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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Kariškiejie teisinai Maskolijoj 
vėl pasidarė darbštesniais, pabudo 
vėl iš snaudulio, į kurį buvo įpuo
lę. kaip tai caro tarnams gana tan
kiai atsitinka ypač jų darbuose 
žmonių labui. I okiuose darbuose 
jie gana tankiai greit pail
sta, darbuose vienok žmonių ne
naudai. jų pančiojiniui jų pajiegos 
ne teip greit išsisemia. Bet ir 
tokiuose darbuose caro tarnai turi 
pa *iduoti gamtos tiesoms, kadangi 
ir jie juk surinkti iš žmonių 
veislės, nors renkasi ir iš niekiau
sių ir labiausiai sudemoralizuotų. 
Žmogaus pajiegos mat nėra be
galinėms, veikiant, jos turi apilsti. 
pailsus, reikia atsilsėti; juo kas 
veikia kokį darbą ^markiau, juo 
greičiau išsemia pajiegas, juo 
greičiau pailsta. Tokios mat jau 
vra gamtos tiesos, jų išvengti ne
gali ir teip mažai kokių nors tie
sų paisanti caro taniai. Todėl ir 
kariškiejie teismai, karštai besidar
buodami. turėjo pailsti ir buvo pa
ilsę; jau mažiau žmonių siuntė ant 
kartuvių. Bet dabar jie vėl su 
tfruzdo. vėl pabudo iš miego ir 
didesniam skaitliui žmonių ren
gia Stolypino kaklaraiščius. Pe
reitą sau vaite visokiuose Maskoli
uos kraštuose kariškiejie teismai 
aųvlovanojo net kelias dešimtis 
v patų tokiais kaklaraiščiais, nors 
Maskolijos kriminališkų teisių ko
dekse nėra visai mirties bausmės, 
ji todėl priešinga krašto teisėms. 
Bet Maskolijoj nė caras, nė jo 
tarnai nepaiso esančių teisių, jie 
elgiasi su žmonėmis teip. kaip 
jiems patinka. Jeigu- su pagelba 
paprastų, tvarkos laiko teismų ne
galima su pagelba kartuvių nai- 

£’ :nti nepatinkančias biurokratams 
vpatas, užsimanančias prižiūrėti 
biurokratų negražius darbus, jiems 
žiūrėti į nagus, tai jie išinislinėja 
karo stovi. Įveda karės lauko tei
smus, kurie visai nepaiso kruni-' 
nalisko kodekso, kuris nė žmog

žudžių neleidžia teismui žudyti.
Panašios netvarkos. myniojimo 
krašto teisių nėra kitur niekur ci
vilizuotoj Europoj ; - .todėl gema 
klausymas, argi Alaskoliją galima 
civilizuotu kraštu vadinti? Argi 
tai civilizuotas kraštas, kur teisės 
pačios valdžios naikinamos, kur 
nė žmogaus laisvė, nė jo gyvastis 
ne apsaugota, kur jeib Šnipas ga
li suimti ir jiasiųsti žmogų ant 
kartuvių? Nieko panašaus, tur
būt. ne gali atsitikti nė Europos 
kolionijose. •

Londono laikraščiai praneša, buk 
ant Juodųjų jūrių maskolišklejie 
kariškiejie laivai paėmė du turkiš
ku laivu gabenančiu ginklus. Bet 
T.aeprigulmingas dar kra
štas. ji savo reikalams gali gin
klus laisvai gabenti. Paėmimas 
atvirose jūrėse laivų su ginklais 
svetimo krašto jau nemažai karių 
pagimdė, ir dabar, dėl paėmimo 
Japonijos garlaivio su ginklais 
Chinų pakrantėse be mažo neužgi- 
mė karas Japonijos su Chinais. 
Jeigu todėl Maskolija, ir tai ne 
prie savo krantų paėmė du tur
kišku garlaiviu gabenančiu gin
klus, tai reikia manyti, kad ji ty
čia erzina Turkiją, geidžia, kad 
suerzinta Turkija padarytų ką 
nprs tokio, kas galėtų karą su
skubinti. Gal būt todėl, kad ca
ro valdžia nori karo su Turkija, 
kuri turėdama galingus pritarėjus, 
paliovė drebėjusi prieš caro galy
bę. (jai būt, kad caro įhiniste- 
riai ir jo oficierai per kaną su 
Turkija tikisi atgauti tą, ką nu
žudė tolimuose rytuose, ką nuo 
jų paveržė Japonija: atgauti Man- 
džurijoj nužudytą garbę ir įtekmę. 
Mat dėl nepasekmingo karo su 
Japonija net smulkios Azijos tau
tos paliovė drebėjusios prieš caro 
galybę ir bando jo tarnams pasi
priešinti, nelenkia jau savo spran
dą į Maskolijos jungą. Jeigu pa
sisektų pradėti karą su Turkija, 
kur galima tikėtiesi geresnės ne
gu Mandžurijoj laimės, tai gal 
būt vakarinėj Azijoj Maskolijos 
nupuolusi įtekmė vėl šiek tiek pa
sikeltų. Nebereikalo caro jenero- 

" lai ant Kaukazo pranašauja karą 
Maskolijos su Turkija. Paprastai 
kas ko geidžia, apie tą ir sapnuo
ja, p-ffie tai ir pranašauja. Pa- 

• karas, užėnia-as. kokių

naujų žemės plotų galėtų šiek 
tiek ' apsvaiginti Maskolijos žmo
nis, nutildyti jų neužganėdintą, nes 
kitokiais budais nutildyti neužga
nėdinimą kaip kraujo praliejimais 
maskoliškiejie biurokratai ne mo
ka. Vien stoka pinigų gali Mas- 
koliją nuo karo sulaikyti, nes be 
pinigų negalima karti vesti; bet, 
matyt, caro jenerolai tikisi grei
čiau užrubežiuose, žinoma ant gerų 
palukenų, gauti pinigus karui negu 
kovai su laisvės jieškančiais žmo
nėm* pačioj Maskolijoj. Bet ir 
tame jie gali teipjau klysti, kaip 
klydo ir klysta daugelyj kitų da
lukų. kaip klydo ir pradėdami ka
rą su Japonija, kurią tikėjosi grei
tai suvaldyti įsiveržę į pačią Ja
poniją.

Sutvirtinimui didesnėj dalyj ja- 
poniečių išnaikyto Maskolijos ka
riško laivyno, geidžiant carui. Sto
lypin ir laivyno ministeris nuo 
durnos pareikalavo netoli pusantro 
milijardo. rublių. Bet kad ir Ik* 
laivyno reikalų iždas turi laitai di
delį nepriteklių, kurį gali uždengti 
tik užnibežinė paskola ir kad 
tvirtą laivyną net caro admirolai 
ir laivyno oficierai, o tame ir ja- 
pon iečių jiergalėtas Rozdestven- 
skyj. laiko tuom tarpu nereikalin
gų. nes su Maskolijos priešais ka
rus reikės vesti ne ant jūrių. ln*t 
ant šaltžemio, tai durnos komisija 
atmetė reikalavimą pinigų audru- 
tinimui laivyno. 16 d. kovo stojo 
Stolypin ir laivyno ministeris Di 
kov prieš krašto apgynimo komisi
ją ir stengėsi pertikrinti komisiją, 
jog laivynas Maskolijai labai rei
kalingas. Bet durnos komisija už
manė reikalaujamus padirbimui 
naujų laivų pinigus išbraukti vi
sai. Stolypin teipgi apreiškė, jog 
dpbimas naujų kariškų laivų turi 
prasidėti šįmet, 1x1 jis palieka dū
mai apie tai spręsti. Dėl atmeti
mo rando sumanymo susirėmimo 
su durna. kaip užtikrino Stolypin, 
ne bus. Taigi reikia manyti, kad 
patį reikalavimą didelių pinigų su- 
drutinimui laivyno Stolypino mi
nisterija durnai padavė tik reika
laujant kam nors dar augščiau už 
Stolypiną stovinčiam; taigi pačiam 
carui, bet Stolypin to reikalavimo 
durnoj neremia karštai, apreiškia, 
jog dėl atmetimo to reikalavimo 
randas su durna ne susi rems. Tai
gi jis pats geidžia, kad durna tą 
reikalavimą atmestų. Nieko tame 
įstabaus nėra. Sudrutinimui laivy
no reikalaujama netoli pusantro 
milijardo rublių. Iš kur tuos pin
ingus gauti, jeigu užrubežių ban
kai ir carui prisakius nenori sko
linti uždengimui paprasto iždo 
nepritekliaus nė dešimtos tos su
mos dalies? Negalimo mat ir ca
ras negali reikalauti. Ir jis negali 
prieš vėją papusti.

SAN DOMINGO.
Niekur, turbūt, tiek revoliuci

jų nebūva, kaip negrų apgyven- 
toj respublikoj llayti. ant salos 
San Domingo, vidurinėj Ameri
koj. ' Čia ne spėja pasibaigti vie
na revoliucija, o kįla jau kita. 
Juodparvių jenerolų čia daug ir 
jie visi nori gerą vietą valdžios 
eilėse turėti, visi geidžia val
džios. Vos išrenka vieną jene- 
rolą prezidentu, tuojaus kitas 
prieš jo valdžią kelią revoliuciją, 
nes nori valdžią paimti į savo 
rankas. Tas revoliucijas vienok 
galima žaislu laikyti, sulyginant 
su revoliucijoms kituose kraštuo
se. žinoma, išėmus panašias tea
trines revoliucijas mažose respu
blikose Vidurinėj Amerikoj. Čia, 
žinoma, teipgi pasilieja kraujas, 
krinta ir žmones, bet kraujo to 
liejasi ne daug. Revoliucijos tos 
greitai nyksta, bet vietoj vienos 
užmigusios, kįla tuojaus kita. Ir 
teip eina jau nuo seniai.

Ir dabar čia likosi neva suval
dyta viena revoliucija, bet randas 
lengvai pats gali sukelti kitą sa
vo žiauriu pasielgimu su visais 
buvusiais revoliucijos šalininkais. 
16 d. kovo mieste Port au Prince 
suėmė daug žymesnių miesto 
gyventojų ir juos sušaudė. Pir
ma jie buvo pasislėpę prancūziš
kame konsuliate, bet užtikrinus 
randui, jog jie, neužkabinti, gali 
keliauti, kur nori, apleido neį- 
griebiamą krašto valdžios pran
cūzišką konsuliatą. Bet jiems 
išėjus, tuojaus suėmė ir sušaudė.

Vilniaus tramvajų valdyba krei
pėsi šiomis dienomis į miesto val
dybą, kad leistų važinėti tramva
jais ligi vasario I d. tiktai ligi 
parko Antakalny je, nurodydama 
kliūtis, kad* dėlei sniego daugumos 
visai negalima yra toliau važinėti.

į
Vyriausybė leid«į "Saulės” drau

gijai įsteigti dvi vlcnakliasi moky
kit (Ukmergės if Šiaulių pav.) 
ir tris mokyklų skyrius (2 Kau
no ir 1 Telšių pa vi).

Kaune Vilniau* teismo rūmai iš
nagrinėjo bylą Antano Tąrvaičio, 
kaltinamo už platinimą tarp žmo
nių lietuvių socijal-demokratų par
tijos atsišaukimų, kurstančių dar
bininkus ir valstiečius švęsti dar
bininkų šventę, gegužės 1 dieną. 
Teisinas Tarvaitį išteisino. Gynė 
advokatas šipiliti. I

Apšvietimo ministeris įnešęs 
dumon įstatymo sumanymą, kad 
žydų butų priimama j Peterburgo ir 
Maskvos mokyklas trįs nuošim
čiai, kituose miestuose |x*nki nuo
šimčiai, o ten kur jiems leista g\- 
venti (Lietuvoje, Lenkijoje ir 
dar kai kur kitur), dešimtis nuo
šimčių.

\ ilniaus general - gubernatorius 
leido p. F. Jurjeivicz’ui išleidinėti 
\ diliuje naują lenkiF dienraštį var
du "Goniec \Vilen.*ki”. Kaip gir
dėjome. tai ta* dienrašti- žadąs 
greitu lauku i-eiti.

Iš \ diliaus miesto atstovų, vie
tinės admini-tracijos ir iš visuo
menės įstaigų a<-tvvų r*ant susi
tvėrusi komisija aug-tesniosios mo
kyklos Vilniuje įsteigimui. Visų 
pirmą komisija turėsianti pasini- 
pinti surasti minėtamjam tikslui 
pinigų ir nutarti ’.8kia augštesnio- 
ji mokykla reiktų Vilniuje įsteigti.

Nuo spalių 2 <1. 1006 m. iki 
gruodžio 31 d. I<)O7 m. Vilniaus 
general - gubernatory stėje admini- 
straty vi-kai nubausta: V ilniuje — 
du rusų kailyje laikraščiu JOo rb.. 
du lietuvių kalioje — 300 rub. ir 
viena* lenkų kalboje — 75 rub. 
1* viso — 775 rub. Kaune —- trį* 
lietuvių kalboje laikra-čiai 300 rub. 
ir virius nišų kailioje—100 rub.. 
iš viso 400 rub. TodėĮ 1* viso per 
1907 . metus laikraščiai užmokėjo 
1175 rub. palatidos .

Gruodžio 26 <1. inteligentų kliu- 
be, žinomas rusų visuomehės švie
timo dalykuose veikėjas l'alborkąs 
(terskaitė lekciją (referatą), apie 
"Ekonomiškąjį, visuomeniškąjį ir 
politiškąjį apšvietimo svarinimą”. 
Klausytojų susirinko daug. Skai 
tyma* buvo labai žingeidus.

Švietimo ministerija paskyrė 
3000 rub. pašalp»* \ ilniaus ap- 
*kričio parapijų mokytojams ir 
mokytojoms. •

(Iš "V. Ž.”)

Iš ŠIRVINTŲ, 
\ ilniaus gub.

