kaudama isle^-jo ir nusilpnėjo. \ yrąs, paty- neri., 616 - <,22 So. Ashland Av. 
galų ar gyvulių, tai ar ne geda jam, kad jis ręs tą, nematė reikalo tarnauti jai — mes Chicaeo 111

gimdytoja damas moteriai tuo patim,
-■•••.........oIsęs ir pavergė ja. I

nuo kurio svietas negali sau laukti či.J_  „
Jau antras tūkstantis metų bai giausias iš vyrų likosi dalK

_ j imas galvos, pailsimas ir arzu- 
\ \ 1 as, blukimas mas. \ artok šitą vaistą kaip gro-

tokiu ir to nuims pridera laukti nuo savo ino- savo vieką ir protą, kuomet moteris palei-Įnamas aptickosc.

nesuranda budo pagerinimui savo paties veis
lės? Moteris tankiausiai buvo g 
kokio nyklio vergo, ar kitokio nenutikusio 
žmogaus 
pagerinimo.
giasi, kaip žydelkaitė Marija pagimdė tobulą 
žmogų ir nuo to laško lygšiol kito tokio svietas 
dar nesulaukė.. Jo išmintis, jo apkanta ir mei
lė žmonijos teip dideliai atrodė jo bcndralai- galėjo atsisakvti. 
kiams, kad jie neišsiteko juomi, o pasekėjai valdžios tėvo arba patriarchatas 
jo, neišdrvsdami prie jo prisiartinti su savo tos l * ? * 1,.‘

apšaukė jį ypatų žėdname, žinomais 
galvos. T.UU.l.

pankui patekdavo ilgus __ N_ ...................... ... .........
\ iską tą, kas šiądien yra garbinama valdžiai kita, buvo priimta sakyti, kad vienas 

pas jį, jis fialaik*' nuo pavo motinos. loji patriarchas gimdo kita. Teip męs skaitome bi- 
varginga mergaitė parodė svietui, kad ir pra- blijoje. kad Adomas pagimdė Kaina ir Ab- 
sirasdama. jog pirmyneigą jo yra rankose hių arba Jokūbas Izaoką, ir tt. Žmonės šios 
motinos. Supratimo negalime turėti apie tai, dienos, nežinantiems santikiu žmonijos anų 
kokį šuolį žmonija padarytų pirmyn, jei žėdna iaikUt keistai atrodo žodžiai biblijos ir daugu- 
moteris, kuri atsako būti molina, pagimdytų •mas jų juokiasi iš to, kaip tai vyras galėjo 

. }s pagimdyti vyrą, kuomet čia suprantama ne- 
,r motens pagimdymas tam tikros ypatos, tik pakeiti- < 

juokingo reikalavimo nias vieno valdžios valdžia kito, 
avo teisių ir atsižadė- \llo ;įtoS ;

vaikus auginti, ka- plėtojasi tolyn, 
dangi jokis dailius nesutiks duoti savo darbą katj j)Urvje turi 
baigti amatininkui, kuris jį gali tik sugadinti, vvrais, liet jis užsimano turėti jų išimtinai sau rinti malonės kreiptis.

menkais ir netikusiais darbais
Dievu. Jis sujudino visą svietą shvo prastai 
pilnais malonumo žodžiais: “Sekite 
mane"

po vieną tokį, kaip Kristus. Koks tai puiku 
liūtų svietas! Tąsyk, l>c abejonė 
pati juoktųsi iš-sav 
Iki 1 suoti at j ieškojimui 
tu siulvti visuomenei savo

nesibijome to, kas bijosi mus — ir atsimokė- 
, nustojo jos klau- 

|sęs ir pavergė ją. Jai truko drąsos kovoti pa
čiai su gyvenimu, ir ji jiasidavė vyrui. Galin- 

, losi dabar galva padermės, 
moteris gi tik savasčia vyro. Ji priklausė nuo 
visų vyrų tos pačios padermės, teip nuo suau
gusių, kaip ir nuo auglių; nė vienam ji ne- 

Šita gadvnė yra gadyne 
Žmonės ši- 

gadynės laikėsi būriais jm> kelias dešimtis 
» vardu padermes 

’os. Valdžia patriarchų šituose būriuose 
s amžius ir, keičianties vienai

\ isuoinenė gali jai tik sugadinti vaikus, o ne 
jKitaisyti juos. Visuomene neturi nė išgalės, 
nė ambicijos tokios kaip motina geram už- 
auginimui vaikų. Ji gali suvaryti juos, kaip 
pulką avių, į vieną namą, apkrauti juos žais
lais ir pristatyti jiems geriausią iš savo tarpi 
žinovą auginimo tų jaunų žmonijos diegų. 
Tai yra viskas, ką ji gali padaryti, o tas vi
sai neatsako reikalams vystymosi žmogaus. 
Būryje gerai užauginti galima tik avis, kiaules 
ir kitus pulko gyvulius, bet ne žmogų. Žmo
gus reikalauja išsilavinti netik fiziškai, bet ir 
dvasiškai, o būrys yra tam neatsakančiausia 
vieta. Nė vienas didelis protas neišėjo dar iš 
būryj auginamų vaikų.' Iš susikrušusių mie
stų dalių gauname gerus pildytojus prisaky
mų, bailius, vergus ir ištvirkėlius; gauname 
tikrus automatus be jausmo ir mąsties, bet ne 
laisvus žmones ir genijus. Laisvi žmonės ir 
genijai ateina iš kaimų ir užuočių vietų. Kaip 
žemčiūgas gali augti tik giliai ant dugno van
denynų, nepasiekiamas pavirsto bangų, teip 
ir žmogaus dvasia gali plėtotis tik nuošalybė- 
je ir ramume, toli nuo triukšmo maišaties. 
Tokia vieta yra tik šeimynoje, globstyje moti
nos, nuolatos turinčios savo širdyje gerą savo 
vaiko. Niekas negali tiek pasišvęsti, kiek 
gali ir pasišvenčia motina savo vaikui. Augi
nimas vaiko be pasišventimo nėra manytinas. 
Sunkus tai uždavinis; sunkesnis gal ir už 
kovą už būvį, bet nuopelnai yra gaunama tik 
sulyg didumo pasišventimo. Neveltui motiną, 
pagimdžiusią tobulą žmogų vadiname Motina 
Švenčiausia. Ji yra šventa. Ir jeigu ji bu
tų musų tarpe, tai jos valia teipgi butų šven
ta. — Net ir didžiausias dvikojis gyvulys 
neišdrystų priešintis jos paliepimams ir nuo
lankiai lenktų prieš ją savo kelius.

| e-
’ž n.

Žinodami dabar,’ kad vieta moters yra ne 
sviete, bet šeimynoje, pažvelgsime į būdą su
gyvenimo moters su vyru, J tuokimąsi jų. 
Budas tuokimosi šeimynoje žmonijos nebuvo 
vienokis. Kuomet žmogus gyveno dar miš
kuose ir nieku nesiskyrė nuo kitų gyvulių, bū
das tuokimosi pas jį buvo toks pats, kaip ir 
pas kitus gyvulius. Moteris bėgiojo sau lai
sva ir reikalui prispyrus ją apsivaisinti, ji 
rinkosi iš visų vyrų tą, kuris buvo galingiau
sias. Savo galingumą vyras galėjo parodyti 
Jai tik per kovą. Jei Jis įstengė suskaldyti 
galvą savo užuobėgai ic išliko pats gyvas, 
tai jis buvo galingesnis už aną ir moteris 
kaip lapas prilipo prie jo. Kaip jos jausmai 
buvo užganėdinti, ji vėl paliko jį ir jis vėl

Draugysčių reikalai
Viršininkai Centro Komiteto 

“Aušros” Dr-stčs.
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, 111.
Kasierius — Dr. J. šliupas, 1419 
N. Main Avė., Scranton, Pa.

Pajieškojimai.
Paj ieškau apsivedimui merginos, 

25 metų senumo ar ir senesnės, ar 
doros našlės. Turiu labai gerą 
darbą ir VVashingtono valstijoje 

antros gadynės vergvstė moters irio akru žemės arti miesto Cusick, 
\ yrąs nesiganėdina jau tuo, Wash., labai smagi vieta ir derlin- 
sau moterį iš vieno su kitais ga žemė. Artesnėms žinioms no

vienam tiek, kiek jis įstengia iš kitų paveržti. 
Prasideda daugpatystė. Moteris dabar užima 
vietą pasigerėjamo daikto pas vyrą. Ji netik 
nėra lygi vyrui, bet nesiskaito net žmogysta. 
Žydai ve tikėjo, kad moteris neturi vėlės, 
kitaip sakant, kad ji yra tokia jau, kaip ir 
kili gyvuliai, ar dar aršesne,-nes pilna nedory
bių bei teršaties, ir jai buvo aštriai draudžia
ma eiti į šventnamį, kuriame* tik vyrai.galėjo 
melstis Jehovai. Ji buvo tik nuosavybe vyro, 
kaip ir žėdnas kitas daiktas, be kurio vienok 
jis negalėjo apsieiti, — dargi stengėsi turėti 
moterų kuodaugiąusiai. Šitai, karalius Dovy
das, kuris yra laikomas šventu krikščionių 
bažnyčios, l»e tikrų pačių turėjęs apie 300 su
gulovių! — Ar negražus būrys?

Bet daugpatystė, kaip ir daugvyrystė nc-

ir tautos, pasekusios šilą paprotį, turėjo už
leisti pirmesnę vietą kitoms, su kitokiais pa
pročiais. Arabai ve, kurie buvo užkariavę 
didesnę pusę viduramžių svieto ir gerokai bu
vo prasilavinę dailose bei moksluose, arba tur
kai, kurie, rodėsi, galės visą svietą po savim 
laikyti, užmigo. Nerandame pas juos nė did
vyrių, nė mokslinčių, nė noro žengti pirmyn. 
Visa šalis, kaip užkerėta snaudžia. Rods, sa
ko, kad šitam snauduliui šitų tautų yra kilos 
priežastys; gal tas ir teip, bet ne galima už
ginti, kad daugpatystė ir nebūtų prisidėjusi 
prie apmigdymo jų. . Juk ten, kur moteris yra 
tik pildytoja prisakymų savo pono, o ponas, 
vadinas, jos vyras užimtas daugiau negu jis 
išgali užlaikymu savo pačių, ir kalbos negali 
būti apie kokią nors pirmyneigą ir jeigu kitų 
priežasčių ir nebūtų, stabdančių ją, tai šitos 
vienos užtenka, kad tauta užmigtų amžinu 
miegu.