Netoli nuo Širvintų yra pono 
Končbs dvaras Šešiolkas. Dvara*. 
kaip dvaras, kokių Lietuvoje daug 
yra, tik tame dvare yra mokykla 
paties Končos darbininkų vaikams 
įtaisyta. Bet ir su pačiais darbi
ninkais gerai aj»sieinama; tame tai 
stebuklas, nes tokių stebuklingų dva 
rų Lietuvoje nelabai rasi. Mokyklos 
namas naujas, gražus. \ iename 
jo gale moky kla ir mokytojui kam
barys, kitame gi gale skaitykla. 
Mokyklą lanko 20 vaikinų ir 20 
merginų. Vis tai darbininkų vai
kai. Tarp mokinių yra ir tokių, 
kurie jau turi ir po 18 metų. Mo
kina tarp kitko ir lietuvių kalbos, 
nors šiaip viskas išguldoma len
kiškai. Skaitykloje daugiausia len
kų kalboje knygos, bet yra ir lie
tuvių kalboje. Į skaityklą par
siunčiama "\iltj” 1 ir "Vienybę". 
Tokios pat daug 'maž pakraipos 
ir visas knygynas, j Kas tai buvo 
padavęs sumanymą, kad į knygy
ną parsisiųzdinti 6L. Ūkininką", 
bet ant to ponas atsakė, kad ne
galima esą; "L. Ūkininkas”, girdi, 
darbininkams "permaenas” esąs.... 
Kad daugiau žmones patraukti prie 
knygų skaitymo, tai jiems beveik 
kas vakarą duodama arbata. Beto 
dar nuo 6 iki 8' vakaro mokinama 
skaityti ir rašyti. Sąsiuvai, plunks
nos, popieros duodamąs dykai. 
Mokytoja lietuvė.

Čia dabar laukia naujos revo
liucijos. Į portą Port au Prince 
atplaukė prancūziškas kariškas 
laivas "D’Estrecs", stovėjęs pir
ma mieste Santiago de Cuba. 
Atplaukė ir angliškas kariškas 
laivas “Infatigable”. Gyve
nanti ant salos llayti amerikonai 
pareikalavo, kad jų apgynimui 
butų atsiųstas ir amerikoniškas 
kariškas laivas.

16 d. kovo Londonan atėjo te
legramai, jog mieste Port au 
Prince užgimė vėl revoliucija, bet 
randui greitai kraujo pralieji
mais pasisekė ją užsloginti. Daug 
ypatų ant gatvių likosi užmuš
tų; suareštavo turtinguosius 
miesto gyventojus; sušaudė 
daugybę smmtinių. Gyvenanti 
svetur llayti respublikos pasiun
tiniai prieštarauja tiems paska
toms, bet jų užtikrinimams nieks 
nenori tikėti, nes tie juodparviai 
dipliomatai jau gana pagarsėjo 
savo melagystėmis.

PRANCŪZIJA.
Vadovas prancūziškos kariu- 

menės Morokko sultanate. jentx 
rotos d’Amade pranešė Paryžiun, 
jog prisiartinus prancūziškiems 
kareiviams prie miesto Settat, 
tuojaus pasidavė be jokio pasi
priešinimo visi vadovai Nzab 
giminės, kurios kariautojai jau 
kelis kartus užpuolė ant prancū
zų. Jenerolas d’Amade su
grįžo j Casablanca, kur susitiks 
stųvadovu stovinčios ant Algiero 
rubeziaus prancūziškos kariume- 
nės, jenerolų Lyanthey ir apkal
bės drauge tolesnio veikimo pila
ntis.

Morokko sultana* Abdel Azis 
ištraukė ant miesto Morokko, 
kuris kaip jau skaitytojai žino, 
apšaukė viso krašto valdonu jo 
brolį Mulai Ilafigą. bet įtekmė 
paskutinio, dėl nepasisekimų mū
šiuose su prancūzais, nupuolė; 
maurų giminės jį dabar aplei- 
<lžia.-

l’rahcuzijos randas padavė 
parlamentui savn sumanymą at
leisti kaltes svilintiems kalėji
muose dėl buvusių 1907 m. riau
šių pietinės Prancūzijos vyno 
augintojų, teipgi nti*idėju*icms 
prieš patriotizmą, platintojams 
antimilitarizmo ir lt. Išskirti 
nuo atleidimo vien dalyvavę riau
šėse urėdninkai.

JAPONIJA.
Nesutikimai terp Chinų ir Ja

ponijos dėl paėmimo japoniškojo 
garlaivio “Tatsu Maru” pasibai
gė. Anglijai pasisekė nesutin
kančiai puses sutaikyti. Gilinai 
turėjo išpildyti visus Japonijos 
reikalavimus. Gilinai pažadėjo 
nubausti urėdninkus nutrauku
sius nuo laivo japonišką vėliavą; 
turi jie atsiųsti karišką laivą 
kuris kanuolių šūviais pasveikįs 
atgal ant laivo užtrauktą japo
nišką vėliavą; turi tuojaus palei
sti japonišką laivą, o nuo jo pa
imtus ginklus pats nupirkti. 
Kantono ciecoriaus vietininkas 
turi laivo savininkui užmokėti 
atlyginimą už sulaikymą laivo.

Ja|>onija mane iš neatsargumo 
Kantono Chinų ciecoriaus vieti
ninko paėmusio laivą pasinaudo
ti, kad ir per karą išplatinti sa
vo įtekmę dar labiau Mandžuri
joj, bet Anglijos randas prane
šė Japonijai, jog karė Anglijai 
butų labai neparanki ir jeigu į 
karą kas daugiau įsipainiotų, 
Anglija nepadesianti Japonijai. 
Todėl Japonija su sykiu parodė 
daug didesnį norą geruoju susi
taikyti su Chinais ir Anglija ant 
galo jr sutaikė, be Anglijos įsi
kišimo gal vėl butų užgimęs ka
ras Japonijos su Chinais.

IS LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Jau kelintas • mėnuo, kaip Vil- 
niniaus žydų mokyklų mokyto
jams neišmokėtos algos. Užklau
sus gubernatoriui, kodėl neišmo
kėta mokytojams alga, Vilniaus 
miesto valdyba atsakė, "neturinti 
pinigų’V

.(Iš ‘V.2/J

mokyklas, nuginkluoti policiją, nu
mest valsčiaus vyriausybę, o jų vie
ton išrinkt savuosius. Taip buvę 
ir pas juos. Atvykus kokiam tai 
agitatoriui į Titavėnus, prisidėjo 
prie jų vietiniai gyventojai Pr. Au
gustas, Pr. Ancikevičius, Vinc. Pui
dokas ir Kymantas su Rugausku. 
Susirinko minia, sustabdė moky
kloje mokslą, uždarė monopolį ir 
nugriovė šventiko tvorą, parody
dami protestą prieš stačiatyky bą. 
\ adais buvę Augustas ir Ancike
vičius. Liudininkas < Igžcvaila, |x*r- 
krikštas, matęs Kymantą imant 
moky klos iškabą, metant ją į žemę 
ir keikiant vyriausybę. Apkaltinti 
protestuoja prieš jo parodymus, nu
rodydamas, kad ji* girtuoklis, rei
kalauja visur baltakės ir turėda
mas ant jo piktumą rodo neteisin
gai. Aleksiejus \ asilevskis, šven
tikas, pasakoja, riaušininkų viršus 
buvęs per 3—4 sanvaites; |x?r tą 
laiką jie įsitaisė savo |x>liciją, pa
naktinius, rinkę jų užlaikymui pi
nigus etc. Rakausko ji* dalyvau
jant nematęs. Kymantas drauge 
su kitais nepažy stamais buvęs pa* 
jį reikalauti, kad leistų jis išgriaut 
sodybos tvorą. Bet tas reikalavi 
mas neturįs jokio ryšio su politika, 
nes tvora skyrė nuo rinkos prūdą, 
vienintelį visam miestely je vandens 
šaltinį. Kozlovskis, mokytoja*, nu
rodo, kad Augustas vardu minios 
pareikalavo nuo jo pasirašyt tame, 
kad už trijų dienų išsikrautysęs. 
Mokytojas' pasirašęs ir išsikrau
stęs. Nė Ragausko nė Kymanto 
nematęs. Marė Kastiuk. mono|M>- 
lio užveizėtoja, parodo, kad Au
gustas minio* vardu uždarę* mo
nopolį. Parody mai kitų nieko nau
jo neduoda.

Prokurorą* Sarševskis plačiai 
kalbaS apie revoliuciją Kauno g., 
nurodą dainas \ ilniaus seimo ro
lę. \ ilniaus seimas priėmęs soc.» 
dem. programą. Titavėnų riau- 
ši*. <ai esant V. S. programos iš
pildymas, per ką ji* ir prašo Rū
mų nubaust Rugau*ką ir Kyman
tą smarkiai kaipo narius paojin
gos visuomenė* tvarkai draugijos. 
Gina p. adv. Junovičius.

Teisina* |>o pusvalandžiui—pa
skiria abiem j»o L metu* sė<lėji- 
mo, užskaičius Ragauskui 6 mė
nesius. o Kymantui 4 mėnesius 
sėdėjimo prie* teismą. Posėdis 14 
sausio užbaigta*.

M. M.
(Iš ‘V.2.’) •

Kaune, "\'ienybės" redaktorius 
kun. < Menka nubaustas 200 rub. 
už korespondencijas iš Miežiškių, 
Šaukotu. Pagirių. Paduvos ir \ ar- 
nių, tilpusių 1 ir 2 to laikraščio nu
meriui >se.

Kauno, vartotojų draugija "Ne
munas” 1907 m. metais turėjo gry
no jielno 800 rub. Metinė apy
varta "Nemuno" pasiekė penkias 
dešimtis tūkstančių (50000) ru
blių.

(Iš "L.U.")

IŠ YLAKIŲ, 
Kauno gub.

Ylakiuose valsčiaus sueiga nuta
rė uždengti visas esančias Yla
kiuose ir jos apylinkėse aludes ir 
restoranus. Tasai nutarimas drau
ge su prašymu nusiųstas Kauno 
gubernatoriui.

(Iš "V. 2.")

IS SKAUDULĖS, 
Kauno gub.

Skaudvilėje. Krupių sodžiuje 
neseniai atsitiko baisi nelaimė. 
Bekuliant mašina javus, per neat
sargumą pakliuvo mašinon ūki
ninkas Jonas Jurgila, kuris tapo 
taip labai sutrintas, kad už po
ros dienų pasimirė.

(Iš “V.2.”)

IŠ TRAŠKUNŲ, 
Ukmergės pav.

Sausio 18 d. turtingo dvarinin
ko p. Montvilo virėjas iškepė 
per apsirikimą pyragėlius ne su 
mielėmis, bet su nuodais.

Valgiusięjie pyragėlių p. Mont
vila ir kiti (regis žmonės) \ds- 
vos teišliksią gyvi.

Dos.
(Iš “V. 2.”)

IŠ RASEINIŲ, . 
Kauno gub.

Ačiū tikės draugijos valdybos 
darbštumui, lėšomis kaip ūkės

Triobos ordinarčikų labai geros, 
švarios; prie kiekvienos triobos 
gražus vaisių sodnelis. Pats jionas 
Konča su darbininkais apseina ge
rai. Todėl jį kiti dvarponiai ne
apkenčia ir sako, kad jis paikinąs 
darbininkus.

Tokių dvarų, kaip Končos, Lie
tuvoje dar maža. Taigi ir stebu
klas. Tikras stebuklas!

Aplinkiniai žmonės labai tam
sus^ Niekas nieko neskaito. Tik 
pas vieną vaikiną užtikau "Žari
jos” numerį. Žmonių kalba maišy
ta — lenkiška ir lietuviška.

Ji.
(Iš "L. U.”)

Iš KAUNO.
Sausio 14 d. Vilniaus Apskričio 

Rūmai, luomų atstovams dalyvau
jant, pradėjo nagrinėti visą po
litiškų bylų eilę; likviduoja laisvės 
laikus. Publikos visiškai mažai, 
galima sakyt nėra; turbūt dėlto, 
kad pirmosios bylos nepriguli prie 
įdomiausių. Jau 12 v., o posėdi* 
dar neprasidėjo: apkaltinamųjų 
suolą užima jaunas ramus vyras, 
apmeta akimis salę ir laukit ... 
Teismas eina.... suskamba teismo 
antstolio balsas.

Stalą apsėdo teisėjai ir luomų 
atstovai. Rūmų narys ima skaityti 
apkaltinimo aktą: "Gruodžio mė
nesyje 1*705 ,n » Ra.*einiuose. Kau
no gub., policistai Dolgovas ir 
vietini* gyventojas. Ignas\Klima- 
ševskis, eidamas Nemakščių gatve, 
patėmijo keletą nepažįstamų ypa 
tų.... Su tais žmonėmis* kalbėjo 
Mykolą* Sipavičius, įkalbinėdamas 
jiems neklausyti valdžios, neiti ka- 
riumenen ir skirstytis namo.

l>t*l to<->priežastie* lajora* M.Si
pavičius. 30 metų amžiaus, kaltina
mas už tai, kad gruodžio mėnesyje 
l<joį m. Raseiniuose, Kauno gub., 
Nemakščių gatvėje viešai laikė 
kalbą, kurioje šaukė neklausyti 
įstatų, kviezdamas klausytojus nei
ti kariumenėn”.

Pirmsėdis šaukia liudytojų*. Pir 
ma* kai Iki sentikis Dolgovas. Jis 
mažai ką žino; ėjęs pro šalį, matęs 
Sipavičių, girdėjęs žodžius: "skir
stykitės, męs už ju* .Rūpinamės, o 
jų* čia stovit”, Apgiiiejas klausia, 
ar liudininkas moka lietuviškai; 
liudytoja* atkartoja savo parodymą 
lietuvi*kai. Reikia išverst — pa- 
sirodo — teisine nėra kam. Tąsyk 
kviečia pris. ad. Railą, kurs lai
mingai ir išverčia.

. Kitaip rodo Klimaševskis, ta* 
liudytojas viską žino, ką tik klau
sia : taip galų gale ima net prieš- 
taraut savo parodymams, duotiems 
|>as tardytoją. Kiti liudytojai ma
žai ką duodą. Prokuroras Jur- 
ševskis palaiko apkaltinimą su). 1. 
p. 129 st. Krim. įstat; Gina pris. 
adv. Junovičius. Rūmai pasmerkia 
M. Sipavičių 2 mėnesiams kalėji
mai!.