Pirmyneigą gali būti tik ten, kur nėra 
varžymo sielos, kur pageidimai yra valdomi 
proto. Tokia vieta yra tik šeimynoje, kur 
viena pati ir vienas vyras, padavę rankas vie
nas kitam ir drūtai suvieniję 'širdis, seka vie
ną tikslą per gyvenimo durnus į giedrą. Tik
tai tokioje šeimynoje teipgi gali būti ir tikra 
laimė, nes čia abi pusės gali būti pilnai už
ganėdintos. Nėra reikalo turėti vienam daug 
vyrų ar moterų, kad būti laimingu. Vienos 
atjaučiančios širdies užtenka, kad gauti sura
minimą sau, kad apturėti pasilsį ir atgaivą 
tolesniai gyvenimo kovai.

Bet čia ateina laisvameiliai musų laikų ir 
sako, kad būdas tuokimosi vieno su vienu nė
ra užtektinu laisvam plėtojimuisi žmogaus

įToliaus bus).

Box 259, 
Grand Forks, B. C.

Pai ieškau savo sesers Uršulės 
Terleckaitės, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Kražių j»arap., Povudkalnių 
kaifno, 7 metai kaip Amerikoje, 
4 metai atgal gyveno Baltimore,

Ji pati ar kas kitas teiksis 
žinią adresu: ' x ;

Juozas Terleckis,
4549 Hennitage A v., 

Chicago, III.

Md. 
duoti

Paj ieškau savo švogcrio Pran
ciškaus Paškaus, Kauno gub., Tel
šių pav., Kontaučių jiar., Žvirgž- 
dėlių sod., peniai pribuvo iš Lie
tuvos ir gyveno Ken<ingtone, III. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinia adresu:

Jonas Kumža, 
Box 6,

La Branche, Mich.

Pa j ieškau savo brolio Juozo 
Baltrušaičio, Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Tamošbudžio gm.. 
Varniškių kaimo. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Bronislovas Baltrušaitis, 
259 \V 4th Str.,

So. Boston, Mass.

Pajicškau savo pusbrolio Anta
no Kazakevičiaus' ir Jurgio Blažio 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Er
žvilko vol., Džiugų kaimo, girdė
jau gyvena Bostone, Mass.; turiu 
labai svarbų reikalą pas jį. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Stanislovas Laurynaitis,
1416 Wentworth Av., 

Chicago Hcights, lik

Pajieškau savo draugų Simano 
Remeikio ir Bladislovo Lingabar- 
sko, Kauno gub., Ukmergės 
Šimonių parap., L^nauckų 
Jie patys ar kas kitas teiksis

adresu:
Povilas Jurkštis,

71 Congress Str., .y _ 
Runiford Falls, Me.

pav., 
sod.

duoti
žinią



Pajieškau savo draugo' And
riaus .Kizio, Suvalkų gub., \ ilka- 
viškio pav., Karklėnų gm., Skar
dupių kaimo, pirmiau gyveno Ško
tijoje Carfinc, iš ten išvažiavęs į 
Ameriką ir Ulinojaus valstiją. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią

Juozapas Elinskas, 
Box 583, 
\Vcstville, UI-

Pajieškau lietuviško ar lenkiško 
advokato, kuris apsiimtų vesti pro- 
vą už įkandimą šunes, einant gat
ve dieną, ant trečio blioko poflicis- 
tas atg\nė: savininkas šunes yra 
miesto maršalas, laiko sankrovą 
ir turi namą, yra italas; apsiėmęs 
vesti provą advokatas gaus dvi 
dali, man liks trečia. Artesnėms 
žinioms reikia kreiptis adresu:

Stefanij,a Binkis, 
Box 150.

Toluva, 111.

Pajieškau savo švogerio Jurgio- 
Kučinsko ir. savo sesers, o jo pa
čios, kurie vadina save iš angliško 
Geo. Piiitts; paeina iš Suvalkų 
gub., Sasnavos parap. Jie patys 
ar kas kitas- teiksis duoti žinią 
adresu:

Sheboygan, \Vis.

Pajieškau savo pusbrolio Miko- 
lo \ enevičiaus, Kauno gub.. Ra
seinių pav., Tauragės vok. Za- 
triškų kaimo, 22 metų senumo, 5 
ar 0 metai kaip Amerikoje; turiu 
pas iį labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresų:

„ Antanas Bobilus,
1416 \Ventworth Av.. 
Chicago Heights, 111.

Pajieškau Juozo Šiupo ir Jtjio 
Petriko, abu Kauno gub.. Rasei
nių pav., Luokės parap.. 4 metai 
atgal gyveno apie Pittsburgą ir 
dirbo anglių kasykloje. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu :

Jonas Sugentas,
404 Marshfield Av., 

' Chicago, III.

Pa j ieškau savo draugų Ignoto 
Glinskio. Juozo Sadausko, Antano 
Kučinsko ir Aleko Vito, visi Vil- 
niaus gub.* Trakų pav., Sumieliš- 
kių parap. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Juozas Stasiūnas,
104 Sbeldon Str., 

Hartford, Conn.

Paj ieško vietos geras bučeris, 
numanantis gerai valgomų daiktų 
ir mėsos sankrovos pirklvstę, ke
turis metus dirbęs vienoj vietoj. 
Reikalaujančio meldžiu kreiptis ad
resu: 135 W. I4th PI. J. P.

Pajieškau savo pusbrolio \ in- 
cento Ruko, Kauno gub.. Šiaulių 
pav., Gruzdžių vol., Povilaičių 
sod., ir Adomo Lideikio. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti 
adresu:

Petras Tamašauckas, 
155,(1 reemvood str.,

W. Gardner, Mass.

žinia

Pajieškau savo pusbrolio Anta
no Mačiulio ir savo dviejų draugų 
Antano Beinavio "ir Juozapo Am
brazaičio, visi Kauno gub., Rasei
nių pav., ir visi apie treji metai 
kaip Amerikoje, pirmutiniai du 
Jurbarko parap., Jokūbaičių kai
mo, Ambrozaitis Skirsnemunės pa
rap., Rotulių kaimo. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią 
su:

\ incentas Mačiulis,
Box 222,

Eenld,

adre-

111.

Pa j ieškau Vinco Labanausko, 
Suvalkų gub., Krosnos gm. ir pa
rapijos, Giraitės kaimo. Gyvena 
rodosi Chicagoje, bet jis nemoka 
skaityti, tai jo draugų meldžiu 
duot man žinią adresu:

Ignas Butrimavičia,
Box 89, Panama, III.

Pajieškau savo" brolio Julijono 
Venckaus ir trijų giminaičių; Ka
zimiero ir Juozapo Dumikų, ir 
Jono Trijonio, visi Kauno -gub., 
Raseinių pav., Šilelio parap., 
Venckus ir Dumikai Šeručių sod., 
Trijonis Drižių sod., pirmiau gy
veno VVestvillėje, III., turiu pas 
įuos svarbų reikalą. Jie patys ar 
ras kitas teiksis duoti žinią adre- 
o:

Antanas Venckus,
Box 415,

Melrose Park, III.

VIETINIS PASIRINKIMAS 
AR DRAUDA?

Nuo 1874 m. Ulinojaus valstija 
turėjo vietinį pasirinkimo įstaty
mą, įgaliojantį miestus, kaimus ir 
miestelius elgtis su pardože alko- 
hųliško gėralo teip kaip didumai 
valstiečių tinka. -

1967 m. legisliaturoje, įprašant 
Antikarčiaminei Sanjungai perėjo 
vietinis draudos įstatymas, kuris 
biivo paduotas ir apšnekamas po 
neteisingam perstatymui kaipo 
vietinis pasirenkamasis įstatymas. 
Vietoje duoti vielinį pasirinkimą 
draugijoms, jis susiaurino vietinį 
pasirinkimą tuomet esantį.

Kad mieriu
San jungos už šito įstatymo 
ne kas kitas kaip drauda, tai 
kiai yra parodyta sanjungos pa
čios. 'Svarbiausias straipsnis
tiškame organe šitos organizacijos 
“American Issue”, iš 11 d. sausio 
i<jo8 m., rašytas \'yskupo L. B. 
\\ ilson’o, pirmininko Antikarčia- 
minės Sanjungos Amerikoje, turi 
šita

Anlikarčiaminės
v ra

tau-

faktu:

“Tegul nebūva klaidingai 
suprastas mųsų^ tikslas, nė 
draugo, nė priešo. Męs nori
me sustabthmo pardavinėjimo 
stipraus gėrymo kai|x» gėralo, 
ar vieta, kur jis yra pardavi
nėjamas, bus legalizuota ar 
ne.” L

Tai ve ką jie norėjo padaryti 
Illinojuje: įvesti po biskį Tlraudą.

Atmetus į šalį visą klaidingu
mą grynu reikalu busimuose rin
kimuose yra ne tas, ar tu nori 
nenori karčiamų, tik ar nori 
nenori draudos.

Ar supranti kame dalykas ?
Antikarčiaminė Sanjunga nėra 

prielanki vietiniam pasirinkimui. 
Ji vartoja šitą primasinimo žodį, 
kad suvilti žmones. Ji nori: Na
minės valdžios draudininkams, o 
ne naminės valdžios leidimų drau
gijoms.

Lygiai teip pat neteisinga yra 
forma kurioje balsas yra imamas 
sulyg padavadijimo įstatymo. 
Klausimas nėra statomas formoje, 
kur tu, norėdamas karčiamų, bal
suoji “teip”, nenorėdamas gi jų, 
balsuoji “ne”.

Šita forma netik apima gudrią 
įkalbą labui antikarčiamiškos teri
torijos, bet tiesiog sumaišo balsuo
toją.

Drauda šioje šalyj reiškia šią
dien sistemą reguliuojančią par
davinėjimą gėralų, sulyg kurios 
juos galima būt legališkai gauti 
aptiekose su daktaro receptu ir 
nuo ekspreso kompanijų be jokio 
recepto.

Prie dabartinio Ulinojaus įstaty
mo pristatymas per ekspreso kom
paniją,. jei ne iš lauki) valstijos, 
butų gangreit teipgi beįstatymiš- 
ku.

ar 
ar

Ar esi pasirengęs balsuoti
už DRAUDĄ?

Parmos !

Miestuose darbai eina blogai; 
žmones be, darbo skursta, o ant, 
fannų tų blogų laikų nieks neat
jaučia. Katu gi skursti miestuose, 
jei už mažus pinigus gali nusipirk
ti sau gabalu žemės, ir dirbti sau. 
Žemiau paduodame surašą kelių 
fannų, 
mažus

kurias galima pirkti už 
pinigus: —

MISSOURI.
I- 40 akrų fanna. 8 akeriai 

dirbamos,! likusi dalis po giria, 
geri sienojai. Stuba —- 1 
ruimas. 2 geri šaltiniai. ]š 
abiejų pufeių gyvena lietuviai. 
Kaina........................... $175.00

2. 160 akrų, 40 akrų dirba- 
ir aptvertos. 120 akrų 
giria, puikus sienojai.

mos 
po 
Stuba — 2 ruimai ir staldas.
Geras šaltinis prie pat stubos.
Kaina ........................... $800.00

No. 3. 40 akrų. 7 akrai dirba
mos ir aptvertos, likusi po 
giria. Stuba 1 ruimas ir 
staldukai. 2 šaltiniai pj my
lios nuo didelės upes. Pusė 
is kalno, antra pusė išmokės
imu*. Kaina ..... $225.00

No. 4. 140 akrų. 45 akrai dirba
mos žemės, <>o akrų aptvertos, 
likusį po giria. Stuba 2 
mai, staldai. Sodnas 30 

•laičių ir 2»x> persaslyvių 
dzių. \ amino prie pat
bos. Lab.i> gražioj virtoj,
prie |»at vieškelio, arti mok\k-

nii- 
obe-
me-
stu-

Kaina ... . .$1000.00

Jei nenori Draudos, tai padėk kry 
žūtį ant balioto, taip kaip 

parodyta žemiau.

Shall this city*) become 
anti-saloon territory?

Yes
No"

*) arba village ar town. Jei kauntai (pavietai) nebūtų miestinės 
žinybos organizacijoj, tai žodis “Precinct” bus padėta.

Ant Pardavimo T<L Matu 171 *). Rooin. 8.
45 La Šalie str.,

30 akrų 
jm> giria.

dirba

rūmai.
2 ma

No. 5. 40 akrų, 
mos, 10 akrų 
aptverta. Stuba 2 
staldai, kalvė 16x26, ir
žos triobos. Geras vanduo, 
l’rir pat didelio vieškelio. A 
ti mokyklom 
bažnyčios. 
Gerą vfvta 
Kaina ....

Tarpe 3 lietuviu 
lietuviui.

No. 6. 354 akrai. 200 akrų dir
bamos ir aptvertos, liktini da-_ 
(is po puiku*, giria. Stuba sta
tyta fiagal miesto madą; 6 
ruimai, telefonas ir pačtas 
stuboje. Sodo 5 akrai. Su
linis

Prie
Iš .priežasties išvažiavimo į Lie

tuvą parsiduoda už prieinamą kai
ną sankrova valgomų daiktų ir 

su arkliu ir vežimu; vieta 
išdirbta, apgyventa 
Artesnėms žinioms 

Antanas

mėsos 
gerai 
via i s. 
kreiptis adresu:
kas, 3301 Su. Morgan str., 
go, III.

lietu- 
reikia 

Paulo.- 
Chica-

PardutMlu namus, lotus ir 
mas išrnokestimis po $10.00 
mėnesis. Pirk puikią 10 akrų 
mą. kuri atneš tau $3000 |>er 
tus.

tar
kas 
far- 
me-

Dirbk pats sau, o ne kitam.

vienas prie stubos, antras 
Maldų ir kitos triobos. 
didelio kelio: Per ūkę 
upe. Laitai graži vieta.

Kaina bo $21.00 už akrą, ar
ba visoji

ir biznis 
vicnval 

salė ve- 
balianis.

Iš priežasties išvažiavimo į tėvy-f 
nę parriduoda pigiai saliunas ir 
baldai. Vieta labai graži 
gerai eina. Bartenderis 
yra laikomas; yra didelė 
seilioms, mitingams ir
teipogi gražus ruimai pačiam gy
venti. Noriu parduoti greitai, to
dėl norinčiam pirkti gera proga, 
daugiaus nebus garsinta. Saliunas 
kampinis. Juozas P. Belkąuskas, 
153 Ferry Str., Cor. Adams Str.,

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po.................. 52^4
Nuo 500 Iki 1000 rublių, rublis po. .62 
Virš 1000 rublių, rublis po..........61%

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

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų Ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per "Lietuvos** redakcija, 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI
3252 N. H Misteri st., Chicago, III

No.

Reikalavimai
Reikalauja bučeriaus, kalbančio 

lietuvių ir lenkų Ijalba. Atsišau
kite pas Jonų Zigmantą, 4612— 
5th Avė., Chicago, III.

SKAITYTOJAMS.
Kurių prenumerata už “Lie

tuvą” jau išsibaiguši, malonėki
te ją atnaujinti. Kurie savo 
laike neatnaujins, tiems “Lietu
va” liks sulaikyta. Todėl kurie 
nenorite, kad “Lietuva” liktųsi 
sulaikyta, pasirūpinkite tuojau* 
užsimokėti.

A. OLSZFAVSKIS, 
“Lietuvos” Išleistojas.

O.

MOKINKIMES PATYS!
Gramatika aogliikm kalbos mokintis be mo

kintojo (apdarytai >1.25.
Vaikų Draugas arba kaip mokintis skaityt 

ir raftyti be mokintojo 15e.
Naujas Budas mokintis r < lyti be mokinto 

Jo 10c.
Pinigus siųskite per Money Orderliuo adresu:

P. MIKOLAINI8, Box 62, N»w York City.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami "Lietuvos” Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa

rūpintas doram ir patogiam pasi- 
toblyčia 

keliais ir 
su num.

linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 121.

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Keis-

Lietuvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis Ge-

Nauji Tautiszkl

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo Iš po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdal).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

turis.
3. Didis

girdas.
4. Didis 

dentinas.
Paveikslų miera 22X28 colių.

Prekė 35c. kožnas.

Nusipirk po vieną šių paveikslų, o 
galėsi gražiai papuošti savo ruimą.

Prislųsdamas pinigus adresuok:

A. 0LSZEWSKI 
32628. Halstedst., Chicago,UI

dalyvau
ti alyvauti 
kiekviena

šiame žaisle kiekvienas 
jąs turi mėtyti kaulei]; 
gali 2 ir daugiaus ypatų, 
ypata a ps i renka sau vienų kupsteli
(yra 5 yvalrlų spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrų numerį kaulelį 
metus. Toblyčla susilenkia į 
lis, su skrynute prisiunčiamo 
mus per pačtą. Prekė ..........

4 da 
1 na- 
11.50

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, 
3252 S Halseted St., Chicago, III.

“LIETUVOS ŪKININKAS”.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms,, eina kartą per savaitę iš 
\ ilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt.
Lietuvoje metams ................ $1.7^
Amerikoje metams .............. $2.50

Ant pamatymo vienas num. 5c. 
Pinigus siųskite atstovui Ameri

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,

3252 So. HaKtcd str., Chicago, III. I

Drukuojamos Mašinėlės

Piglauvia vieta pirkti drukuojamatmažinti** I 
HUekehadrrfero \um 5 ir 6. Norinti* pirkti trgul 
at»i*aukta tuojau* i musu liauta dirbtuve: uit. I

po f 15 ir |lu
turime

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
Ii visur ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainoa naujos ga
dynės, visiems Iki ilol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti ....................................................  15c

Aritmetikos uždavlnynaa. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lia

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

Astronomija, parašyta pagal K. 
Flama rijūno ir Lockyero, A. Aga- 
ras. Telpa: Dangau* apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą, Saulė, Planėtofl, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pa na ti Įėję, Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62 ............................. 40c

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

Koks fritalo bitti vaikų augini
mas ir auklčjimas? Rankius ras 
tų, parašytų Dr. J. šliupo. Kož- 
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus, susipažinti su šia kny
gele. Tusi. 91.............................25c

kaltų (ra* a’-j.mui apdraudimai* <yvaal|»* j 
Atsakančia* vyrui g r* virta Artr»tv*m» žiniom* ,

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba viaok.ąs legaliikss popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus. 
Ihilof tiale, Tt-statnenl.us, Affldavita ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 So. Hilited, Cor. 33rd Sl 

Chicago, III.

$7 .,.<4'»! Vienatinė Lietuviška Sankrova

Kaip žmonės su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai Ispanijoj, XIV 
amžiuje. Paraše A. J-tls. Pusi. 34. 1 
Prekė ..........  '10c

Kiškialiai. Apysaka valkams. Pa 
gal Kukliną, parašė A. Ašaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius),! 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gy vena ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Lletuviall ar gerais keliais žengia
me priekyn? Nuoširdus atsiliepi- 
tnas J lietuviškąją visuomenę D-ro 
Jono ėilupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
džio 1906. Union City, Conn., 26 
gruodžio 1906. Edwardsvllle, Pa.,- 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1307 m. Puti. 47, prekė.... 16c

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

Laikrodininko atminimai. Pasak 
Erkinan ftatrianą. sutaisė S. M. Pa 
veikslas Ii Napoleono 1 paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Prekė....15c

.. ir a^ntiiraltu-rat tinkant “Nori b Mdr" liueso) ;
Itt) akru <111 l galima gauti atok*l ilk«(. *VteUttų ir dta»l

rtiri-i > Iku knti’u PaiAnfiu 1 katdtePiu ahrovAliu tlm.giria. j l Hių Kn»vų. monetų. **.J r. »- Z«ilų. tuo
kiu laikr**Zių, Amertko* ir Europos ir popi*rų 

atlgllltl. Į maiiMii*. T*i|<i užlaikau v t tokio tatoro: Juo 
Stuba 2 ruimai. J*»*rn*. plunUnų drukųojamų malinukių. 

l«lt«ų. *trrr<«k«>|>ų ir dau*r|)o kitų daiktų. >•- 
utmlrikit* attilankjrti. o budie ut/at»ėdintl.

Petras M. Kiltis
111 Wabf"»O Avc. , Chic*c«, HL

įsai* LiriutUko* Ha*ny*i<«i

7. 182 akrai, 
laimi*, į likusi 
prūdai, galima zuvb 
4 šaltiniai.
staldai ir kitos ma/os triobos. 
25 žingsniai nuo |>ačto ir 'to
ro, *4 m\lios nuo bažnyčios. 
Telefonas šluboj.
Kaina .... .... .. $2<xxi.oo

8. 54 akrai. 22 akrai dirba
mos, visa aptverta. Naujos 
tvoros. Sotlas — No jaunų 
obelaičių. 100 persaslyvių me
džių. Stuba — 2 ruimai. 
Staldas ir 3 mažos triobelė*. 
Čia pat lietuvys gyvena; už 
pusės mylios antras lietuvys. 
l’rie pat vieškelio.
Kaina

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted sL, Olsxewsklo name.