Įdomesnė antroji byla. Karei
viai įveda du jaunu vaikinu, gana 
nusiminusiu, smarkiai susibaigu- 
siu, y pač mažesnysis: matyt ilgas 
kalėjime sėdėjimas pusėtinai Su
menkino sveikatą. Apkaltinimo ak
tas baigėsi: "Raseinių pavieto, 
Kauno gub., bajoras Petras \ inco 
simus Kymantas, 24 metų, Ir ši- 
dlavos valse, to paties pav. val
stietis Konstantinas Antano sūnus 
Ragauskas. 28 m. kaltinami ta
me, kad lapkrity je ir gruodije 11705 
m. Titavėnų miestelyje, Raseinių 
pav., dalyvavo draugijoje, kuri ži
nant jiems, apkaltinamiems, statė 
sau už tikslą Kauno gub. visų val
diškų įstaigų uždengimą, rusų kil
mės gyventojų išvijimą ir priver
stiną jiems priklausančios žemės 
ir girių atėmimą. Prie šito da
lyko įvykdinimo, jie, kaltinamie- 
jie kaipo viršminėtos draugijos na
riai. Lapkričio 30 d. 1905 m. drau
ge su kitomis ypatomis varu su
stabdė Titavėnų miesto “upravos”, 
mokyklos ir monopolio veikimą ir 
išgriovė vietinio šventikio sody
bos tvoras". Liudininkas antstolis. 
Jis pats nieko nematęs, nes bijojęs 
išeiti iš savo namų; o girdėjęs vis
ką nuo kitų. Visas judėjimas esąs 
pasekmė Vilniaus seimo, nes tuo- 
jaus po susivažiavimo, kuriame 
buvo jo apygardos valstietis Kara
binas, prasidėję riaušęs. Valstie
čius kursto koki tai agitatoriai. 
Dalina jiems V. S. rezoliucijas, sa
ko kalbas; turinys jų beveik vie
nodas; visur jie skelbė išvyt ru- 
#us, neklausyt vyriausybės, uždengt 

draugijos taip ir Raseinių pav., 
bajorijos, gruodžio 12 d. 1967 m. 
tapo čia įsteigta žemesnioji ūkės 
mokykla Leoną Kontrymo vardo. 
Šis pastarasis, kaipo užmanytojas, 
irgi pridėjo nemažai triūso. Mo
kyklos butas naujas, stovi ant že
mės palivarko Paverkšniai. Mo
kyklai priguli stiviršum šimtą* de
šimtinių žemės. Ią žemę paauka
vo mokyklai valdžia. Mokiniais į 
šią mokyklą priimami visų luomų 
vaikai (išskiriant žydus) baigę 
valsčiaus mokyklą ir turį ne ma
žiau 14 metų amžiaus. Mokesnis 
už mokinimą, valgį ir rublis me
tams 100 rub.,- o už mokinimą tik 
ir valgį be rūbų (to rub.. Mokslas 
teoretiškas ir praktiškas. Baigti 
mokyklą gailiną į 4 metus. Tie
sos tokios pat. kaip ir baigus 4 
gimnazijos kliasas. Mokinių kol 
ka* 13; dar yra vietos 17 mo 
kinių. Priimant į mokyklą pinny- 
bę turi Raseinių pav. jaunuome
nė.

Gaila tik, kad mokykloje nėra 
geros tvarkos. Mažai tėra rank- 
vedžių: keli mokiniai priversti mo- 
kinties Iš vienos knygos. Labiau
sia — blogas valgis, bet ir to paties 
mažai teduoda. Gerai, jeigu kas 
turi už ką nusipirkti, o kitaip pri- 
seina ir badą pakęsti, \ aldyba tu
rėtų į tą atkreipti didesnę atydą.

Raseiniškas.
(Iš "L. U.”)

Iš TAURAGĖS, 
Raseinių pav.

\ ra čia apie 9 tūkstančiai gy
ventojų ; tur būt po kelių metų 
virs pirmuoju miestu paviete. Tam 
pataikauja sienos artumas, plian- 
tas ir su tuom sujungti susinėsi
mas. prekyba. Žinoma, susinėsi
mą turės paskubinti automobilis, 
dalizansas. kurs pradės vaikščioti 
taqi lauk sargė* ir Mintaujos be
ne šį pavasarį. I* pramonės įstai
gų galiu paminėti gerą muilo dirb
tuvę. keletą odos dirbtuvių, kaulų 
malūną, garinį malūną.

\ ietiniai lietuviai nenori atsi
likti nuo kitų judresniųjų Lietu
vos kampų. Jie turi vartotojų 
draugiją (240 narių), šv. Juozapo 
darbininkų draugiją ( 34) ir drau
ge su kitom* tautoms "Įsteigimo 
ir užlaikymo Tauragės progimna
zijos" draugiją, kuri jau šį rudenį 
ketina atidengti pirmąsias progim
nazijos kliasas; kitą metą bus įkur
ta dvikliasinė parapijos mokykla. 
Daliar čia tėra dvikliasinė Valsti
jos ir valsčiaus moky kla, kur mo
kytojauja ru*a*. Projektuojama 
sutverti <lainorių draugiją pana
šią Kauno "Dainai”, o taip-pat iš
galint kooperatyvišką garinę skal
byklą. piovyklą. lentpiuvę.

Vari, draugija praėjusįjį met 1 
pardavė kalonijalinių prekių vž 
30.818 rb. (uždirbdama vidutiniai 
i6rr), mastinių ir galianterijos 
prekių už 9074 (9%), knygų už 
3591 (25% ir geležies 10.840 rb. 
(15%). Geležį kaip ir anglis ima 
net aplinkinių miestelių krautuvi
ninkai žydai. Seniau draugijos 
buvo padaryta didelė klaida — 
pripirkta daug neinančių, t. y. ne 
minios vartojamų prekių, bet jas 
baigiama kišti laukan. Kitą metą 
draugija žada statyti savo didelį 
pigų (vien iš žvyro, skalkių bei 
cemento) namą, apie ką bus nu
tarta visuotinam narių susirinki
me 31 d. š. mėnesio.

D.
("V.Z.")

IŠ ŠIAULIŲ.
Šiaulių pav. piktadariai papiovė 

4 moteris už tai. kad jos pranešė 
policijai, jog minėtiejie piktadariai 
atėmė iš vienos moteriškės 600 
rb. Žmogžudžiai šiomis dienomis 
suimti.

< .. (“V.2.")

IŠ AKMENĖS, 
Šiaulių pav.

Tuojaus po Naujų Metų Akme
nės valsčiuje buvo vyrų sueiga 
valsčiaus išlaidoms patvirtinti. \ i- 
sa vyrija (rinktinai) gana anksti 
tą dien Akmenėli atėjo. Susirinkę 
ėmė kalbėties ir apie mokyklą. Mat 
•visai dar neseniai, vieton laukiamos 
lietuvaitės per mokytojaus padėję 
ją, buvo atkeltas latvaitis, — tat 
kiekvieną apmauda apėmė. Kai- 
kurie vyrai dar ir šiaip ir taip 
šnekėjo. Girdi, ką čia su tokiu pra
sidėti, gal dar bėda būti, bet didžiu
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skaičiaus, monopolių yra du ir 
ir vienas “traktieras”. Nedėldie- 
niais ir šiaip šventadieniais mono
poliai būna uždaryti, bet tiek bė-4 
dos. Kuone kiekvienoje landynė
je gali gauti degtinės, kiek nori, 
lai kaip atvažiuoja į miestelį koks 
sodietis, nespėjo savo prekių (ta- 
vorų) išparduoti ir nusipirkti rei
kalingų daiktų, tuoj į aludę, ir sė
di joje tankiai per dieną ir naktį.

- -----------
į; ma spyrėsi, kad nereikią daugiaus 

Ostapkevičiaus ir gana. Taip vy
ram* besišnekučiuojant atvažiavo

Į Papilės “zemskisv. Atvažiavęs, iš
siėmė iš kišenės kaž-kokį popierį ir 
ėmė vyrams maskoliškai skaityti, 
buk viso apskričio “zemskių” suva
žiavime esą nutarta, kokios kam 
algos skirti. — Viršaičiui, girdi, 
tiek ir tiek, raštinųikui—tiek, mo
kytojui — 1 “ :

— tiek, teisėjui 
tik klauso ir tyli 
taniją skaityti “zemskis' 
dūrė, kad sueiga galinti šitas ai- nio» gas vien padidinti, o mažinti, arba rankas, nosis, arba taip kokią ligą 

nepatvirtinti esą nevalia. Vyrai bu- ^auna: 
vo visai nusiminę, bet atsirado vie- I '** daro degtinė

nas drąsesnis ir prabilo.
Girdi, ponuli, mums to mokyto

jaus padėjėjo visai nereikia, mo- 
kytojaus-gi mums reikia lietuvio, 
o šitam Ostapkevičiui tai jau męs 
daugiaus ketiname algos neduoti, 
kad jis vaikų lietuviškai nemoko; 1 
teisėjų mtims ir-gi nereikia. Toki 1 
teisėjai geriaus tegul šunis teisia.

. Mums reikia žmoniškesnio teismo. 
Taigi nė teisėjams męs algos ne
ketiname duoti....

Nespėjo tas žmogus nė _____
pabaigti, kaip “zemskis”, lyg pa
dūkęs suriko — molčat? (tylėk!) 
ir paliepė uriadninkui vesti tą 
žmogų į šaltąją už “buntavojimą”. 

Uriadninkas jau buvo beimąs 
drąsuolį mž rankovės, 1x4 vyrai, 
matydami, jog čia ne juokai, at-; 
stūmė uriadninką į šalį ir nedavė 
nuvesti. “Zemskis” visai pašėlo. 
Jam pasirodė, kad čia jau atviras 
“buntas”, stvėrėsi už šoblės ir ne
žinia ką butų toliaus daręs, jeigu 
vyrai butų jo karščio nenumalšinę.

Nebenorėdami su “zemskiu” bur- 
nuoties, vyrai visai išėjo iš val
sčiaus raštinės, sakydami.

— Jeigu, ponulis, gali be musų 
visiems algas paskirti, tai nėra ko 
čia mums nė veikti. Bereikalo 
mus tik sušaukei. O į šaltąją męs 
nė vienas neisime, nė kitų mesti 
neduosime.

Vyrams iš raštinės išėjus, “zem
skis" aprimo, šoblę iš nagų išleido, 
pastovėjo, pakaušį pasikasė ir eina 
paskui vyrus. Išėjęs iš raštinės nu
siėmė kepurę (kur jo didybė ir 
smarkumas dingo?!) ir, žemai 
lenkdamasi prieš vyrus, ėmė pra
šyli, kad grįžtų sueigos baigti. Vy
rai 'sugrįžo. Zemskis toliaus — 
jais labai mandagiai elgėsi. O 
rai, nors truputį nusileido, bet 
dėlto 
darė:

tiek, jo pagelbininkui J°Je tanKiai .. ----- ,
-• į _ tiek; vyrai Arklys tuo tarpu šala kur patvo-
l..i; Pahaicres šitą Ii- r.vJe» arba Pr’e kokios sąkrovėlės 

pastatytas. Paskui, grįždami na- 
tankiai nušąlą sau kojas.

qib. 50 kap. Juodakis ir jo sėbrai 
žadėjo toos pinigui grąžinti. — 
Ateik, sakė jie, į musų kantorą už 
poros savaičių, tai męs tau tuo# 
pinigus atiduosime. — Bet kada 
tas vaikinas paskirtu laiku atėjo 

i pas juos atsiimti tų pinigų, tai 
■ jie pradėjo jį siuntinėti vienas prie 

kito, ir nė vienas jam tų pinigų j 
neatidavė.

Ir nieko jiems negalima {įdary
ti. ne$ jie susižino su policistais. 
Tokiu budu ką jie nori, tą ir da
ro.

rinkti ir visi vienu Balsu ėmė rėkti 
nereikia, nerėkia. '^įlo toks rėks 
smas, kad toliau jau nebegaiim: 
buvo tęsti po^ėdzidHr viršaitis už 
dengė sueigą'' F*

A. Tiesos kareivis.
(Iš “L. D”.) 

m ti<|
I§ TELŠIŲ.

kVletas apgavikų, 
budais vilioja iš

IŠ AMERIKOS.
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Tai mat ką daro degtinė! 
Voveries Žentas.

(Iš “L.U.”)

IŠ PUŠALOTU, 
Panevėžio pav.

Gruodžio 21 d. grįžo iš Pušalo
tu J. Kvadaras. Išvažiavus jam iš 
miestelio, jį apstojo trįs plėšikai ir 

Turėjo 15
Bet plėšikams to nega

na. Jie nutarė jj užmušti j sumu
šė, sudaužė jam galvą ir paliko jį 

ė kalbos kelio.
Kvadaras po nekuriam laikui 

atsigavo ir šiaip-taip atėjęs į mic-1 
stelį, nurodė uriadninkui plėšikų 
vardus ir policija juos suėmė. Bu
vo tai Kupris, Pečiukas ir Kono- 
packis. \ i>i trįs jie sėdi kalėjime 
ir laukia teismo.

M. Šalbieris.
(Iš “L.U.”)

Toki.
isia |Pare’kalavo pinigų.

rublių. I
Jie nutarė jį užmušti

šiuos rimtus nutarimus

su
vy- 
vis
pa-

tik1) Teisėjams algos mokėti 
rublius metams. 2) Mokyto-

*
Toledo, O, Sudegė čia Napo- 

leon Union mokykla. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 125- 
xx> dol. Itaimė dar, kad užgimus 
;.u*rui, mokiniai buvo 
Minėtą mokyklą lankė 

Intų.

MOTINŲ KONGRESAS
Washington, D. C. Čia likosi 

atidarytas terptautiškasis motinų 
kongresas. 200 suvažiavusių de
legačių atsilankė ir pas prezi 
derttą Rooseveltą. Savo kalboj 
prezidentas išreiškė, jog motina 
stovi augščiau už viską, augščiau 
ir uz tėvynes apginėjus, nes jo* 
pareiga duoti kraštui jo apginė
jus. Tas yra teisybė, bet motina 
privalo būti tikra vaikų auklėtoja, 
ne vien jų gimdytoja. Gimdyti

ant kiemo, 
moki-

Cleveland, O. 12 d.
čia gaisras, kuris išnaikino 
murinę triobą ant Lakeside avė. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 150000 dol. Gaisras, kaip 
mano, užgimė nuo užsidegimo pa
čių, be ugnies degančių rnede-

kovo siautė 
didelę

Telšiuose VTa 
kurie įvairiais 
žmonių pinigus. 
Pocienė, vyrui 
savo namus ir 
nigus padėjo bankon.