Traukia dantis t* »k»u»mo. ikgvdo sk<>rl«uta. 
Neuralgija, sudeda naujus vieton llpuoluslų. pri
pildo iškirmijusius auksu, stdalni. amalgamų, 
valandos: Šiokioms dienoms nuo F ryto iki lt.

TEISINGAI IR NAUDINGAI!

$(•00.00

akrų. 40 akrų dirba- 
mazne visa aptverta. 
ioo obelių, 200 perša
lo vyšnių medžių. Stu- 
2 ruimai, staldai.

<). 80 
mos, 
Sodas 
slyvių, 
ba — 2 ruimai, staldai. Di
delis naujas šulinys prie stu
bos. Nedidele klėtis. Susi
eina su lietuvio lauku. An
troje pusėje kitas lietuvys gy
vena už pusės mylios.
Kaina...u .v...............$800.00

MltHlU\NĖ.
fanuos t po -40 akrų — po

pi 1*11 o. *u robo »<>l-liu. kitokio* prie j<»*
n*rs. ot<xUI Ir fe.t i n*r* kam. J<« p rėk* pirm mu
kiai būro r.v. odalmr pa* m»n« pigiau*!*, ne* tik 
56.75 tu pri»iuntimu. Teipgi parduodu vUo- 
ki*«knyita* mokiltka*. I»toriika». ►aptiininku*. 
palakų ir moiių kuvn*. maldaknyge* an*li*kM 
KaltM*iu>*k»hu» ir kitokia*, ir t vairiau*!** pooier** 
laitkarn* ralr'j. Galima utnm*yti ialkraVim: 
‘'Liatuve”, “ Vianyba Liatuvnjkų", "Kata- 
llke”, ••fcatatvį’’ir •‘tcovą”. 1.11* pirmutinių 
trijų ui»ira*an( vieniem* metam*, dundu priedų 
knygutę dvidelitūt* penkių centų vert**.

JOHN ŽEMANTAUBKA8
35 W. Pertar 8t., W*t*rbury, Conn.

Jonas J. Gudinąs
Užlaiko pirmos klišio* saliutu ir restauraciją, 

kur galima gauti geriausius g*rymus, cigarus ir 
valgius, teipgi turi puikiusvetslngsusirinkimams 
baliams ir vestuvėms. Tėmykite adresu:
223 VVabansla Ava., Chicago, III.

Montainkas arba Magikas. Pa 
gal Panovą, parašė A Aitvaras. Tel- i 
pa visokį magiški pareikšlėiial Ir j 
kaip padaryti, visokias štukas. Pus 
lapių 32................... '........................ 15c

Oras, Vanduo, šviesa Ir žiluma. 
Lekcijo* prot Blochman'o, sutaisė 
šernas. Su daug paveikslėlių. Pusi. 
138. Prekė ................................. 40c

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

resą, dėl slurinėjlmo laikraščio, visa
da paduok ir senąjį savo adresą. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resą duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti.

2) Pinigus geriausiai t siųsti per 
Money Orderį arba registruotame 
laiške. Nedėk į laišką smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie 
kelionėje kopertą praplėš, išpuls ir 
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, į- 
dėk pačtlnių markių už tą sumą. 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė už 
31.00. Jei suma siekia |1.00 ar dau
giau, ta! markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderį. Jeigu 
suma bus 81.25, tai galima dėti 81.00 
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi buri visame sveikos, 
nesulipusios viena su, kita, nė prie 
laiško neprilipintos, teip kad męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškams. 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų šiaurinės Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu išpirksi Money Orderį, 
tai nelaikykie jį pas save, bet pri- 
siųsk redakcijai, nes be "Orderio’* 
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną 
prisiųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius ta vorus, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką 
kitą, kas su užsakytais tavorais nesi
riša, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekvienas 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos 
popieros surašysite keletą reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente kol tas Jį apdirbs ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė į laiką at
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir
mąjį departamentą likus laiškui, ant* 
ram nelieka davadų. Geriausiai yra 
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros 
popieros, tada kiekvienas reikalas 
bus perduotas tam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim 
laiku liks atlikti greitai ir gerai.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo 
ney Orderio atskyrame laiške nuo 
užsakymo. Visada dėk pinigus ar 
Money Orderį 1 tų pati laišką ku
riame tavorus užsakai. Nes jeigu 
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad 
pinigų nėra, o jei ateis pinigai be 
užsakymo, męs ųezinosime kx su, 
nėra užsakymo.

6) Visada ant savo laiškų pasirsšy-Į 
kitę savo pravardę ir adresą. VRfcs 
ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa
da reikia .pasirašyti- pravardę ir ad
resą kiekviename laiške, nes męs 
radę laišką terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo ir adreso, nežinosime keno 
jis yra ir negalėsime įsakymo duo
ti.

Su visokiais reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite teip:

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St., Chicago, IIL

Pi/čaų kunigaikštis. Tragedi
ja . V - uose veikmėse, sutaisyta 
pagal Krax?vskio apysaką “Kuni
gas”. "Parakė M. šiaulėniškis, 
pusi. 91. prekė ........................... 35c

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

Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Niemojewski, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai Iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
rės su japonais ir įvykusios po jai 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny
gelė įdomi kiekvienam. Pusi. 76 20c

Rankų šašeliai ir Parinktieji žais
lai. Surinko A. A garas. Praleidimui 
vakarais liuoso laiko; šitoje knyge 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tani 
tinkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

Ratelių spėjimai. Tra linksmiausia 
žaislas (žabora) šeimyniškuose susi
rinkimuose. , Parašė D. Spėjikas. 
Puslapių 16, prekė ...................... joc

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orl»- 

son Svett-Marden. Lietuviškon kalbos 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, III. 
1907 ................... ............. v,. .. $1.50
Apdaryta ........................................... $2.00

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis. Kas kal
tas, Gatvės vaikai, Paporčlo žiedas, 
Miško sargas, Signalas. Keleivis, Bū
vio esybė. Chicago, III. 1902, pusla
pių 39 ................................................ 15o

43 II gevinimo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščių, peklą; apie giltinę, ma
rą, cholierą; apie dvasias (dusias) 
velnius, jų valdinimąsi ir tt. Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo gini etos. Panevėžy j — pagal ta r 
mę panevėžiečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie

2
$500.00. Išlygos '*4 dalis įmokėti, 
likusi dalis išrnokestimis.

2 fanuos pd 80 akrų, po $9(0.00 
ir $1000.000. ,t<, jo

-di 1
gyvenamos fanuos po 
noo $Gbo.oo iki $2000. 
FHfcock, Mich.

VVIŠtO^SINE.
80 akrų fanna. 15 akrų dirba

mos žemės. Stuba, staldas, viš- 
tininkas, šuliniai. Ant išmokesčio 
kaina $1200.00, už grynus pinigus 
kaina

Kelios 
$160 akrų 
Visos arti

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudinamos ma- 
fcinėlčs spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, »(>elinimo, 
istorijos, geografijos ir tt.

Specljalitkos instrukcijos angliškos kalbos 
tiems, kurie pradeda mokytis ta kalba 
ir kurie nori jojo išsilavinti.

Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
geras vielas. Kliasos atdaros dienomis 
ir vakarais.

Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai.

W. H. Harmon Ir W. I. Tinus,
Princ.ipalid.

Shillor Bld(., 109 Randolph Stroot, 
CHICAGO, ILL.

ros apdaruose ................................$1.50
Audimo apdaruose ...................... $2.00

$800.00.
Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.

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

Tikri Ir netikri žventiejie. Paveik
slėliai iš gyvenimo kanklntlnių ir 
kankintojų. Išleista Susiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 16c

Tautiškos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatoa laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio Ir sąžinės, Ir kame išganymas? 
Pusi. 47. Prekė ............................ ioc

Vaikės Jėzaus Kristaus pas Popie
žių Pijų IX. Parašė Vlctor Hugo, 
antra laida. Prekė ......................... ioc

žmonių užtarytojai. Vertė iš rusų 
kalbos fiermukšnė. Aprašo apie du 
broliu Grakchu, 130 metų prieš Chri- 
staus gimimą, iš Rymo laikų ir kaip 
trom laiku žmonės buvo pavergti ir 
visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c

A, OLSZEVVSKI.
3252 S. Halsted SL, Chicago, III.

63 Karės laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago, III. 1906, pusi. 81 .................. 20c

67 Lieti viškea Pasakos Yvairlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Da’is
I. Čia telpa 141 labai gražių, juokin-
kingų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, 111. 1903, pusi. 280 51-25 
Drūtai apdaryta............................ $1-50
pusi. 95.................   ,.--25o

68 Lietuviškos Pasakos Yvairlcs. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. DaliBi
II. Čia telpa 205 labai gražių ir
kingų pasakų, bovyjančių kiekvh 
skaitytoji ir klausytoji ir labai nauj 
gos. Chicago, 111. 1903, pusi. 330 J 
Drūtai apdaryta...................

69 Lietuviško* Pasakos Yu 
Surinko Dr. J. Basanavičius. 1
III. Čia telpa 202 dar graze-j
juokingosnės pašakne. Chicagd 
1904, pusi. 333 ................... .
Drūtai apdaryta.........

Alluma ir kitos pasakos, Guy de 
Maupassant’o, vertė J. Laukis. Ši
toj knygelėje telpa šios pasakos: 
Alluma, Netikri branglejie akmenys, 
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas 
padūkėlio, Mėnesienoje, Vaidulys, 
Užšalusio] padangėj. Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme Iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .................. 35c

INDIJANOJE.
akrų. Jasper Co. arti Kni- 
Puiki fanna. Kaina $16.000.

virš minėtų įrengtų fannų

Flirtas, žaislas Ir lošimas, 
guslems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrials 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę Ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky- I Wisconsine. 
mot Prie Dangaus ir prie Fllrtoe - •
yra paaiškinimas kaip žaisti. FUr- VISZewSKl
teo prekė 11.1613252 S. Halsted St, Chicago.

susu- 320 
man.

Be
turime didelius plotus žemės, val
stijose Missouri, Mlchigane ir

70 Lietuviško* Pa«*k<>« 
Surinko Dr. J- Basanavlči



(V. Chicago, III. 1905, pusi. 299. šio 
j« knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J- Basanavičiaus surinktą 
paseką, telpa keli šimtai užlmanččlą 
ir juokingą pasaką. Kiekvienas nusi
pirkęs Iš paminėtą 4 knygą I, II, III 
ar IV dal), turės per visa savo am
žių neišsemiamą pasaką turtą .. 81.25 
Drūtai apdaryta .............................. 81-50

ant kurią žmonės žiuri, bet ją gerai 
nesupranta. Chicago, IIL 1903, pu
slapių 238 ............................................50c

Storooskopal arba Teleskopai

76 Maxlm Gorki], Pasakojimai. Iš 
rusą kalbos vertė A. L-is. Turinys: 
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chicago, III. 1906, puslapių 
103..................................................L. 25 c

861 Oras J. Basanavyčlus. Lankai 
Lietuvoje. Ii rusą kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir sudemorallzavo Lietu
vą Ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Chicago, IU. 1903, pusla
pių 41....................................................15c

946 Priedelis prie lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystės 
reikalus po valdžia Rusijos Ir po Įtek
me lenkystės. Chicago, III. pusią- 
pių 38.....................................................15c

Susideda Iš 100 __ ____ ____
elšlių bakoelyje. Preke 82.00 F* 
bakeelį.

šitoje serijoje fra 4 Aklua tiek pa 
velklėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose*gal|te| pamatyti: 
101 - —-------- --------------- ----
102

Iškų paveik

103

104
105

106

90 Olitipa. Graži apysaka Iš laikų 
savitarpinės karės Šiaurinės Amerikos 
indijonų. Vertė A. Olšewskis. Antra 
patalsv.a laida. Chicago, III. 1906,

1135 Hyglena arba mokslas apie už
laikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
Drą Noll Ir kitus, sutaisė šernas. Yra 
tai naują daktariška knyga. Kas ją su

Stereossopas arba Teleskopas yra tai 
prletaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėlio, abrozėlls pa/irsta | na-

107

108

100 Pasaka apie kantrią Aleną. Duk
terį turką ciecoriaus Antoniaus, kuri 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybę bėdą ir vargą iškentė‘o. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- 
skis. Chicago, III. 1902, pusi. G6 . 20c

114 P<-na» Ir bernas.. Apysakėlė L 
Tolstojaus Iš gyvenimo maskolių kal
ni iečių. Žin’i'idi, norintiems suslpa 
tinti su burtu ir aanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge jruistt su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904. pusla
pių 60......................... .........................15c

i .. . į <* uruz t? 11 cj, KuroZviio /IiBl® 1 ua*atyda palaiky.. .p. pagoti p.,e)k,^ kuriame matJ čla.
nuo ,l~kl» Ilgy, uilalkytl SlelyM o ,
savo .veikai,, pailginti savo amlly Ir plač|u, mli|( d>rlu, |f
užauginti sveiku. Ir tvirtus «.vo vai- telp ,p| k„ k,d toJe ¥|^ 
kua. Chicago. III. 1897. pu.1. toJ„ b„tumel „ v|<k< „,vo a|t,ml

itytumel. Teleskopas paverčia i natų 
1176 Pamatas Visokiai Reformai. ėBybf padldlna jj ataklrsto

Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei. ------- .....
Populiariškas raštas apie klausimą1 
valgybos. Parašė Otto Cardue. Su I 
raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo kad mėsa Ir kal-kurie 
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 113.............30c

žmogų nuo žmogaus ir Išrodo jau ne 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stcreoskoplškus paveikslui, 
kaip matote žemiau surašytus

109
110
111
112

113

114

115
116

117
111

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New York. Tayorą ^rovimas Į di

deli oceaninĮ laivą.
New York. Pilies daržas (Casttle 

Garden). I •
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pama

ry J-
Niagara. Patkš vinis vandenskrt- 

tys nuo ožtnės salos. (Horse 
Sboe Falls from Gost Island).

Chicago. Audftorium viešbutis tr 
Michigan Avenue.

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

Moki indijonas namleje. > 
Moki indijonų gyvenimas.
Slouz indijonų vadas, He-No-Fndd
Vartininkai (Ths Bentlnels) 3,043 

pėdų augščlo, Yosemlte, Cal.
Motina girių, 63 pėdas apėmio. To- 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, Ang 

lijoj.
Airija. Killarney, pilis Roes.
Įėjimas į Muckross K11 oš torių, a! 

"Ijoj-
šiaurinis miestas, Glbraltar.
Berlynas. Bondler lovls tr Fata-

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

124 RoNnuonas Kruzius. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago. III. 1903. pusi. 83 ....25c

'134 Sidabrinis Kryželis arba Dailydė

1210 Aritmetika. Sutaisė S. škač- 
kauskas. Lesgvas būdas išmokti skai
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta ) 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 
skaitliu*. Skyrius II — Trupiniai. Sky
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
rius IV — Prilyginimai ir proporcijos. 
Skyrius V — Proporcijų prievadlnės. 
Chicago, III. 1897, pusL 104 ........ 25c

1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pa-
iš Nazareto. Apysaka iš laikų kankl-1 gal oilendorfą, Harvey, Maxwell tr kl- 
nlmo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė; tu8 8uraSė j. Laukis.
J. Laukis. Chicago, III. 1906. pusi. 169. ____ ____________ __„
(bitą knyge ę Vilniaus vyskupas už- įko6 kalbos pačiam per save be pagel- 
draudė lietuviams skaityti)

185 Žmogus nepliuškis. Vertė iš 
Vediško Nėris. Labai graži apysakė- Apdaryta 
lė. kaip turingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su ” a: g ings mergina ir lalmln- 
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms.
kiekvieną Jauną vaikiną ar merginą ir j
mokina žmogiškos doros. Chicago, Ui. tas kursyvoms Ii taroms prie 
1899, pusi. 23 .....................................10c gramatikos skyriaus jis priguli,

gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 
dantis už dantį. sęu|jqvp|S *ivjvpdv otuipnv ou
— •• - - ant nugaros. Chicago, iii. "***“

slapių 382

Yra tai prakti
škiausia knyga išsimokinimui anglį-

. 50c bos mokytoju. Chicago, III. 1906, pu
slapių 307 ..................................  .-81-25

81.50

20

2

3

5
6

7

8

9

1326 Žodynas lietuviškai •• angliškos 
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lalis. čia 

Šita apysakėlė užima rasl vl8U8 lietuviškus žodžius išguldy-11 
•• • - ■ tus angliškai. Kožnas žodis paženk H n-1

kokio 
Kny-

BERIJA I.
Susideda iš 12 Btereoskoplškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 119 Vokietfja. Griuvėsiai viduramžinės 
pundel).

štai ką Juove gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellow Stoną Par 12i 

ko.
Kvietktnė paroda, mieste Barsto

N- Y- 123
Bowery gatvė New Yorke. 
Didysis vandeus puolimas, Yellow-|j^- 
stone Parko.

Typiška tabako fsrma. Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa 

los Hawall.
Žuvų rinka, mieste Manilėa, ant Fi
lipinų salų.

San Jose gatvė, mieste San Juan, 
Porto Rico.

Puikiausia pilis mieste Rhelnsteln, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandells Salone de 
Jenets, mieste Vienoje.

Švento Mykolo palocius. Peterbur
ge. Rusijoje.

švento Petro bažnyčia Ir pilsčius 
Ryme.

126
127

128

129

131

132

133

184

200 Akis už akį, 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago. III. 1907, pucl 29.. 10c

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

225 Gedaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B-a Ir M. P-is. Chl?a-

111. 1902, pusi. 48...........................«5c

257 Kun. Gramulos Raštinyčioje. Ko- 
viename akte. Parašė kun. Fr. 

Hodur. Grąžai parašyta komedija, tln- 
.anti perstatymui. Chicago. III. 1906, 

pusi. 14.................................................10c

262 Mindaugis Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lle- 

*»r tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25c

331 Žilė galvon — velnias vuodegen. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
šką sutaisė M. P-is. Chicago, lik 1902, 
pusi. 31................................................. 10o

f

SERIJA II.
1902, pu- Susideda Iš 25 Slereozkopiikų paveik- 

už82.00 •lėlių bakselyje. Prekė 75c.
135

136
1327 Žodynas lietuviškai - angliškos 

kalbos. Dalis 11. Sutaisė A. Lalls. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang- į 
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi' 
kiekvienas žodis paženklintas kursy- 
voms litaronis prie kokio gramatikos 
skyriau* jis. priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios moro- 
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso lltarums, lapą kraštai 
marmurubtl..................................... .$4-00
Ta pati knyga popleros apdaruose $3.00

1328 Žodynas lletuvlškal-angliškos Ir 
angliškai-iietuviškos kalbų. (Abi dalys 
— 1 ir II. t. y. No. 1326 ir No. 1327) 
dienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
sia knyga? norintiems gerai pažinti an
glišką kalbą. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 .................. 86-00

1420 Tikyba ar mokslas? Tlkėjimi- 
ški, moksliški ir draugiškai • politiški 
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo. 
Antras pataisytas Ir padidintas spaudl- 

Chlcago, III. 1901, pusi 211 50c

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą syk) Iš- mas- 
versta j lietuvišką. Labai naudinga
knygelė tiems, kurie nori sužinoti Iš 149® Lietuviškas Sapnininkas. Su
ko ddresi žaibai, griausmai, lietus Ir riektas iš dauge.io svetimų sapnininką 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie sutaisytas pagal tikrą jiersiškai egip- 
laikosi lr tL Chicago, IIL 1894, pu- tlšk4 sapnininką, su 310 abrozelių. su 
•lapių 79 ..............................................30c aprašymu planetų lr paslapčių, kokias

senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo
472 Apsireiškimai Atmosferoj arba ateities. Geriausiai išguldo visokius

Meteorologija. Pagal profesorių Vojel- sapnus, kokie tik žmogui prlsisapnuot 
kov'ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko Sali- Chicago. Iii. 1895. pusi. 205..50c 
susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, Tas pats drūtai apdarytas..............65c
nuo ko atsiranda ant dangaus Jvalrios
šviesos ir šešėliai, tr daugybė visokių 1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku- 
kitų Įvairiausių ore apsireiškimų. Pla las arba knyga burtų, monų ir visokią 
čiai ir labai suprantamai paaiškinta paslapčių ir praktiška C. C. St. Ger- 
kalp galima ".užlnoti oro permainas ir malu Delnažlnystė, su paveikslėliala 
daug kitą Įdomių dalykų. Kiekvienoj Surinko lr išguldė iš svetimų kalbų J. 
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti- 
parodomas ant paveikslo. Norintiems škiausia monų knyga, burtų lr delną- 
arčiau susipažinti su oro ypatybėms, žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
verta perskaityti. Chicago, III. 1907, ant viršaus apdarą koloriuotas paveik- 
pusl. 238 ...................    75c glas burtininko ruimo. Chicago, IIL
Apdaryta................  $1.00 1904. pusi. 412.......... .*. . ............. 83 00

473 Ani« žema Ir kitu. .„ Drūtuose apdaruose.......... .  •3-50

1521 paslaptys Magijos bei Spiritiz
mo Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus 
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtą pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašytos Ir paveikslais parodytos visos 
slaptybės ir budai ją darymo. Chica
go, 111. 1903, pusi. 262 ........................50c

473 Apie žemę Ir kitus svietus, >ų 
būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, Fal- 
bą ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomišką paveikslą. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
III. 189G, pusi. 225........................... 75c
Ta pati apdaryta............................81.00

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus daigtus. Pagal prof. Nusbaumą, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago* III- 1901, pusla
pių 147..................................................40c

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
srtė D-ras A. Bacevyčla. Knyga su 
ugeliu* gyvulių, vabalų, žuvių, žmo- 

medžių ir akmenų paveikslėlių; 
Lpai aiškiai Ir suprantamai įšalėki 
gv-nuo pat menkiausią pavidalą iki 
būt slU lr tobuliausią. Chicago, III 

sL 129 ......................... 35cnupili* 
sike-Jlp 
lai lr Wt' 
Afa 
kas 4 
ja- 4:

"ia augmenys? Pagal 
_ ;us sutaisė šernas 

likslėliais. Yra tai aprašymas 
ilrius musą žemės augalus, ją 

ir atmainas, gyvj ir plėtojl- 
t Istoriją, ypač tuos dalykus.
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7 
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9
10
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12

13

14

15

16

17
18
19
80
21

štai ką juose gali pamatyti: 
. Gražiaujias vandens puolimas, 

Vana Gleh, N. Y.
’ Graudžių sodas, Floridoje.