IŠNAUDOTOJAI VALSTIJOS 
IŽDO. A •

Harisburg, Pa. Teismas rado 
kaltais keturias ypatas prisidėjusias 
prie pastatymo valstijos kapitolio. 
Kaltais yra: statęs kapitolių kon- 
traktoriais, generališkasis valstijos 
auditorius, buvęs valstijos kasie-

I riškių miestelio rius ir superintendentas viešų trio- 
numirus, pardavė bų. Visi jie tapo nuteisti vieniems 
gautus už tai pi- metams kalėjiman ir 1

' Sužinoję po 1000 dol. Jie vienok iš iždo pa
tai I elšių apgavikai, nusiuntė pas ėmė 5 milijonus doliarių daugiau, 
Pocienę vieną iš savo kompanijos negu priderėjo.
moteriškę su tikslu išpiršti jai, Po-

užmokėjimui Į vaikus ir žvėrių pataitės moka.

UŽSIKVIETE SVEČIUS, O 
PATS PASIKORĖ.

VVinona, Minn. Netoli nuo čia 
gyvenantis turtingas fannerys 
William Estcy užsikvietė pas sa- 

uaigi . Gyvenantis čia vę svečius. Besirengiant svečiams
Ne kiek daug savo namus 700O rub. vertes, jei turtingas galvijų augintojas ir namon, jis išėjo laukan, 1x4 kad 

-.......lą tik ji norinti ištekėti. Pradžiugo buvęs “State Board uf Stock Com- negrįžo, svečiai išėjo j ieškoti ir
malonę. Lapkri- Pocienė ir, niekam nieko nesakius, missioners” ••••.•

čio 5 dieną pas šakarnių žydą vie- | " ' _•— —
nas latvis, prisisrėbęs iki te .— čiai degtinės, nuėjo į malūną ir simąjį savo vyrą, kuriam tuojaus I 
ten atsigulęs ant maišo, daugiau davė 250 rub. kaipo kraičio dalį.’ 
nesikėlė. Gruodžio 12 dieną Anta- Pradėjo rengties prie vestuvių, 
nas Astratickas (21 metų) iš Ža- Sausio 22 d., prieš pat šliubą, Po- 
liškio, gerai ištraukęs degtinės, su- cienė |>ajuto, kad jau pavogta ir 
šalo kelyje bevažiuodamas. Du paskutiniai jos pinigai, buvusiejie 
vėl žmogelių atšaldė sau kojas, sijono kišenėj, kuris kybojo ant 
įtaikąs jau mums salotiečiams me- sienos apgavikų grįčioj. 
sti tą baltakę gerti ir, kaip galint, 1 ....
naikinti tuos slaptus šinkius, kurių viliojo, kitus gi išvogė, 
nemažą pas mus yra. * * r‘ 1 ‘ *

Trumpa.

šaltakalvis.

IŠ SALOČIŲ. moteriškę su tiksiu ispirsu ja», t w-
Pas mus žmonės didžiai susi- cienei, vyrą.Nuėjusi ta ajyjavikė pas PASISAVINO DIDELIUS ŽE- 

draugavo su degtine: nesigaili nei ----- .... Diremc

sveikatos nustoti; dargi gyvastį 
aukauja pastarajai. 1---------
laiko praėjo, kaip keletas žmonių 
pragaišo per anos 1

Pas Poc., pradėjo jai piršti gerą vy
rą, kuris turįs Telšiuose dvejus

MES PLOTUS.
Helena, Mont.

San Francisco, Cal. Sudegė čia 
paviečio senelių namai. Pražuvo 

trįs y palos.ir

tik ji norinti ištekėti.--------- . teisme prisipažino, rado jau kybantį atšalusį jo ku- 
paėmė iš batikos <)oo rb. ir nuva- jog jis jiasisavinu ir aptvėrė 7960 ną.

so-įžiavo su ta apgavike piršle pas bu- akrų viešų žemių. Užtai teismas
pasmerkė 48 valandoms kalėjiman NUNUODINO GYV ULIUS
ir užmokėjimui 250 dol. Dėl teip Lexyngton, Ky. Čia susitvėrė 
menkos bausmės ne vienam gali už- organizacija priešininkų teip va- 
eiti noras su viešoms žemėms tą dinamų Naktinių raitelių. Ji 
patį jiadoryti. • tuojaus pagarsino, jog nunuodys

gyvulius 
prao.jo jau savo darbą: ji nu- 
nuodino gyvulius farmerio Squies. 
Nuodai buvo pridėti į vandenį.

IŠ DARBO LAUKO

tabako augintojų

VVoonsoket, R. I. Darijai eina 
silpnai. Turinti dar darbą dirba 
5 valandas ant dienos, o guminėj 
idirbtuvėj nuo 14 <1. kovo suvis , 
sustojo darliai ant neaprubežiut 
laiko. Kitokiose dirbtuvėse, ku« 
dar dirba, užmokestis menka. To
dėl lietuviai tegul čia nevažiuoja 
darbo jieškodami, nes vietinių su 
viršum 400 žmonių yra be dar
bo, o nuo 14 d. kovo jau 1000 dar
bininkų atsirado be darbo, 
tuvių yra viena šeimyna 
pavienį, lx*t ir apie tų
prakilnesnius, naudingesnius dar
bu* nieko negirdėti.

Keleivis.

APSIRGO 500 YPATŲ.
Up{x.*r Sandusky, O. Po vaka

rienei, parengtai laike apvaikščio- 
jiino sukaktuvių čianykščios an
gliškos luteriškos bažnyčios, 500 
ypatų apsirgo nuo vištienos. Vi
sus vienok apsirgusius daktarai {la
šinki nuo mirties išgelbėti.

Ir taip apgavikai dalį pinigų iš- 
", ir liko 

dabar Pocienė ir be pinigų ir be 
vyro, nes apgavikai tuojaus neži
nia kur dingo.

Silvukas Kozeris.
(Iš “V. Ž”)

UŽDARINĖJA MOKYKLAS. I 
New York. Kadangi, kaip pa

sirodė Collinwoode, kur sudegė 
170 lankiusių mokyklą vaikų, ne
laimę |>agimdė negerai įtaisyto* 

IŠDUODA MASKOLIJAI. mokyklos, tai New Yorke prisaį- 
— ..... ...................j -> N< « \<>rk. Atėnių uzveižda kyta jK-r/iurėti visa* m<»k\kla* ir

Liepojaus Lietuvių Savitarpinės čia sulaikė atkakusį iš Peterburgo uždaryti tas, 
|u*cI|m.* Draugija šią žiemą su- atenį Abraluuną B.»*chrk. / 1 --'■■■■ ......
rengė tik vieną spektaklį ir visą esąs anarchistu, todėl bus sugrazin- 
eilę “šeimyniškų šokių vakarų”, ‘
kurie tęsiasi paprastai 6 ar 7 valan
das. Tie vakarai tiek tik “lietu
viško” savyje turi, kad lietuvių 
draugijos firma ir jos saliune. 

____ * i beveik jų ir nelanko. 
Tos smuklės Paskutinį kartą, sausio 12 d., be 

Geras tai žino- tvarkos prižiūrėtojų, licuviškai šne 
ž ką kančiųjų buvo, jei neklystu. — 6!

* ir pabar- visi gi kiti tai lenkai, latviai, ru- 
Taip gyvena starkiečiai iš sai. Ir kaip tie šukių vakarar jau 

Žmonės skursta ir įgriso! Kad bent vieną vakarą at
mainai ar lekciją perskaitytų, ar skirtumo terp vienų ir kitų, 
“veikalėlį" suloštų, ar koncertą, 
daina.*, dekliamacijas parengtų! 1 

Į Vis šokiai, anų u u šokiai.... Greit ; 
"Liepojaus šūkiai" jiatarlėn įeis. 

Lekcijų neskaitoma. Paskutinį 
kartą lekcija buvo pernai per už
gavėnes. . Žmonių. suprantama, 
mažai tesuėjo: mat norėta “už- 
gavėti”.... Iš čia šitoks išvedi
mas: lietuviai • tamsuoliai nesu
pranta jiems daromo gero, taigi 
neverta jiems ir skaitvti.

Spektakliai..., išnyko amžių ' 
gludumuose. Ir sunkiau leidimas 
gauti ir.... O juk dar jx’mai ta
po išrinktas teatro komitetas, kur
gi jo darl>ai ? Bet galų gale su
laukta jau: “Trįs my limos” ir 
“Daktaro kabinete" cenzūruotos; 
repeticijų visai, dar negirdėt. 

Ir choras buvo.... bet jam am
žiną atilsį.... Ik'lko? Girdėjau, 
bet geriau užtylėsiu tą visą košę, 
kuri čionai pasidarė: turėk ir (tė
vynes žvaigždes kaktoj ,ir tai ne
surasi, kas kaltas, kas ne. Senojo 
choro vedėjo nebėr, o kito ar įieš
ko kas? 

Girdas eina, buk atvažiuosiąs iš 
Vilniaus p. Landsbergis pastatyti 
savo “Blindą”. Duok Dieve! 

Šokių nukamuota.

i.ie- 
ir du 
kokius

Iš STARKŲ, 
Vilkaviškio pav.

Vargu atrasi kur kitą taip tam
su kampelį, kaip Starkai. Č ia te
beviešpatauja dar amžina girtuo
klybė ir tamsumas. Laikraščių ir 
knygų beveik niekas neskaito (iš
skyrus tik vieną A-tį). \ i suome - 
nės reikalai starkiečiams visai ne
rupi. Liuosą nuo darbo laiką jie 
praleidžia smuklėse: net savo so
džiuje jie laiko slaptą (be valdžios j Lietuviai 
leidimo) smuklę, 
savininku yra S.
gus! Jei starkiečiai neturi už 
išgerti — jis jiems net ir 
guoja.
dienos į dieną, 
dejuoja, o smuklės savininkas ty- 

. čiojasi iš jų tamsumo ir krauna 
sau

IS SMILGIŲ, 
Panevėžio pav.

Smilgiai nedidelis miestelis; yra 
jame monopolis, dvi ahtdi, 6 san- ’ 
krovos, valsčiaus raštinė ir moky ' 
kla. Toje mokykloje jau antri 
metai mokytojauja mokytojas lie
tuvis, baigęs \ eiverių mokytojų 
seminariją. Jis žmogus darbštus 
ir visomis jiegomis stengiasi pra
platinti tarp savųjų apšvietimą.

Bet tas apšvietimas ne visiems 
yra prieinama^. Sausio 17 d. val
sčiaus raštinėj buvo rinkikų susi
rinkimas, kuriame buvo nutarta 1 
prašalinti iš mokyklas ne to val
sčiaus kaimiečių-ir bežemių vai
kai, nes jie buk nemoką jokių mo
kesčių. tai jiems nėra reikalo ir 
apsišviesti, o jeigu kas norėtų sa
vo vaiką leisti į mokyklą, tai tu
rėsiąs mokėti po 3 rublius į mė
nesį. Pasakyti po 3 rublius tai 
labai leųgva, bet iš kur paims tie 
beturčiai, kurie neturi ir duonos 
tam kartui nusipirkti, o už mo
kyklą užmokėti tai ir nėr ko kal
bėti?

IŠ LIEPOJAUS. ►, kurios tik ne atsa 
Jis |kančiai įrengtos.

lobį.
V. Bekampio Žentą*.
(Iš “L. U*.)

PO 5
jaus padėjėjo valsčiaus sueiga ne- 
apsiima valsčiaus lėšomis užlaikyti 
ir nė vieno skatiko jam neskiria,— 
priešingai, norėtų dar, kad jisai iš 
Akmenės tuojaus išsinėšintų. 3) 
Mokytojui algą palikti tą pačią, 
bet vien su ta išlyga, idant ligi 
pavasario ruso vieton butų atkel
tas lietuvis. 4) Ant rusiškų kny
gelių mokyklai valsčius neduoda 
nė skatiko, o E___’.’l.L. ’

Pavarvtas mokinys.
(-V. Ž.”)

Iš PASVALIO, 
Panevėžio pav. *

\ itartų dvare darbininkai nuėjo 
pas poną pasveikinti naujų metų 
ir pradėjo kalbėti, kad labai var- 

, ___ gingas gyvenimas, labai grįčios
lietuviškiems vado-1 prastos, nešvarios ir alga maža, 

 

vėliams įtaisyti skiria 100 rublių, kad nebegalima pramisti iš tos 
bet tuos pinigus duos tiktai lietu- algos. Tai prašė pono kokį tru- 

viui moky tojui Akmenėn atsikėlus. ' '" ' n----- ------ -

Tokius, tarp kitko, nutarimus 
padarę išsiskirstė. Man rodosi, nė
ra jokio reikalo aiškinti, jog šitie 
nutarimai tai tikras ir rimtas 
Ostapkevičiaus “krapštimas” iš 
Akmenės. Taip-pat aišku ko
kią jie turi svarbą, kaipo valsčių 
susipratimo ženklas.

Baigdamas, negaliu nepaminėti, 
kad dabar Ostapkevičius giriasi sa
vo bičiuoliams, buk jokiu budu iš 
Akjnenės neisęs. Girdi, jeigu rer- 
kėsę, tai kazokų sargybą parsikvie- 
sęs.... žinia, ir varlė kartais prieš 
dalgį šoką, bet niekas dar nėra 
prieš vėją papūtęs. 

Akmenietis. 
(Iš “L.U.”)

pūtį pridėti. Ponas, pamatęs, kad 
jau visi tvirtai stovi, pridėjo parą 
miežių ir po dieną atleido žadu su- 
sikapoti ir linų nusišukuoti ir 
malkų po vežimą dar pridėjo. Tai 
visa alga dabar yra 20 rub pini
gais 14 purų rugių, 15 purų mie
žių, 6 pūrai avižų, 2 puru žirnių 
ir dar 5 purus ropučių pasodina ir 
4 gorčius linų 
sėkla, 2 karvi 
laike didesnių 
statyti.