Didžiausias pačto budinkaa,
Y orke. 

Stebėtinas vandens puolimas, 
gara Falls, New York,

Puikiausia svetainė United States] 
Hotelyje. mieste garsingos, N. T. 141 

i Kupčiška gatvė. Obispo, mieste Ha 
vanos, Kuboje.

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

Geležinkelis ant salos Ha arai 1. 
Gatvė miesto Manilėa, aut salos

lipinu.
Kapelija "Suusa" ant Paryžiaus 
rodos, Francuzijoje.

Paimu daržas mieste Frankfort, 
Prūsuose.

Merginos parduoda lįvietkaa m 
ate Kopenbagen. Danijoj.

Puikiausias 
ste Monte 

Ruatoenval 
regi joj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuje 
Francuzijoj.

šfoterų duelėa su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudlk) prausia. 
Kai. labai dideli tie mažiukai.
Vakaro diskusijos. 
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

kvtetkų darželis. 
Carlo.
vandens puolimas.

BERIJA III.

Ha 137

138
New 

139
Nio-

140

143
143

144

Fl- 146

146

147

14*
149

tnle-

Nor-

1525 Rankvedts gromatų rašymui. 
Knygelė pamokinanti kaip rašyti gro- 
matas į firmas, pažjstamus, gimines, 
prletellus, mylimus ir milimas prieš 
apeivedimą. | ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomos ypatas. 
Pasveikinimai ant naują metą, dienoje 
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki
muose. Chicago, BĮ. 1895, psl. 115 40c

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

1635 Lietuviškas Lementorius dėh 
mažų vaikelių. Su poteriais, katekiz
mais ir minstranturu. Vilniuje 1863, 
pusi. 52.................................................130

Užsiprašydami virė minėtą knyge
lių, adresuokite:

A. Olszevvski
32S2 S. Halsted St., Chicago, IIL

pllles.
Vokietija. laivas apleidžlsntls Ko 

blenc’ą, ant Rhetno upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
Rtockholmas. Karališkas palodus.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
Šveicarija Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj. »
Žjuvinis kiemas, Alhambra. Graną, 

da. Išpanljoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francuzijoj.
Tullerinų danas, Paryžiuje. Frau- 

cljoj.
Paiocial tautų ant upės Belna’oa, 

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

ė'rancijoj.
dės Champa Elysees. Paryši uja, 

Franci joj.
Didiioaioa operos palocius, Pa 

rytlaje. Francljoj.
Tvlrtynė Šv. Jono lr'Katedra,Mar 

aellleą, Francljoj.
Laivų Utplauka k ežeras. Viliefran- 

che. Francljoj.
Carutchė kelias Ir ežerėlis Villo- 

franche. Francljoj.
Pajūrinis kraštas Caslno. Monte 

Carlo.
Vatikano daržas Ir šv. Petro ka

tedra, R y ne. Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pe

tru katedros.
Didžioji galerija Colona palucluje. 

Ryme. Italijoj.
Skliautas Bettinto Severo. Rym% 

liailjoj.
Koluaeumas, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius. Pom- 

pejo, Italijoj.
Senatas Ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelias Šv. Juozapo. Venecijoj. Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant pleciaua San 

Marco, Venecijoj
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceanlnls pakraštia. parodantis ke

lio užuolanką. Aigiere.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamos Ei
161

112

153

154

155

166
157

SustdeJa iš 2o <>ierco«Kopiškų paveik 158 
sielių Iš K.'istaus gyvenimą Pre
kė 81-00 už bakealį su 22 paveik 
slėiiu.

štai ką juose gali pamatyti:
Kristaus užgimimas Betlejaus Stal- 

nėlčje.
Trys Karaliai atlanko gimus) Kri
stą ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktarus Jeruzoliaus bažny
čioje.

Kristus 
lejaus.

Kristus
Judošius savo pabučiavimu 1 
Kristą žydams.

Simonas pagelbsti Kristui 
nešu.

Šventa Veronika apėluosto 
IrlaiuL

9 Ji aus ramina moteris, kad
v«tf*.ą.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojlmo vietos.

Žalnieriai ir Šv. Petras prie kalno 
Golgotoe.

Kristus paveda savo motiną Jonui.
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.

Žydai ruošiasi kalti Kristą prie kry
žiaus.

Kristaus kūną Ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia j dangą.
Regykla šlądlenlnio Betlejaus.
Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku

li u rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
Bažnyčia budavota ant grabo 
P. Marijos.

Kaip šiądien išrodo Kristaus

169
260

161
162

164

5 
6

7

8

10

11

12
13

14

16
17
18
19
20

21
22

23

ant svodbos. Kainoj Gall- 
Permalno vandenj } vyną.

priešais
Išduoda

ant kalno kalba

kryžių

veidą

jo ne-

nukry-

šv.

Kaip šląden išrodo Kalvarija, 
Kristus mirė.

25 Utytėlė po wdu Jėzaus “Štai Žmo-

24 kur

165

166

167

168

169

170

71

172

173

174

175

176

177
178

179

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san, žiūrint, nuo Cladelio sieną 
Kaire, Egipte.

Pyramidos ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghizeh kelio, Kaire. Egiptą.

Arabija. Daržas Išdžiūvusiame

Įėjimas | paloclų, Singapore, Indi
joj.

Turgaus diena Singapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trukia, Singa

pore. Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge. Chl- 

uijoj.
Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
Chiniečių vienbuoriniai laivai į 

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

Shanghal, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

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

Jumtą žtnyčla Honmoku, Yokoha- 
nu, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj, šlaučlus dir
bantis lytines kurpes.

Yokohama. Japonijoj. Kriaukllnlą 
iuvių pardavlnėtojaus stotis.

Paroda ugnageelnių atletą. Yoko
hama, Japonijoj

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsun 
procesijoj.

Japoniški vaikai, nešanti pokyliu] 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikos pastotas 

ir šokėjai, Yoįįohahia, Japonijoj, 
joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, To- 
kohama.

Japonlečlą būdas eiti pailsiu.
Trepsi | Kigomlzų žinyčią, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlsą

Kyo-

žiny-

180 Auksinis pa v Ulonas ant ežero Kln-
kakujl, arti Kyoto, Japonijoj.

181 Senoviška žlnyčla Fujlyana, 1ŠL
Fuji, Japonijoj.

182

188

84

185
186

187

188

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS. Savininkas.

fc-.- i Banka. r ■ —j
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 užkavojimuL prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra 
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.
Šita banka išsiunčia j svietų 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.

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

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

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

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

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos 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 ne ugnis prie 
jų neprieis.

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

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

Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gaust
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai: 1 

šifkortės, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. 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. OLSZEWSKI
\3252 So. Halsted St., Chicago, III./J

Teatro gatvė, ilgio vieną mlllą, 
Osaka, Japonijoj.

Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myla žiny- 
člos.

Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis kuo. sergiantls Nlkko žinyčlą 
nuo Piktojo.

Hawailškl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu. HawaL
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Hawal.
Havvaiiška moteris, gaudanti Pee- 

keal, mažiukę krlauklinę žluval-

Chiniečlal renkanti ryžius, HawaL189
190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af-

191

192

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparaiso, Cklle.
Jamalcos Brookline gatvė, Port

LLntoaio. "
San Frsnclsco gatvė, Mexlco City.198

194 Didysis pilsčius, Mexlco City.

195
196
197
198
199
200

joje galima tiek daug pamatyti kaip 
ir serijoje L

SERIJA VI.
12 teis ost maišyto patunka* paveiksi*.

!ių pundelyje. Prekė 75c. už pun> 
dėl).

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistą, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kad virš parodytos pro. 
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleekopas kaštuoja $L 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiema

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali Imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks | ta pat| teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų sc 
ant kitokių reikalų visada adresuokite^ 

A. OLBZEW5KI,
Chicago, K

"Jojimas šėnimis".
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

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

Teleskopas ir 100 virš paminėtų per 
veikalėlių kaštuoja ........................83.00

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

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

^*ats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

SERIJA V.
Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa 

velkslėllų pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelj. ,

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. Si serija 
yra gera tiems, kurie nori pinigus už-
čėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 35 o, o 8252 So. Halsted St,



“LIETUVOS” AGENTAI.
Juozas Slikas, 

•Lietuvos” keliaujantis agentas.
Baltlmore, Md.

Jonas Želvls, 711 W. Lombard St. 
J. Diemedis, 521 Columtya Ar.
,Wm. J. Moran,

S. E. cor. Sharp and Camden Str. 
j. Lilis, 26 Sa Green St.
L. Gautis, 1834 N. Castle st.

Brooklyn, N. Y.
E. Froomes, » 73 Grand St
A. DirtuUitls, 155 Metropolitan Ar. 
B ta n. RinkeviClus. 73 Grand St

C'eveland, Ohio.
Povilas Sukis 3707 E. 63rd St.

Elizabeth, N. J.
Wm. Bočkus, 211 First St

E. St Louis, III.
(uoz Rainis* 537 Collinsvill, Av.

Giiberton, Pa. •
J. Ambrazevičius, Box 4.