SUAREŠTAVO MASKOLIJOS
pavaldinę:.

New York. Pareikalavus Mas- 
_______ _______ _____ kolijos konsulini, likosi suareštuo- 
I*liiladrl{>hia, Pa. Cianykštė po-|ta maskolajlė Olga Stein. Ją ap 

licija jiereitos nedėlios dieną iš
vaikė visokiose miesto dalyse so- 
cijalistų 
teipgi ir 
mą.

tas atgal j Maskoliją.

TURBUT VISUS NORĖS 
ANARCHISTAIS PADARYT.

Philadelphia, Pa. <

sai. Ir kaip tie šukių vakarai* jau

susirinkimus. . Išvaikė 
žydų sijonistų sisirinki- 

Ir tuos mat laiko socijali-^ 
Ltais ar anarchistai*. Matyt čia- 
Įnykštė policija visai nesupranta

kaltina sukla*tavime banku doku
mentų : ant suklastuoto čekio buk 
ji iš Peterburgo banko jjaėmė 100- 
jooo rublių.

jonistai atsišaukė su skundu į 
teismą, reikalaudami uždraudimo 
policijai kištiesi į sijonistų reika
lus.

*’ Brookside, Ala. Iki šiol dar
bai ėjo blogai, 1x4 dabar pradeda 
dirbti prie kokso {>ečių. kurie bu
vo nuo seniai užgesinti. Kasyklo
se dirba kiekvieną dieną, liet tik 
tose, 
rius

I bar. 
rį».

kurios
gi stovėjo, tos stovi
Nežinia, kada darbai

ir pirma dirbo; ku- 
ir da- 
I*asigc-

Darbai 
Dirbtuvių 

teipgi ne daug. Šilkų dirbtuvė at
leido daug darbininkų. Tegul čia 
todėl nieks ne keliauja darbo .jie- 
škodamas, nes čia jo neras dabar. 
Ir dirbanti dar ne visi uždirba ant 
maisto. - S

eina čia negeriausiai.

Iowa. Ant gatvės 
18 metų pačią Lee 

Grubb; norėjo nušauti ir savo 
pusės metų dukterį, bet nejiataikė; 
paskui J»ats sau įvarė kulką į gal
vą. Nors jis neseniai apsivedė, 
bet su pačia jau negyveno. Pati 
kęs ją ant gatvės, Ik* jokio perser
gėjimo, pradėjo į ją šaudyti.

Okaloossa, 
peršovė savo

r Boston, Mass. Savininkai 
medvilnės dirbtuvių rengiasi nuo 
balandžio mėnesio numažinti dar
bininkams algas ant 10%. Lowėl, 
Mass., darbininkams jau apreiškė, 
jog nuo 30 d. kovo jų algos bus 
numažintos ant 10%. Dirba čia 
25000 darbininkų.

GAL TAI* SVETIMAS ŠNIPAS.
New York. Mašinistas Bliss 

Co., dirbančios Amerikos randui 
toniedinius laivus, 1* kompanijos 
dirbtuvių |>avogė daug Amerikos 
laivyno surengtų plianų ir torpe
dinių laivų dalių ir stengėsi jas 
parduoti agentams svetimų kra*tų. 
Jį suareštavo, bet teisėjas, dėl sto
kos parėmimui apkaltinimo užten
kančių davadų, jį paleido.

IS ŠILAVOTO, 
Marijampolės pav.

Buvo jau korespondencijos 
juodašimtį-šnipą Simaną Glambą iš 
Šilavoto, kuris visoje parapijoje 
yra pragarsėBs “šventu vilku”. Bet 
minėtas šnipas da nesiliovė savo 
darbo. Taip — tasai "šventas vii 
kas” atsižymėjo pereitą savaitę se
kančiu juodašimtišku darbu. Pa
matęs, kad Šilavoto vargonininkas 
yra Prienuose, Glamba panorėjo 
kuo nors jį įkąsti, bet taip skau
džiai, kad vargonininkas papultų 
į “šaltąją” ant poros arba ir dau
giau mėnesių. Per tai jis kuo- 
greičiausiai nubėgo pas sargybinius 
ir pasakė aniems, buk vargoninin
kas ir jo vežėjas I. Stačiokas 
po revolverį, su kuriais jiedu 
maną užpuldinėti žmones.
Glamba buvo persitikrinęs, 
minėtos ypatos turi su savim 
klus, lx*t apsiriko. Žinoma, sargy
biniai tuoj pribuvo pas padvadą ir 
padarė pas vargonininką ir I. Sta
čioką kratą, bet nieko nesuradę, nu
veju savais keliais, užpykę ant pa
ties išdaviko. Čia reikia paaiškin
ti, kad S. Glamba turi piktį ir ant 
Stačiokų. Ir taip šnipui juoda
šimčiui nepąsisekė įkąst.

Glambukas.

apie BYLA KUNIGO UŽMUŠĖJO.
Denver, Cal. Prasidėjo čia by

la užmušėjo katalikiškojo kunigo, 
Leo Heinrichso. Užmušė jį lai
kant mišias, italijonas Giuseppe 
Alio. Tvrp išrinktų prišalai n tujų 
teisėjų nėra nė vieno kataliko. 
\lio apreiškė, jog jis persitikrino, 
kad jo pati su katalikų kunigu jį 
prigaudinėjo, t<xlėl pradėjo neuž
kęsti visų kunigų.

ę St. Louis, Mo. 350 alaus iš- 
vaziotojų Į»akėlė streiką, kadangi 
alaus leidėjai reikalavo pristoti Į 
N r. 43 uniją, arba nuo darlx> 
prasišalinti.

LENKŲ PROTESTAI. |
Bu f falo, N. Y. Pereitą nedėlios 

dieną čionykščiai lenkai kėlė pro
testus prieš užgirtą Prūsuose pri
verstiną išpirkimą žemės nuo len
kų Prusnose. Užgirius rezoliuci
jos bus perduotos preziftęntui ir č’a tyj3 italijono (»iu*epęe 
kongresui. Bet ką lenkai darys. L,,r’ą "™™škonu bažnyčioj 

jeigu nė kongresas, nė prezidentas 
nieko iš rezoliucijų ne darys?

r Denver. Col. Cianykstis gu
bernatorius gavo laišką su gazdi- 
nimais išmesti į padanges miesto 
rūmą, jeigu ne bus pagelbėta ne
turintiems darbo darbininkams.

NUSPRENDIMAS KUNIGO 
UŽMUŠĖJO.

Denver, Col. Greitai pasibaigė 
pe Alio, 

kuris pranciškonų bažnyčioje už- 
x mušė kunigą Ix*o Heinrichsą. 

Teisėjai rado Alią kaltų ir pas
merkė pakarti.

turi 
buk 
Mat 
kad 
gin-

r Grassflat. Pa. Iki šiol čia 
dirbo 3 dienas sanvaitėj; nuo da
bar gi dirbs tik 2 dieni. Kada 
darbai pasigerįs, nežinia.

pasėja, tiktai savo 
ir 2 avi. Žiemos 
reikalavimų bijojo

(Žarija).

VAŠKŲ,I§
Panevėžio pav.

Vaškų parapijoj viename dva
re moteriškė, pakepusi duoną, pa
dėjo ant šiltos krosnies ir popieri
nius pinigus, kad kiek pradžiūtų. 

k&t e # Beskalbdama baltinius, pamatė ji,
Žmonių susipratimas čia dar ne įlipęs ant krosnies 3 metų 

augstai stovi: apšvietimo pas mus vajj<as sudraskė visus tuos pinigus 
kietai trūksta. Laikraščius mažai 
kas teskaito.

Dabar jau turime lietuvį rašti
ninką, bet maža iš to naudos, nes 
ir šis ima kyšius neblogiau už ru
są. Na, ir savo prigimtos kalbos 
nemyli. Valsčius kasmetą skiria

• pinigus laikraščiams išrašyti. Tai 
jis išrašo ne lietuvių kalboje laik
raščius, bet “Rosija”, “Ruskij Pa- 
lomnik” ir kitus jiems panašius. 
Musų Vaičiaus teismą ir ne visados 
galima pavadinti teismu. Bylos iš- 

. lošimas tankiai priguli ne nuo liu
dytojų parodymų ar kokių nors 
dokumentų, bet nuo “baltakės”. 

Lietuvos Mylėtojas.
(Iš “L. U”.) .

fS ČEDASŲ, 
Ežerėnų pa v.

(300 rub.). Moteriškė, įpykusi, 
pradėjo mušti vaiką ir pati nepa
juto kaip jį visai užmušė. Pama
čiusi, kad jau vaikas negyvas, mo
teriškė taip nusiminė, kad tuo- 

nubėgo upėn ir pasiskandino.
Tautiečių draugas A. L.

i

IS BIRŽIŲ, 
Panevėžio pav.

Čia

jaus

IŠ KUPIŠKIO.
susitvėrė kantoras, kurs 

rūpina pašportus ir bilietus 
liaujantiems į užsienį. Tą kantorą 
atidengė Petras Juodakis, Mauša 
ir Jankelis. Bet ne vieną jie su
vadžiojo jau žmogų. Taip, nese
niai vienas kupiškietis keliavo A- 
merikon. Jis kreipėsi į tą kantorą. 
Jį nuvežė Liepojun, bet toliau va
žiuoti, neturėdamas pašparto, jis 

galėja (o kantoriečiai buvo su-

Pa
ke-

Iš JAVORAVOS, 
Senapilės pav.

Gruodžio gale 1907 m. buvo pas 
mus sueiga. V alstiečių susirinko 
gana daug ir nuo pat ryto jie ra
miai kalbėjosi apie savo reikalus. 
Bet štai 1 valandoje po pietų ab 
važiavo apskričio viršininkas ir 
liepė sargybyniams suskaityti, kiek 
iš viso yra susirinkusiųjų. Sargy-' 
biniai uoliai išpildė savo*“pono” 
paliepimą: ne vieną valstietį ap
daužė, apstumdė. Pagalios pasi
rodė, kad susirinkusiųjų yra kur 
kas daugiau, negu tas reikalauja
ma pagal įstatymų, ir viršaitis 
dengė posėdį.

Raštininkas perskaitė metų 
gą ir išlaidas. Pasirodė, kad
lyra likę šiek-tiek pinigų, kurie bu
vo paskirti valsčiaus reikalams.

Viršininkas apgarsino, kad nuo 
šių metų valdžia mokėsianti val
stiečiams už gyvulius puolusius 
nuo nekuriu ligų, kaip karbunku- 
lias ir kitos, ir liepė išrinkti du 
daugiau suprantančiu vyru 
kaipo atstovu nuo valsčiaus į ko
misiją prie gydytojaus.

Bet tnusų valstiečiai atsisakė

Iš RYGOS.
General - gubernatorius Meller- 

Zakomclskis išleido aplinkraštį, ku
riame praneša. kad dėl kra
što nusiraminimo, kareivijai pa
liepta jau yra nebepildyti {Milicijos 
ir administratyviškas pareigas.

— Rygos mokslo apskričio glo
bėjas vietoje 3 metų mokslo liau
dies mokyklose įvedė dabar penke
rius metus.

(Iš "L.U.”)

BULMISTRAS SCHMITZ PA- 
LIUOSUOTAS.

San Francisco, Cal. Buvęs čia- 
nkyščio miesto bulmistras Schmitz 
už spaudimą kyšių likosi teismo 
kalėjiman pasiųstas. Jo apginėjai 
vienok nusprendime surado klaidą 
ir atsišaukė į teismą. Augščiaų- 
siojo teismo teisėjas Dunn ištikro 
Schmitzą paleido iš kalėjimo, nors 
teisme ėmimas kyšių ir buvo da- 
rodytas.

c n 1 \ \' r -• ** Mo. Darbai eina
South Bend, Ind. \ andens upei a-h • , ....„ . ....... . 1 / blogai; daug darbininkų vra

St. Joseph ■sMl.ejo per krantus .r ,lal)ar |x. darbo 
užliejo visas paupių žemumas. 
Daugelis šeimynų Alkharte, South 
Bend, Mishawake, Niles ir, St. 
Joseph aplinkinėse turėjo apleisti 

I savo namus.

r Manchester. N. H. Stock 
Cotton Duck Mills numažino sa
vo 1500 darbininkų algas ant 8%. 1

ati-

įei- 
dar

Biržių miestelyje labai prasipla-1derėję išvežti jį be pašparto). Rei- 
tinusi girtuoklybė. Aludžių čiabefkėjo grįžti namo. Kelias apsėjo 4

IŠ ANDRIJAVOS IR KARIM- ' 
SKOBI

(Užbaikalid1 gdžkelio stotįs). 
Šios abidvi gelžkelio stotįs viena 
nuo antros Mti. 19 ‘viorstų. Yra 
čia mažas lietuvių būrelis. Tar
nauja čia liettiViai4' prie gelžkelio. 
Keturi lietuviai' yra vedę ir gyvena 
su šeimynofttis, ,z vienas vedęs 
bet be šeimynos, o penki nevedę. 
Didesnė jų dalis gyvena prie sto
ties Karimskoja. Pagal užsiėmi
mą: vienas stoties viršininko pa- 
gelbininkas, vienas kuro sandėlio 
užveizda kiti gi tarnauja konto
rose. Algos gaunamos nuo 25 
ligi 90 rb. į mėnesį, o laike rusų- 
japonų karės, ant 50% daugiaus. 
Butas, kuras ir žibalas dovanai

1 duodamas. Gaunantiejie mažes- 
■ ties algas gyvena apysunkiai.

- Silgalys.

UŽMUŠĖJO THAW PATI REI-| 
KALAUJA PERSKYRIMO. 
Ncw York. Moteris pagarsėju

sio milijonieriaus Thaw. užmušėjo 
architekto \Vhite, padavė teismui 

suįeikalavimą jierskirti ją 
sėdinčiu bepročių namuose jos
ru.