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

Mlnertville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

ML Carmei, Pa.
Fr. Baubonis, 136 S. Locust st.
Jonas Banls. 0(1 ’

Nevy Britaln, Conn.
M j. Chepcnis, 21 Pieasant St 

New York, N. Y.
A. Leanlewskls, 144 E. Houston St 

Nevvark, N. J.
V. Ambrazevičia. 1"8 Ferry St

A. Staniulis,
82 Jackson st,. Nevvark, N. J.

Phlladeiphia, Pa.
M. A Ignotas, 1028 So. 2-nd St

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas. 13 Diamond Squarc 8.8. 

Scranton, Pa.
Joe. Petrikis, 1514 Ross Ava.

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

Shenandoah, Pa.
'Andrius Mačis, 138 S. Main St.

Turner Falls, Mass.
K. P. Simkonis, - Box 617

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

Westville, III.
V. S. Kreivėnas. . - i '

Springfield, III.
J. Klembauskas, 7 Millrow

Worcester, Mass.
Antanas Bernotas, 12 Harlem St

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

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

Tėmykite kaip pigiai galite 
nupirkti pas mane namus su lo
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke
bas prekes, parodymui, kad kož- 
nas ęali 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 & EOWE AVĖ. na
mai su lotu už................ $7000

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

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

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

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

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

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

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

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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32

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

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės. Geras mūrinis na
mas su lotu . ........ $i.5°o

AUBURN AVENUE, arti
33 gatvės, (arti lietuviš
kos bažnyčios). Geras mū
rinis namas, ir lotas 50 
per 135 ........................ $4 .000

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

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

WALLACE ST., arti 31 
gatvės. Mūrinis namas ant
3 lubų. Puikus namas $5.500 
Lotas 25 per 130. 6 Pla
tai, po 4 ruimus. Rentas 
$56 į mėnesį.

WALLACE ST., arti 29 
gatvės. Mūrinis namas ant
4 lubų. Labai puikus $8.000 
Lotas 25 per 130 pėdų. 
Rentas $75 į mėnesį.

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

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

SO. HALSTED ST. Mū
rinis bizniui namas ant 2 
lubų ir halė apačioje. $6.500 
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentąs į mėnesį $80, (ar
ti 31 gatvės).

31 ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Mospratt. Mūri
nis namas ant 2 lubų $3.000 
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $24 į mėnesį (4 
šeimynoms).

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Auburn Avė. Mū
rinis namas. Kaina .. $2.200 
Lotas 25 per 107 pėdas. 
Rentas $16 į mėnesį.

31 ST PLACE, tarpe Mor-
< gan ir Auburn Avė. Mū

rinis namas. Kaina .. $4 500 
Lotas 25 per 107. Rentas 
$35 į mėnesį (4 šeimy
noms).

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

35 PLACE, tarpe Halsted 
ir Gate. Mūrinis namas 
2 lubų ir basementas $4.200 
Lotas 25 per 165 pėdų. 
Rentas $46 į mėnesį. Tur 
bųt greitai parduotas. 6 
šeimynos gyvena. Labai 
pigus už tų kainų.

4 1

GRAND W0RKS, 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 ruimai .... $2.940 
Lotas 25 per 150. Ren
tas $35 į mėnesį.

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant

2 lubų. Naujas .........  $3.500
Christiania Avė., arti Mil- 
.y/aukee 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.

gatvės, mūrinis .namas (4 ' 
ru:mai) su lotu ......... $1.200
$353 iš kalno, o rešta ant
išmokėjimo po $12 ant mė-

A.OIszewski
3252 8. Halsted St.

Jnt visus ligoni LiduviKjis Amerikoj, 
Dovanoj! Dovaneli e DovaneflT“ 

e Koiej pasikreipsi pas kuokia daktara, arba in medikaliszka 
instytuta, paraszikit int mus, ir isaajszkikit jusu kentejma.

Mias Iszsiusim įumim gražej illustrayota kniga, kurioj jusu liga ira abraszita, ova- 
dinasi “Pasipažinkiame". Tejpos gi iszsiusim Ituožnam kentleličiam slaptinga liga 
dovaneį, iabej naudinga knigute, povardu "MUSU VENERA '.

Venok priverčiam adita, jog.knigos tuos ablejkis tiktejs ligoniej Lietuviaj-svejki 
nie gali ju pareįkataut. Tiktejs pas mus pasistiksit su tikra pagt lba jusu kenticimja. 
Mias nie asam jokiu mcdikahszku instytutu - bet sergancE kurie krejpiasi pas 

. mus, bus giditi gieriausiomi ant svieto vajstajs O R OSI .
Kuožna liga abzuro ciej trys daktarėj tejp, jog Kiek vienas gali tikėtis ant gc- 

rausio supratumo jo kentejmo. O Žinomum ira didiku, jog venas daktaras, tegul 
in gerausias, ne daejs in tuokia supratuma, kajpo trise garsingi ir slovni speciali
stei. - Paraszikit m mus dar szendiena gromata lietnviszkaj po adresu:

AKADEM10S MEDIKALISZKA KOLEGIUM
Dr. ROOF.

Specialistą nuog R 
slaptingu ligų 

c|° AMERICA EUROPE CO. (GROSI) - 2128 Broidway, New Yort

Dr. KNIGHT, Dt. SPILLINGER,
Vidurines ligos visokios ligos

50,000 K L DYKAi::v 
PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI. Urėdiškoo valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12. 

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

‘RAISTAS’ Gartia|i knyga "THE JUNGLE”, lieto ii spaudos listu- 
viiko|e kalboje.

JI parašyta viena ii geriausių Amerikos raitininko Ir
taip žingeidi, ka 18 kalbų išversta. Lietuviams |i tuo m akyvesnt, kad amonko- 
nas apraio lietuvius nuo išlipimo Ii laivo per visą |ų gyvenimą Ameriko|e.

Perskaitęs “Ralotg” atrasi visų apgavys' paslaptis, suprasi kaip padaro
didelius pinigus ir niekas negales tavęs prigauti.

“RAISTAS” aiikial parodo, kaip piniguočiai apvagia darbininkus, išgadina 
|ų moteris ir nustumia j paleistuvystę: kaip skordinyčios primalto visokių šiaury- 
blų prie mėsos ir nuodydami žudo Žmonos. Ta knyga pMna akyvumo Ir kiek
vienam reikalinga perskaityL Ji sujudino Žmoniją, sudrebino Europos Ir Ameri
kos parlamentus.

"Raistas” didele knyga, preke kaip ir angliškas originalas 1 dol. 50 centų. 
Siunčiant pinigus adresuok:
J. Naujokas, Madisoi S|. Boi 189, New York, N.Y.

Taip pat esu špantu vienatinio palaukė) Ikiuvilko dwor«Mtu **VikUo«« Zlaig*’. 
Prenumerata puael met^ JdaL. metama 6 4al. au prialuMtmu Amerikon. Kuria prl 
*•4' 7 dol. ’urėa "RAISTĄ" ir k»«l.- n “Vilniaus Žliatae". I ' r- « * a.ipti 
U kaino aut augi/iau padėto mano adreao.

’ “RANKPELNIS”
pigiausias laikraalis, leidžiamav Lietuvių Sočiai • demokratų l»arb.ninku 
Sąjungos D. Britanijoj Eina kas dvi savaili.

"RMkpoiais”, stovėdamas ant darbiuinkilkųjų reikalų sargy boa, rūpina
si suteiki! daugiausia apie darbitMokij padėjimą «r veikalus įvainuuoo 
krantuose.

"Rankpelnyje” lilpsta daug tinių ir straipsnių apie lietuvių darbininkų 
gyvenimą ir reikalus svetur.

į "Rankpelnį” rašo ir yra paladyje raiyti daug /iyicln Lietuvos raMjų.
"Rankpelnyje” ratotna apie Lietuios reikab'J, apki darbininkų padėjimą 

Lietuvoj.
"Rankpnlnin“ kalba kiekvienam tuprautatsa.
"Rankpolnin“ kaina kiekv^uatu |>rH-itiaina Miela.na PI.00; pusei mot g SOe.; 

3 mėnesiams 25c.
Siuu’iaut į "Renkptlnj“ lallitua Ir p.nignt. rvilua pa<Wti io«. a-lrraaa:'

-RANKPELNIS", Lily Banį. Weit EaJ, BELSHILL, Scotl,»d.

BRUKUOJAMA MAŠINA
UŽ NUMAŽINTA KAINA TIK PER TRISDEŠIMTS DIENU!

Kad padaryti vietų kitiems ta vorams, nusprendėme per 30 dienų 
ODELL No. 4 TYPEWRITER| parduoti po |6.00 su pristuntlmu j 
namus. Naudokitės Iš progos, nes tik per 30 dienų teip pigei 
pardavinėsime, potam vėl bun brangesnės.

ODELL TYPEWRITER yra viena iš geriausių pigiųjų dru- 
kuojamų mašinų. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina už >100.00. 
Ji yra drūtesnė už visas kitas, ėsančlas mašinas. Ji visa 
yra padirbta iš gryno plieno, prie Jos nėra anediio 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 pages t i. JI gali 
laikyti 100 metų, arba ilgiau. Drukuotl su jaja gali kiekvienas 
žmogus, net ir mažas vaikas. Jokio mokate prie Jos nereikia. 
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmpu jų j savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuotl. Jeigu nori turėti 
drūtų, pigę ir gerų mašinų, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o 
niekada nesigailėsi. Sitų mašinų kainos btzvo >20.00, vėliau buvo 
>15.00, o dar vėliau >10.00, o kad męs jų i Apardavę me didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainų, ir dabar jas par
duodame su prlslut tlmu po.....................................   >6.00
Su gražia audimo apvilkta skrynele................................................. >8.00
Su gręžia skuros apvilkta skrynele.......................  >9.00

Pinigus siunčiant adresuokite:

A. Olszewskis
3252 S. Halsted st. Chlcogo, III.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

Bankieriai.
Mf» »koli>m« Pinigu* ant tortenyblų ir jei 

ta rengietl turtenybę plikti, mę> tu dtieugtmu 
prigelMtime, paskolindami tau dalį pirkinio pi* 
nlgiĮ. Greito veikimo. Lengvos kUųųoa. Ageir 
tai apmokami dosnia*

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka 

3252 S. H«lited SL ChicUo.Ul.
TalapPonaa Varde 2t<8

Duoda visokia ruda ir geriausia pagelba mote- 
rtaj Jų ilgose. Pasekmingai atlieka darbų prie 
gimdymo ir daiiarl atsakančiai po gimdymo Ūm
ias U U vėsimas Oisxew»kio uame StM I. IsimUM

ĮSILEISTA“IR VĖL 100 TUKSTANCZię

KOS
Daktariszkos

KNYGOS

LIETUVIS VADOVAS
IN

SVEIKATA

Didžio 208 
puslapiu

- Ne* pirmesnės pe 50 tulutanėlų laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasaulį knygas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir! 