Philadelphia, Pa. Miestas pa- 
NELAIMES ANT skyrė 1000000 dol. visokiems mie- 
GELEŽINKELIŲ. sto darbams, kad suteikti uždarbį 

Louisville. Ky. Ant ()hio upės neturintiems darbo darbininkams, 
tilto, gelžkelio trūkis susimušė su 
elektrišku karu ir karą drūčiai pa- <r Indianopolio, Ind. Touhnsot 
gadino. Prie to 8 ypatos tapo čia vėl prasidėjo kalnakasių 
sunkiai sužeistos, o tarpe jų yra konvencija, 
gah ir mirtinai sužeistų.bent dakta
rai ne visus sužeistuosius tikisi 
nuo mirties išgelbėti.

LINCIAVIMAS.
Cleaver, Mis. 30 ginkluotų lialt- 

parvių pakorė čia keturis negrus. 
Visi negrai buvo po globa šerifo, 
bet minia baltparvių juos nuo še
rifo žmonių atėmė ir {>akorė. Jie 
prisipažino, jog šitose aplinkinėse 
pagimdė daug gaisrų.

GAISRAI.
Trinidad, Cal. Sudegė čia 

kokso plovimo įtaisos, mašinų da- 
lįs ir laboratorija Colorado Fuel 
& Iron Co. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 
tūkstančių doliarių.

NUŠOVĖ TĖVĄ.
Willmington, Del. Kadangi 

vas barė už tinginiavimą ir 
reiškė, jog, jeigu ne pasi j ieškos 
sau darbo, turės apleisti namus, 
17 fnetų lenkas Kraszewski išsi
traukė iš kišeniaus revolverį ir 
nušovė tėvą. Išsyk jis pabėgo, bet 
paskui pats atėjo palicijon ir pa
sakė, ką padarė

tė- 
ap-

LIETUVIAI AMERIKOJ
IS ST. LOUIS, MO.

Darbai šiuom kartu eina čia blo
gai. daug žmonių yra be darbo.

Žmonės, neturėdami ką veikti, 
pradėjo svajoti apie uždėjimą 
lietuviškos parapijos ir pastatymą 
bažnyčios, tik su tuom neina leng- 

18 str. siau- vai, nes kolektoriai mažai gauna, 
išnaikino ant Ir susirinkime Sv. Kazimiero drau- 
namą. Nuo- govės nepasisekė j»a>kirt bažny- 

Todėl dalis tos 
Gesinant gaisrą, 201draugovės sutvėrė atskirą bažny

čios statymo draugovę Sv. Juoza-
* po. Toje antroji draugovė 8 d.

Pittsburg, Pa. B iduryj priemie kovo sušaukė milingą, išrinko ko- 
’• mitetą. Sanariai mokės po 1 dol.

ha-

kelių šimtų

New York. Ant 
te čia gaisras, kuris 
6 lubų didelį mūrinį 
stolius gaisro padarytus skaito antĮčios statymui. 
300000 dol. 
ugnagesių likosi sužeistų.

sčio Wilkinsburg siautė čia gai
sras. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 150000 dol. Gesi
nant gaisng 8 ugnagesiai likosi su- 
žer*

mitetą. Sanariai mokės po i 
Mitingus laikys ant Harugari 
lės. Kadangi draugovės 
cija daugeliui nepatiko, S 
daug sąnarių į draugovę j fl



Prisirašė prie draugovės ir kuni
gas iš St. Louis, bet konstitucijų 
ir jis nupeikė. Susirinkime 
nieko gero neužgirta, netvarka pa
siliko tokia, kokia ir pirma buvo.

Darbininkų draugas.

15 HERRIN. 1LL.
Pereitos sanvaitės nedėlioj teyj 

lietuvių buvo čia besišaudymai. 
Pasekmė to buvo, kati 6 vyrai ir 
viena moteris turėjo bausmę užsi
mokėti. Iš viso paėmė 7 vyrus ir 
dvi moteri. Pašautas Juozas Pe
trauskas. Jį nugabeno i St. Izniis 
ligonbrttį. Petrauskas, kaip mano 
ligonbučio daktarai, pasveiks.

15 AURORA. ILL.
Lietuvių čia yra apie 20 šei

mynų, o pavienių — tris kartus 
daugiaus. Darbams apsistojus, 
daugelis darbininkų išvažinėjo į 
kitus miestus darbo j ieškoti, 
švietimas čianykščių lietuvių 
vi labai žemai,
likusį laiką smuklėse, 
mažai * kas skaito, jei 
“Saulę”. “Lietuvos” 
egz., o “Kovos tiktai 
na.

sto-
Jie praleidžią at- 

laikrasčius 
skaito, tai 

ateina keli 
t egz. atei- 

Draugystės neturime nė jo
kios ir negalima sutverti, kadangi 
čia vra ir griautojai ir stabdyto- 
jai gerų darbų, Jatrie tamsiems 
broliams įkalbinėja neklausyti ko
kių ten •’cicilistų", •‘bedievių’,’ no
rinčių visus padaryti bedieviais. 
Svarbiausiu stabdytoji! gerų dar
bų yra čia A. K., kuris visus 
šmeižia vpač socijalistus. Pereituo
se metuose p. Dobilas stengėsi su
tverti L. S. S. kuopą, bet jam 
išvadavus, vėl saldžiai užmigome.

• Dobilas.

vo žaista marselietė. K, Esinskiu- 
tė dekliamavo eiles “Atminčiai Pe- 
trapilės darbininkų skerdynių”. J. 
Juškevičia ir A. Jankauskas daina
vo tautišką dainą. M. Kalėdžinti 
dekliamavo eiles, kurioms teip pa
vaišino dvasiškus vadovus, kad 
net karštiejie katalikai žegnoties 
pradėjo. Paskui kalbėjo J. Zutas 
iš So. Bostono. Tema jo kalbos 
buvo: socijalizmas ir darbininkų 
judėjimas, dvasiški vadovai ir jų 
geri darbai. \ ietims bažnytinis 
choras, po vadovyste P. Ciurlia- 
nio. padainavo kelias tautiškas 
dainas. Paskui dekliamavo J. 
Stravinskiutė darbininkiškas eiles. 
J. Perkūnas vėl kalbėjo apie Pe- 
trapilės darbininkų skerdynę. 22 
d. sausio. 1905 m. Ragino publi
ką dėti aukas apvainikavimui sto 
vylus žuvusių karžygių už laisvę. 
Aukų surinkta 10’dol. 49 c. Jos 
pasiųstos R. R. K. iždininkui Syr- 
vidui ir skiriamos L. S. D. P.. J. 
Perkūnas dar skaitė vaizdelį -iš 
darbininkų gyvenimo, o ant galo 
aiškino ženybinį gyvenimą. J. 
\ enckis ir J. Juškevičius deklia
mavo eiles.- A. Ramanauvkas kal
iojo apie mokslą, jo vertę, ragino 
visus darbininkus šviesties. A. 
Jankauskas padainavo revoliucijos 
dainą, o Kudirkos tanas vėl grie
žė marsalietę.

Ten buvęs.

15 I.IAMMOND, IND.
Darbai eina čia prastai. Jeigu 

kur dirba, tai nedaugiau kaip trįs 
dienas sanvaitėj.

Lietuvių čia yra mažas būrelis, 
bet ir tie negeriausiai elgiasi. Tau
tiški darbai ir reikalai mažai jiems 
rupi, ūžtais karčianiose jau nuo 
rvto galima su lietuviais susitikti. 
Yra čia du lietuviški saliunai1 ir 
pusėtinai laikosi iš lietuvių centų. 
Skaitančių laikraščius 
čia kaipi visai ne butų.

* Raudonas

ir knygas

vaikinas.

( >R1*15 PORTLAND.
Yra čia keli lietuviai besijau- 
nti lietuviais esą. I" viso čia 

13 lietuviškų šeimynų ir apie 30 
pavienių. Daugumui vienok apart 
alaus, mažai kas rupi. Lietuviškų 
laikraščių ateina čia mažai. Kny
gų. vpač moksliško turinio, beveik 
nieks neskaito. Draugi stės netu
rime. Buvo manyta sutverti iš
vien su lenkais kokią draugystę, 

.tat tas pasirodė negalimu. O vie
nok čia butų labai reikalinga ko
kai draugystė. Gaila, kad pas 
mus nėra nė kalbėtojų traukiančių 
žmonės prie gero, nėra ne organi- 
zatoržjį.

27 d. vasario buvo čia vestuvės 
Jono Grauslio'sti Uršule Bataite. 
Namų gaspadorius užmanė susi
rinkusiems paaukauti, kiek kas 
gali. Lietuvos reikalams. Susirin
kę užmanymui pritarė. Sudėjo
me $9.25. Persiuntimui atsitraukia 
5 c. Siunčiame pinigus “Lietu
vos” redakcijom Paskiriame juoš: 
$4.60 sušelpimui Lietuvos revoliu- 
cijonierių ir SąJo mok^Jąeiviams 
Aušros draugystės fondan *( aukau
tojų vardai pagarsinti kitur).

Portlandietis.

F

S

15 COURTNEY, PA.........
Darbai kasyklose eifia blogai. 

Darbininkų ateina kasdieną po 
kelis prašyti darbo, bet ir dirban
ti vos uždirba maistui. Gyve
nanti kompanijos namuose turi 
pirkti viską kompanijos krautu
vėse ir brangiai mokėti, nes ki
taip grasina išmetimu iš gyve
nimo. Vietoj išvarytų, priima 
nieko neišmanančius, dėlko ka
syklose » pasitaiko t visokios nelai
mės. * j

Lietuvių yra čia 21 šeimyna ir 
apie 60 pavienių. Pernai per 
“Vienybę” paraginus Bagočiui, 
čianykščiai lietuviai išprašė va
karinę mokyklą. Mokina 
anglijonas skaityti ir rašyti, mo
kina gerai.

“Lietuvos” skaitytojas.

joje

Lietuvių yra ežia 300 šeimy
nų, o pavienių gal dusyk dau
giau. Čianykščiai lietuviai kelia
si jau iš miego. Yra čia 4 lie
tuviški saliunai ir visi laikosi 
gana gerai. Mėsos pardavinės 
yra 3, rubsiuvis vienas, vienas 
šiaučius ir viena aptieka.

Draugysčių yra kelios; yra 
Neprigulminga" l’kėsų Kliubas, 
Dr-stė 5v. Juozapo, 5v. Andrie
jaus (šitos turi apie po 200 sąna
rių ir apie po 2000 dol. pinigų

15 PH1LADELPHIA, PA.
Čionai tuom tarpu didelė bedar

bė, ja labiausiai atjaučia kriaučiai: 
daug šapų dirba jx> dvi-tris die
nas sanvaitėj, tai negalima uždirbt 
nė ant niauto.

Lietuviai g\ vena sutikime. La
biausiai čia pagarsėja jauni šokikai, 
kuriuos vadina "kadriliniai"". 
Jie išganymų ir laimę mato vien 
šokiuose, koncertuose, teatruose, 
ir prakalbose jie neima sėdynių 
arti scenos, ir sustoju, kelia liarmą 
švilpia, ta n tum , laukiniai. Teat
ruose publika |>er juos negali nie 
ko girdėti. •

Čionai ne tik iš vaikinų nėra 
gero, bet ir gerų merginų nedaug. 
Norint atlošti teatrą, pasimok/iti 
dainų, sunku sumedžioti pajiegos. 
Čia yra net keturi chorai ir visi 
silpni, Chorą" 10 kuojos S. L. 
A. vėl atgijo. Mokinami viena 
vakarą sanvaitėj. Nežinia kaip 
ilgai gyvuos, nes trūksta daininin
kų : smiejie nepribuna nė ant su
sirinkimų. 5v. Jurgio bažnyčios 
dndorius ir Idr-stės Birutos dai
nininkų vedėjas. Antanas Gudaitis 
perrašydamas dainas, išmeta kom
pozitoriaus vardą, padeda savo 
vardą. Turbut trokšta jis neužjtel-

K r jaučius,

tos. Paskutinė draugovė turi sa
vo knygynų, kuriame yra 440 
egz. gero turinio knygų. Bet ji 
turi vos 70 sąnarių. Yra teip-gi

kas girdėt, tūr
ių mylinčių.

vynės Mylėtojų 
paskutinę mažai 
būt nedaug yra 
Yra ir teatrališkoji
bet sil[mai laikosi, 
šit vėrė Jaunuomenė: 
į ją priguli tik vaikinai ir mer

ėmus L. S. S., nerengia nė jokių 
prakalbų, nė nieko panašaus, jei
gu ką rengia, tai vien balius, o 
iš to visuomenei naudos nėra. 
Čia butų labai reikalinga lietu
viška svetainė, tik apie jos ren
gimą niekam nerupi.

22 d. vasario 5 kuopa L. S. S. 
parengė prakalbas. Žmonių pri
sirinko apie 200. Kalbėjo Du
bas apie darbininkų padėjimą ir 
jų reikalus. 1 d. kovo prakalbas 
parengė 34 kuopa S. L. A. Kal
bėjo Tareila apie lietui ius ir Su
sivienijimą. Skritulskas dykai 
davė 
ko

Buvę čia Lietuvių l’kėsų Kliu- 
bo balius. Žmonių prisirinko pu
sėtinai. \ isi užsilaikė gražiai. Lie
tuvių l’kėsų Kliubo rnivriu yra 
stęngtis pastatyti Svetainę, kur ga
lima butų platinti apšvitintas, la
vintis politikoje ir padėti lietu
viams gauti ukėsystės popieras, no- 
rintieins pastoti Suvienytų \ alsti- 
jų ukėsais ir tt.. \ ertėtii visiems 
\Vest Lynn’o lietuviams prigulėti 
prie tos organizacijos.

Darbai čia dar vis 
iš kitur pribuvusiems 
tas gauti. Tikimės, 
prasidės geriau eiti, 
kada.

15 LAWRENCE, MAŠS.
Nors lietuvių čia yra apie 4000. 

bet apšviestesnių mažai: yra keli 
vyrukai, kurie šaukia prie mokslo 
ir apšvietimo, bet mažai yra jiems 
pritariančių.

L. S. S. A. 64 kuopa turi pasi
samdžiusi svetainę, visus kviečia 
joje rinktiesi ir mokinties ir mo
kintojas geras, o atlyginimo ne
reikalauja. bet nežinia dėlko lietu
viai neklauso, bežino mat, kad 
mokslas yra geriausiu ginklu, ku
rio bijosi visi išnaudotojai ir pri- 
^paud^ja.% Tik susipratę, męs 
darbininkai greitu laiku galėsime 
nutrenkti vergijos pančius.

1 kovo buvo parengtos prakal
bos, parengė Lietuvos Snnų drau
gystė. Kalbėjo J. Perkūnas iš 
Nevv Yorko.
na žmonių.

Svetainė buvo pil- 
Susirinkimą atidarė 
Eskis. J. Perkūnas 
aiškino netikusį su-

silpnai eina, 
sunku dar- 
kad darbai 
bet nežinia

A. Bucerevičitts.

15 MOUNT CARMEL, PA.

I d. kovo vietinė lietuvių kuopelė 
parengė teatrų mokyklos salėje. 
Buvo ir dainos. Perstatė komedijų 
“Užburtas kunigaikštis“. Publikos 
buvo pilna salė. Vietinio vargo
nininko vedamas choras padai
navo keletu tautiškų dainelių. Dai- 
noriai ir lošikai savo roles atliko 
pusėtinai.

Motiejus Mor—tis

15 SCRANTON, PA.

vasario buvo byla Šventė 
parapijos už bažnyčių su 
Hobdnu. Kaip ta byla 

i dar nežinia. Po trijų 
į bus perskaitytas nuspren-

ilgoj kalboj 
rėdymą draugijos, aiškino, jog 
darbininkus niekas daugiaus nega
li išgelbėti iš vergijos, kaip vien 
socijalizmas. Kalbant J. Perkūnui 
apie bedarbę kaip darbininkų vai
keliai vergauja nuo mažens ir 
baigia vergiją, kada užpila akis 
su žemėmis, publikoj buvo gir
dėti verksmas, bet kalbėtojas nu
ramino drąsindamas, jog darbi
ninkai per vienybę ir susiprati
mą gCUatgauti savo tiesas. Po 
■~dtaiU> Kudirkos muzikantų bu-

.<< m ' ~ t ' ” -------------
tas valdonas, k^ks jpjvo ir ligi- Į || Prancūziškosios kariumenės 
šio!. . k

O, Rosįjos dyarinin^ąi labai my
li motiną - tėvynę. Jie sako, kad 
reikalui esant, ;.ie' ižstatys savo 
pačias ir dukteris.

Reikia jiems pripažinti tiesą, kad 
jie ir dabar, bfvr’k neesant rei
kalo, tankiai u^tatinęja savo pa
čias ir dukteris^

Tai iš didelės-.meilės taip daro.
Na, ponai dvarininkai ant val

džios tai jau ruguti negali, valdžia 
apie juos rūpinasi, kaip apie Belo- 
viežo girios žubrus. Juk vieną gra
žia dieną visi dvarininkai gali iš
nykti. nė muzėjai nebeturėtų tų 
interesingu ekzempliorių, o tai bu
tų žmonijai ir mokslui didelis nuo
stolis.

O, valdžia rūpinasi ponais dva
rininkais! šit ir rinkimų įstaty
mus perkeitė, kad tik į trečiąją du
rną galėtų daugi u jų pribūti. To
liau žada valdžia taip padaryti, kad 
dūmoje tebus tik vieni bajorai 
dvarininkai, arta jų globėjai.

<), tuomet, galima sakyti, 
Rosi joje tikra" rojus!

O durna, durna kokia bus? 
kunigaiščiai, grafai, baronai! 
kaip jie rūpinsis mužikais, ne teip

1 kaip datar; išanksto galima«pasa-
> kyli, kad mužikai tuomet visai bus
• aprūpinti, galės iki valiai prisival

gyti beržo kosės.
Na ir rrvoliucijotiierių, žinoma, 

ir neužmirš. *
Kiekvienas dvarininkas paaukaus 

iš savo miško po kelis rąstus kar
tuvėms.

Andai vienas maištininkas du
rnoje išsitarė, kad |>cr revoliucijos 
laiką pražuvo 34 tūkstančiai žmo
nių, o zubrai, kad "iisuks, tai net 
rūmai stidrebėjo:

— Mažai! Mažai! Mažai!
Gal ir i-»ikrųjų mažai, 

mokslo yra pripažinto, 'kad 
tuose kraštuose kūnas* reikalauja 
daug riebumų. O Rusijoje juk 
ne|>crdaug šilta, tai turbut ir dva 
rininkų kūnai jaučia, kad jiems 
reikia daugiau žmogienos.

Na, kaip jie bii" dūmos ponai, j kraštuose bus įrengti specijališk 
tai gale" užganėdinti savo a|xtitą. tankai, iš kurių galės gaut j>asko 
padaugi" 34 tūkstančius iki kokių las tik jap-niskivjie kolonijai. 
1OO kartų.

O, žinai, Šmidtas nabagėlis 
gi išvytas iš durnos. Gera" 
atstovas, prigulėjo prie tikrųjų ru 
sų. Toki atstovai labai gailėsi, kad 
su juo tokia nelaimė atsitiko.

Tavo grafas Kuku.

viršininkas Morokkoj, jenerolas 
J’Amade pranešė Paryžiun, jog 
dėl paskutinių nepasisekimų mū
šiuose su prancūzais, įtekmė sul
tono Mulai llafigo visai nupuolė. 
Jis atsišaukė prie jenerolo d’Ama- 
de su prašymu užmegzti tarybas 
ir laike tarybų sulaikyti visus su
sirėmimus.

|| Vokietijos randas atsišaukė 
į Maskolijos randų su reikalavimu 
apsaugoti gyvenančius Lenkijoj 
vokiečius nuo visokių nemalonumų 
iš lenkų pusės, kurie mat čia gy
venantiems vokiečiams tando už
mokėti už užgirtą Prusnose priver
stinų išpirkimų žemės nuo lenkų.

bus

Londono laikraščiai garsina, 
buk Portugalijoj susekė kariume
nės suokalbį prieš karaliaus val
džią. Kariumenės oficierų dalis 
norėjo įvest kareiviškų diktatūrų, 
taigi vietoj karaliaus, suteikti ko
kiam jenerolui neapru bežinotų 
valdžių.

j Vokietijoj, augštesniiį* mok\ 
klų studentai iki šiol mėgdavo už
baigti užgimusius nesutikimus dvi
kova, ka|xx!avos kardais. Dabar 
studentui Lissos techniškos moky
klos (Poznaniaus provincijoj) įve
dė naujų būdų — kapojasi rykštė
mis, 
giau

To būva teisybė, kas dau 
rykščių kirčių išlaiko.

Skritulska 
svetainę. Žmonių prisirin-

nemažas būrelis.

Mažas Feljetonas
Prašaliečio laiškai iš Rosijos. 

28.

26 d. 1 
Juozapo 
vyskupu 
pasibaigė 
sanvaičių 
dimas.

24 dieną sausio parengė balių 
šv. Juozopo parapija. Balius bu
tų nusisekęs neblogiausiai, jeigu 
ne kunigo šalininkai, kurie ap
skundė valdžiai, kad be laisnių par
davinėja gėrimus. Baliaus komi
tetas buvo pašauktas pas alderma- 
ną. Kunigo šalininkai bijojo pasi
rodyti. Balius buvo surengtas su
rinkimui provai pinigų. Matome, 
koki žmones eina su kunigu. Tai 
akliausi fanatikai, ne skaitanti laik
raščių nė knygų, klausanti vien, 
ką pasakys dvasiškas tėvas; jame 
visą viltj padėją!

Bačių Juozas.

Brangiausia Felicija!
— Vivat! Ura ! Rusijoje revo- 

vuliucijos jau nebėra! Ura 1
Aš jau nekartą rašiau, kad Sto- 

Ivpin geras administratorius, kad 
jis mokės pakarti revoliuciją, da
bar mano žodžiai išsipildė, tą |>a- 
tvirtina ir Rosijos žiedai — ponai 
bajorai-dvarininkai.

Jei tie gerbiamieji "ako, kad 
revoliucija išgrūsta ten kur pipirai 
auga, tai reikia tikėti, kad tikrai 
teip_\ra. Juk Rosijos dvarininkai 
ne bent kokie žmonės: nešioja sur
dutus, augštas baltas apikakles, 
skalbinius takesnius už sniegą, la- 
kieruotus kamašus.... Žodžiu, vi
sus civilizacijos ženklus ir tie žen
klai liudija, kad jie žmonės gerai 
yra išauklėti, supranta politiką.

Surdutui reikia tikėti, o kas ne
nori tikėti, tas tik kartuvių vertas.

Saratovo gubernijos dvarininkai 
taip ir sako, nors fiorą mėtų atgal 
jie prieš mužiką buvo pasirengę 
ant kelių šliaužti, tokią galę tuo
met tas mužikas buvo įgavęs 1

Dabar virto kiti laikai, ponai 
dvarininkai kelia toastus ir 
kia: •

— Tegyvuoja
— Ura!
— Tegyvuoja
— Ura!
— Tegyvuoja
— Ura! Ura!
— Tegyvuoja bajorų veislė!
— Ura! Ura! Ura!
— Mirtis visiems maištininkams!
— Mirtis! Mirtis! Mirtis!
Nežino, kaip atsidžiaugti ponai 

dvarininkai.
Linksma, po šimts velnių!
Bet jie visgi dar nevisai užga

nėdinti. Siunčia viešpačiui Nikalo- 
jui telegramas ir maldauja jo, kad 
dar labiau suvaldytų ištvirkusius 
mužikus ir darbininkus, maldauja, 
kad- visagalis Nikalojus nema
žintų savo galės, bet pasiliktų per|nišką vėliavą, pasveikinti ją ka- 
amžių amžius toks-pat neapribuo- Įriškų laivų kanuolių šūviais.

nagaika!

kartuvės I

dvarininkai I

šau-

IŠ VISUR.

Vindobonos ((Austrijos so- 
stapilio) teismas pasmerkė vie
niems metams kalėj iman svainį 
pagarsėjusio maskoliškojo ministe 
rių pirmininko VVittės už visokia* 
prigavystes.

| Maskolijos kariškicjie teismai 
jiereitą sanvaitę daugiau 
pirma žmonių pasiuntė ant kartu
vių. Kremenčiuge pasmerkta pa
karti dešimtį vpatų, Kyjeve 4 vy
rus, Proskorove trįs, Lodžiuje trįs, 
Charkove vieną. Kurske vienų, Ja 
katerinoslave septynis.

negu

‘.ąsyk, kada prelegentas šoko pa
jai dūdą kelių, gal ir paties J. N.
V isai kitaip atsinešė jie datar prie 
prelegento. Vienas iš jų, pakilęs, 
ekė: “ponas išradėjau l Aš rel- 
:alauju, kad parodytum patentą 
•avo išradimo kas link žemės di- 
no”. Prelegentas atsakė ramiai, 
cad tai nėra klausimas, galintis in- 
eresuoti publiką ir todėl jis jį 
praleidžia. Tuojaus kitas (jų yra 
tik apie 3 ar 5), pašokęs, pareika
lavo atsakymo, ir pradėjo kuo 
biauriausiu budu sidyti. kur pre
legentas skaitė, kad kalnai Hima
lajai yra Azijoj, o ne Afrikoj, o 
Alpai Europoj', o ne Australijoj. 
Pravardžiavo prelegentą. Žinoma, 
prelegentas pasakė, ką jis mano 
apie panašų pasielgimą publikos, 
prilygindamas klausiantį prie ver
šio. Kiekvienas buvęs svetainėje at
sakymui paplojo, ir tuomi užsibaigė 
piktžoflžiavimai prelegento, teip 
baisiai padidinti J. N.

J. Perkūnas paklausė susirinku
sių, ką daryt su tokiais žmonėmis, 
kurie jau ant penktos tokios le- 
cijos susirenka vien tik kad ar
dyt susirinkimą. Nutarta, kad dau
giau tos penkios ypatos. kurios 
varlina savę “socijalistai"” ir jau 
atsižymėjo tvarkos ardymu, turi 
būt neįleistos į svetainę ant ateinan
čių lekcijų. Ir tai buvo visas J. 
Perkūno pamokslas. () žodžiai, 
kurie buvo paminėti koresponden
cijoj/ paeina iš_tų pačių ypatų, 
kurios jau atsižymėjo kėlimu 
triukšmo, o gal ir iš' paties J. N. 
(iė<la juos primest kam nors ki
tam.

M. J. \ inikaitis daugiau skaitęs 
moksliškų lekcijų Brooklvnc negu 
jo priešų paminėtos ir nepaminėtos 
ypatos sudėjus krūvon, ir jos bu
vo ir yra giriamos daugiau publi-^ 
kos, negu 'bent kokio kito prele
gento. Buvo, jis ir priešam." ge
ras, kol šoko pagal jų rmuiką, 
datar jis negeras todėl, ■ kad' ne 
kelia jų tuščią vardą. Ar ne gėda 

i J. N. užsipult ir apšmeižt žmogų 
.vien tik dėl ypatiškų motyvų? Ar 

.• "Įnegėda pamiršt darbu" J. M. \’., 
-i-  pinigais -kaitanf kaštavo

riją Žeme Į iki tūkstančio doliarių. Pa- 
ant jos yra . nelik nieko ;in)kim nors nupiešimą stere iptišku 

žmonėms apie ją. tat; pavcikqŲ knrilJ M j v nupic_ 
ir tą. ką parašė, parašė melagiu-! - -

Lekcija ne susidėjo iš vie

Vokietijos policija išvijo iš 
Vokietijos kunigaikštį Liudviką 
.Menei i k, artymų giminaitį Abisi
nijos ciecoriaus Meneliko. 
kai|>o girtuoklis buvo jau ne 
tą Vokietijoj suareštuotas.

Jis, 
kar-

|| Paryžiuj, 12 d. kovo, sudegė 
didelės pianų dirbtuvės brolių 
Gareau. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 2 milijonu fran- 
ku.

| Ant Filipinų salų, Samploniv 
distrikte. ant salos Luzon, siuntė 
gaisras, kuris išnaikino 2000 čiabu
vių ūkių.

Į Rinkimuose miestų viršininkų 
Čekijoj vokiečiams ėjo blogai, veik 
viri miestai išrinko čekus viršinin
ku*.