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

Direktorius Collins NEW YORK Medical instituto.
VADOVAS IN SVEIKATA parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje. t . I
TĄ KN VGA yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiauše sergantiems.
ŠITĄ KN Y<JĄ perskaitę*, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergeti, bet ir daktariukam mok-j 

sle apsiftvies, o ir žinosi kur ir kaip iftsigydyt sergantis. ,,Vad. in Sveikatą’ ' ajiart moksliškų išaiškinimų, net su pa- 
Įveikslai* parodo, subtnlavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
.iš abiejų pusiu, kaip darosi ir kaip būti laimingu. «i

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galčsi atrasti. DOVANAI tą kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prlsiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kati be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai OOLLINSį 
IN, Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai Visokias ligas išgydo, nes jame, 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, su
teikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.

Ka<i apsiima, tai ir^išgydo: VYRl'S ir MOTERIS, senus įr Jaunus nuo visokių ligų.
k Al) TAS INSTlTl’TAS pasekmingai vlartlas Ilgas paprastas užsendilas ir paslaptim užsikrečiamas išgydo; 

tai liudŲa pačių gjdjnių laiškai, palei daleidlmų iš daugelio talpiname nors keletu.

| Išgydyta nuo ui- 
sendlnto* ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltų j
ir dieglių, vidu- 
ruoae ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
geiigydyt. ,

Agnieška I>aikene
New Rockford, Ji. Dakola.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane ikgyde nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšl vi
są buvusį nelaitnfagumą, bet ve
lydamas d»*I"brolių slaptinguose ai 
likimuose a piure t tykrą i&gydimą 
kad kreųrtųsj prie jus ir kad viso
kiem be pasaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemeiylų. l>a- 
bar a* esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiehi 
garsinsiu laikydamas pagvdunj.

8. A. Kardulis
' 719 O'FalIon st. Si. Louis, Mo,

Ilgai sirgias inkstų ( 
vidurių liga, skaudė' 
ji mo kojose, ra n k o-4 
se ir s&nariuose plau | 
učiu nesveikumų-j 
kosėjimu su skrep-, 
Įlavini u.
Bgyditas dėkingas 
Ir prisiuntė paveik
slo.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa. ;

Gyduolės įiMida tampa pritaikytos kieki lenam sergančiam speeiališkai — atėjus asabiškai ar laišku atsišaa- 
kum Gj duolės išslanėiamoa, pu visų A merikų ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR. (arti Broadway) NEW YORK N. Y.

__ . t _______ ;
Dėki atallenkančių autbiškai Ori*** edaras kaedien nue 10 K ryte iki 5 po pkt; šventadieniai* nuo 10 iki 1 vai.

Dr. K M1ELKK, ruplaluyaai* gydialala laaUlcle.

Dr. J, KULIS
l.tetuvių Gydytoja* ir Chirurgą*.

3255 So. Halsted St., Chicago, III.

po lapt in-

Kožna liga išgydoma
Dr. Kazimieras Butkeviczia

'.b* Vaistai importuoti i» e»»i tėvynė*; teipgi 
lėlalk.KM tėvynė. TreJa.-lh-V} neria, l* (‘.lango*, 
i'autai alau*inimui plaukų *rarantuoti Receptai 
lUtaltoffil po .prcialilku rou.ų utėlurėjiniu. !‘re- 
iė-» prteiaamo* Apth-fca atdara diena ir naktį.

Red Cross Pharmacy
4552 S. Ashland Ave^ Chicago

Dr. O. C. MEINE 
DENYTSTAS 

0HUS--l(mpa3 31 ir So. Hilfhd gal. 
(6namais ilrtapOikn i A CMIUSO, ILL

F. P. Bradchulis

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir k ri m i ne
liekas, visuose teismuose (soduose). 
Gyv. 3112 S. Halsted St, arti 31 mos gatves 

Teleshons Yards 6049

Ant i7 Akmena
Railroad 

Laikrodėlis
Patentuota* regullato 

riu*. ausuke užsukamas 
ir nustatoma*, vyrilkai 
*r moteriška* l^K auk 
(uotas, dvigubi "Hunt 
ing lūkėtai, gražiai iė 
kvietkuota*. Tikrai ge
rai laikę rodo. Visur 
vartojamas galssln- 
kslio tarnu kaipo t ai
tai aingai laika rodan
tis; gvarantuotas ant

25 motu. Sltę Ulkrodclj p**ių*imc C _ 
kiekvieno adre»o. *u n*»ely)imu i4ezz.srois.totl. 
Jeigu bu* tok* kaip rsKėroe nisimokėk eiprrįui 
•8.78 ir atrėžimo kaklu* ir paimk laikrodėlį. >ei 
ne. nemokėk nė vieno cento. Atmink kaduė tolcį 
pat laikrodėlį kitur mokėti 136 00. Prie lalknidėlio 
pridedame 14K aukiintę labai gražų lenciūgėlį *u 
kompasu dykai.

Excelsior VVatch Co.
900 Central Bank Bldg., Chicago

ręo. „JONAI. KO VERKI?”
Neklausk msug* to, mano gal- 
va pilna visokių gerų ir blogų 
mi»lių. „Na ir kur dabar eini?'' 
Einu pa* J. Kovarska paakan- 

k»- - X dyt visu* vargu*. „Kovarska* 
V X dar gana toli nuo Čia. einam Jo- 

r nal I *‘lB karčiame." No, ai į
\1^ kita* kardama* nenoru eiti, nei 

L gerai liaau. kad tokiu gėrymų
* kaip pa* Kovarska niekur ne-

ra*i. „Koka Kovarsko talluno 
adresas?” Nagi, itai jo korčiukė:

Jos. J. Kovsrskas
Kampas 2$-taa gatves. Telepbonas Canal 2339

IŠGYDAU IN 5 DIENAS =’A

llgydau kpkvlen, Beriantį Vsrioocele. Stnktura. u±» įkrėtus lot kraujo utnuodyjimu.

g u. d» kai. kad parvdy tl. jog a* tur. u vivmntelį budį, »u kurio paged* aut visadoa Ju* išgydysiu.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimo skilvio, kepenų ir inkstų, nors labai uru&enėjotma, išgydan galutinai

PLAUČIAI.
Serganti*ji«- do.ult'.i, bronchitu

Privatiškas vyrų 
ligas.

visados ir didžiausioj po lapt y j

Visokios patar
mės dovanai!

ISgydau galutinai

Specialistas me
letų ir vyrų ligų.

Moteriškas ligas.
r.ntinitnut ii rodos, skaudėjimus 

pe^ių, halthgf pagal mano tueto- 
dos sutaisytus vaistu* iigydau pa- 
*<ekmingiaaaiai.

Kraujo užnuody- 
jimus

mu», skauduliu*, plaukų uu>llakl- 
mut ir tt.
aš išgydau ant visadoa.
Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, STJ CHICAGO, ILL.
Priėmimą valandos: 8 Ml. ryts iki R ui istar*. Rodėllorals. kn 8 ui. ryt* IKI 4 nt. *• stelų.

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber oi Commerce Bldg., Room 709 
$ E. Corner La Šalie and Wa*htn«ton Streets 

CHICAGO, ILL. 
TELEPHOME MAIN 3642

Dabai* laikas naudokitės visi!
Gėriau*la vieta d^l pirkimo *u gražiai* balsai* Armoayke, 

Sknpku koncertiniu, Kliarniatu. Trlabu ir daugybe n okia; 
muaikaliiku inMruruentu. Geru Dcirgorėhu auksiniam, visokie 
Žiedu, Lenciūgėliu, geru llntvu. Albumu dėl fotografijų. Revol
veriu, Strielbu, Elektrikimu Liampukiu, Robiniu Litsru. A<lr>“4 
*a m PcCėčiu. Pluk m u suktiniu [fountain pen", Gramatikų, Žo-I 
dynu. Utori.k.u ir Maldų knygų, visokiu gražiu Popieru dė|ra-J 
tymo grumstu *c visokiai* apskaitymai* ir dainomt* tuslna* u« 
tie. btuzinaftž (1.0J. Odeli drukuojama mašinukė gana gra4 

diai ir greitai drukuoja. iitaros ir vina mašinukė padaryta 1A geriausio plieno. Prekė tik fė.iO. |
Užlaikau kitokiu lldarbiu maiinukiu keliu patunku ir daugybe nau

dingu visokiu daiktu. Kas nor apturėt katologa tegul pruiuntia ui 5c. 
narkf Ir teisinga adrisa, o apturės M puslapiu dideli l«o mito NAUJA 
KATULOGA DYKAli Kuriame yra Šimtai* visokiu daiktu, su virė du 
Įimtai aiškiu paveikslu ir ii kurio matysit Jog mano tavoras pirmos 
kliaso*, preke* pigiasne* kaip kitur. Štornykam. Agentam ir Perlonam 
pasduode visokiu* t*voru* labai pigiai, duodu dideli rabata adresuoki!: 

K.'WILKEWICH * 112 GRANO ST., BROOKLfH', H.K

r
THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 

12ta IR HALSTED GATVĖS - - CHICAGO 
VIRŠININKAI

S. R. Flynn, prezidentas, Ira N. Morris, vice-prezidentas, 
Chas. F. Hėerr, kasterius, C. N. Stanton, kasieriaus pagelb.

DIREKTORIAI 
Nelson Morris J. A, Spoor 

Arthur G- Lconard S. 
B A N K O S 

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

Ira N. Morris L H. Heymann 
R. Flynn Charles F. Hoerr 
VALANDOS
Panedelyj nuo 9 ryto Iki 8 vakare 

Subatoj nuo 5 po pietų Iki 8 vak.

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 panedčlio vakarais. Taupini- 
mą (čedijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtus f 
pinigus mokame 3%. f

nt

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų. 

■MBA Tukstani U i plikų žmonių atgavo put 
kius plaukus, suiMikosItnkimų tž.nuku 
galvos labai trumpame laike. Vietoje 

senų atauga nauji, gražu* ulaukai. Visekia In. 
formacila dykai. Artesnėm* siūtoms reikia ra- 
lyti įdedant krato* aenkletĮ.

RROF. J. M. RRUNDZA
BM»WAT a N. III ST„ ■MKLYN-*W YOUL

Lietuvių Daktare?,

Dr. Marija Dowiai'
723 W. 18th St CHIC<

TelefeMS Canal 147U
Teietonuoti galima M kiekvienoj

Gydo pasekmiugui visokias liga*
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