(I Ispanijos karalius iškeliavo 
jau iš Barcelionos. Čia nieks jam 
nė jokio nemalonumo nepadarė.

| Prancūzijoj, mieste Lyons 16 
d. kovo užgimė gaisras, kuris iš
naikino namus ant ploto 22 akrų.

Prancūzijos prezidentas, ge
gužio mėnesyj ketina atsilankyti 
Anglijoj..

Į Rinkimai atstovų Prūsų 
mo atsibus berželio mėnesyj 
metų.

sei- 
šių

j| Japonijos valdžia mano, su 
j>agelta “Japanese Korea Colonial 
Co.“ kolionizuoti Koreų. Kompa
nija apsiima kas metas 40000 žem
dirbių, su jų šeimynoms apgyven
dinti Korėjoj. Visokiuose Koreos

Į Senas Austrijos ciecorius 
apsirgo.

vėl

vis JĮ Maskolijos teisių ministeri" 
buvo !j>arvikalavo nuo dūmos 2 milijonų

J. Nebri kailis "avo koresponden
cijoj iš Brooklyno. tilpusioj 9 Nr. ’vj( 
“Lietuvos”, be mėgindamas apra-1 
šyli J. M. \ inikaičio ( teisingai |kuric 
M. J. \ inikaičio) 
ir kas ant jos \ra 
nepa>akė

rublių |>adidmimui kalėjimų, ka
dangi kalinių skaitlius pasididino 
ant 111%. Sausio mėnesyj šių 
metų kalėjimuose sėdėjo >59537 
ypatos, o vasario mėnesyj jų bu
vo jau 1^15588.

Išvažiavus iš Barcekmos Is
panijos karaliui. (Milicija net ke
liose vietose ra«ki lx mitas, viena 
expliodavo, tat žmonių ne užgavb. 
Policija užtikrina, buk ji susekė 
anarchi"tų sukalbį ant karaliaus 
gyvasties, tat neleido išpildyti 
jiems jų mierio.

Maskoliškosios durnos atsto
vas, pirmeivis 
k< nnunikuutas stačiai ik 1 šk< >jo 
uodo, rengia"! AmvVikon. 
skaitis lekcijas apie prietikius Mar
kuli joj.

JM1JK1S

Čia jis

i Mieste Tokio. Japonijoj, su
griebė dirbančių išeivystės paspar- 
tus organizacijų. Už 300 yenų 
(150 <lol.) galima buvo tokį ne
tikrų pas|>artą pirkti.

j| Anglijos pačto viršininkas ap 
reiškė parlamente. jog pavogta 15 
maišu su registruotais laiškais sių-

tie". Nežinia, ar minėti laiškai li
kosi pavogti gabenant juos ant 
Nevv Yorko |>ačto. ar gal juos 
l>ačtas pats pametė. Manoma, kad 
pavilgtuose laiškuose buvo ir ne
mažai pinigų.

[Į Atkakęs į San Francisco iš 
Chili garlaivy® “Christian Burs , 
atgata-no žinių, jog mieste Iquique, 
naujų metų dieną buvo kruvinas 
susirėmimas terp streikuojančių sa
lietros kasyklų darbininkų ir kariu
menės. Susirėmime apie tūkstan
tis darbininkų tapo užmuštų ir su
žeistų, 
mušta 210 
50, bet iš 
daugiau, 
ginklų; į 
šaudyti.

!Į Itališkoj valdyboj Rytinės Af
rikos, Somali pakrantėse, viena 
čiabuvių dalis užpuolė ant kitos, 
užmušė 30 vyrų ir paveržė galvi
jus. Pasiųsti pageltam užpultiems 
itališki kareiviai užmušė 460 už
puolikų. Italijonai nužudė vienų 
užmuštų kareivį ir 2 pašautu.

|| Ant Kaukazo, Elizabetpoliaus 
gub., maskoliškiejie policistot su
griebė 3 gencralisko štabo Turki
jos oficierų ir tūlų turkiškų ofi- 
cierų skaitlių aplinkinėse tvirtovių 
Karšo ir Batuino.

Randas pagarsino, jog už- 
darbųtinkų, o sužeista 
tikro lokių buvo daug 
Darbininkai buvo be 
juos kareiviai pradėjo- 

■J .

Siberijoj, Duchtomirsko' di 
strikte, nuslinkus! nuo kalno snie
go lavina užmušė 18 vyrų, o j 
moteri sunkiai sužeidė. Minėta la 
vina sugriovė du namu.

Kai
nų skaitlinių, kaip parašyta, bet 
statistika buvo iliustruota ster- 
optikonu su apie 40 pa- 
veikslų. todėl skaitlinės.jeigu ir 
buvo minėtos, arta buvo ant pa
veikiu. tai jo- buvo tik minimos 
tiems, kurie norėjo žinot kuo pla
čiausiai apie skaitomą dalvką. Jei- 

vienų skaitlinė nebūtų pa- 
lekcija būt buvus teijigi 
suprantama, kaip ir buvo

šė ir jiarodė mums pft- savo įvai
rias lekcijas apie 200. o kur dar- 

pasirašėt po 
r neteisingų 

ne sa-

Į Norvegijos sostapilėj Chritia- 
nijoj koksai, kajp mano ne pilno 
proto švedas iš^-karabino paleido 
12 šuvitr į langus karaliaus rū
mo, bet jo šūviai, nie^ų neužgavo. 
Nuvestas ant policijoj., stoties, šo- 
vėjas apreiškė, jog ji^tnorėjęs nu
šauti Norvegijos Iprajių Haakoną. 
Bet kas iš tikro karalių nori nušau
ti,tas šūvių nelaidys į rūmo langus, 
bet taikys kitur. Šovė jas yra kal
vis Jonas Gren. Jis Danijoj buvo 
jau tūlą laiką bepročių namuose.

| Iš miesto Orio kalėjimo ban
dė pabėgti 5 mirtim pasmerkti pra
sižengėliai. Jie nuginklavo tulus 
kalėjimo sargus, du užmušė, bet 
likę juos visus išmušė.

| Anglijos parlamentas, daugu
mu 149 balsų atmetė socijalistų 
sumanymų, kad randas ir miestai 
laikytų savo pareiga parūpinti dar
bų jo neturintiems darbininkams.

[Į Nesutikimai terp Japonijos ir 
Chinų už paėmimų japoniško gar- 
laivo “Tatsu Marų”, dėl kurio 
daugelis laikraščių pranašavo jau 
karų terp Chinų ir Japonijos, iš
nyko. Chinai sutiko paimtus nuo 
laivo ginklus nupirkti, laivų ati- 
hioti Japonijai, o išpliekiant japo-

Į Brazilijoj, mieste Bahia, mie
sto viduryj siautė gaisras, kuris 
išnaikino 35 triobas ir daug krau
tuvių. Nuostolius gaisro padary
tus skaito ant 1% milijono dolia- 
rių.

|| Rumunijoj, iš Amerikos pa
siuntinio biuro likosi pavogtas rak
tas skaitymui paslaptų Amerikos 
rando telegramų.

|| Maskoliškiejie kariškicjie lai
vai paėmė ant Juodųjų jūrių du 
turkišku garlaiviu gabenančių gin
klus ir amuniciją.

gu nė 
minėta, 
lengvai 
"U jomis.

Grvnumas lietuviškos kalbos p. 
M. L V. vra visiems Brooklynię- 
čiams žinoma", ir pa"akvmas. l^ad 
jis naudoja daugybę svetimtau- 
tiškų žodžių yra neteisingu.

P. M. J. \ . nešokinėjo nuo vie
nos temos ant kitos, kaip sako 
korespondentas. Matomai jis ne
suprato. ar nenorėjo suprasti, kad 
prelegentas kalbėjo apie dvi te
mas: “Žemė ir kas yra ant jos?” ir 
“Ar Marsas apgyventas?“ Tas 
buvo aiškiai visiems pasakyta.

Kalbėdama" apie kalnų augštįt
iną, visur minėjo vien |»ėdas, o 
ne viorstus, tik vienam atsitikime 
|>asakė, kad, imant jk> 500 pėdų 
(turbut sieksnių, 
viorsto. butų tiek 
stų. Bet tuojaus buvo patėmyta 
iš publikos .pusės, kad viorstas yra 
didesnis negu prelegentas pasa
kė. tai prelegentas tuoj klaidą pa
taisė ta jokių j>ašalinių pagelbų 
ir tolesnių patėmijimų. Mat rašė- 
jas gal manė, kad žmogus, kalbė
damas per dvi valandi, jeigu kar
tais suklysta ir pats klaidą patai
so, tai jau. turbut, kokias nau
jos mieras išsvajoja. J. N. rei
kėtų susisarmatyt už teip siaurą ir 
begėdiškai neteisingą apkaltinimą.

Užklausimų buvo apie keturias- 
dešimts, ant kurių prelegentas at
sakė, kaip paprastai, kuo manda
giausiai. Buvo du labai begėdiš
ki ir beliogiški užsipuolimai. Atsi
tiko jie šiteip: Prelegentas yra ci
viliškos inžinierijos studentu (šį
met baigs) ir pereitą vasarą turėjo 
užsiėmimą prie Suv. \ alstijų inži
nierių matuojančių žemę, prie ku
rio tai užsiėmimo, liuesu laiku, 
turint po ranka geriausius instru
mentus, išskaitė didumą žemės. Sa
vo matavimus jiatalpino viename 
angliškame laikraštyje; vardą ir 
numerius laikraščio prelegentas 
paminėjo. Išrokavimas buvo teip 
prastas, kad prelegentas paaiškino 
jį plačiai savo pereitose prelekci- 
josc iš astronomijos publikai, ku
ri, nors nemokyta aiškiai princi- 
ous supratu * Suprato be 
ir J. N. ir labai džiaugėsi, 
josi iš prelegento, bet tas

Red.) ant 
ir tiek vior-

tas? K<xlėl jus 
«avo šmeižiančiu 
straijisniu pseudonymu. o 
va vardu." Juk jeigu teisybę ra
šėt. tai nereikia "armatytis 
viešai 'publikai pasirodei, 
jeigu mylite “gerą 
svetainėj: “5alin 
5alin su prakeiktu 
lin su 
Ura!” 
siaunaktyj. nedėjipj 
“Chinai 
raštas”, 
ne

veikėjais!
Tas viskas

galima 
Kodėl, 

sėklą“, rėkėt. 
su apšvieta! 

progresu! 5a- 
Ura! Ura! 
atsitiko pu- 
ant lekcijos 
papročiai, ir 
vasario,

gera sėkla

jų kalta.
laikytos 16 

ta" ir bus tai 
jus teip rūpinatės pasėt
už tai, didelė gėda!

Kurmis.

ku-
< iė-

%

da

abejo 
gere- 
buvo

-BIAURU!
Skaitant lietuviškus laikraš

čius. pasidaro biauru, tikroj to 
žodžio prasmėj, ypatingai paki
lus agitacijai rinkime S. L. A.

Būtent, kad netaptų išrinktas' 
S. L. A. prezidentu socijalistas! 
Teip ir skamba: “buržųas", “ne
pastovus", 
ta mokslo 
lą", “soc. teikia rojų", ir 
panašių žiedelių.

Nė už vieną, nė už 
pusę nenoriu užtaranti, 
kau, kad socijalistai taip 
lūs, kad nieko jiems nebūtų gali
ma užmesti, bet kurgi tos gera- 
dėjystės tų tautiškųjų “veikė
ju"?

Jie peikia socijalistus, kad 
“niekina" tautystę, kad negarbi
na tautiškųjų didvyrių. Bet ką- 
gi darbininkai turi daryti kad 
pagerinti savo būvį, kuris sulyg 
“Studento Socijologijos", yra 
taip “laisvas", kad gali “liuosai” 
stipti badu (bet čia “Stud. Soci
jologijos'’ užmiršta, kad juos ir 
dabar užkabinėja. Lai atsimena 
Chicagos ir Philadelphios polici
jos “tautiškų" karžygiškumą). 
Apie tai jau turbut tautiečiams 
nė galvoj! Ncesmu tautystės 
priešu. Jeigu viena tauta turi 
teisę gyvuoti ir užlaikyti savo 
kalbų ir papročius — turi ir 
kita. Ir męs, kaipo lietuviai ir 
tauta, turime teisę gyventi, pri
valome rūpintis savo taut-brolių 
likimu; turime šviesti savo tam
sesnius draugus ir aiškinti, kur
link turime žengti, kad pakilti, 
išsitobulinti ir suprasti yiskų, 
kas yra naudingu kiekvienam 
draugijos sąnariui. Na ir, žino
ma, turime aiškinti netikmnų

buržųas", 
;ocijalistai nesupran- 
“soc. niekina moks- 

daug

kita 
nesa- 
tobu-



idraugijos surėdymo^. ,Bet 
ti tautystę ant svarbiausio klau- 
symo ir pripažinti, kad liaud.es 
ypač mus lietuvių, išganymas 
atgyjime tautystės 
kvailu ir fanatišku darbu t 
nėra nė kvailu, nė fanatišku, jei
gu * suprasime, kad atgyjunui 
tautystės ir užlaikymui kalbos 
reikia atsakančių sanlygų. Kvai
lu ir fanatišku yra kiekvienas 
siauras vienpusiškumas, ant labai 
siauro pamato statymas žmonių 
būvio. Red.). Kalbu ne is ne
apykantos kokių nors ypatų ar 
partijų, bet iš tikrų persitikrini
mų. Kartą užklausus vienos y- 
patos, ar nevažiuos ant p. • 
Petrausko koncerto, gavau atsa
kymą: “Gerai butų nuvažiuoti ir 
pasiklausyti to musų dainonaus, 
bet kad kišenius tuščias, 
viskas užmiršti, pilvo istusteji- 
mas yra svarbesniu negu dai
nos”. Tai-gi aišku, kad tautie
čių šauksmas: “išgirsti tautišką 
dainą ir viską užmiršti, pasidaro 
saldu ant širdies” yra visai yai- 
kišku ir be pamato (vaikišku 
teipgi butų, jeigu apart pilvo 
reikalų daugiau nieko ne jiesko- 
tume, nieko ne geistume. Red ). 
Na ka-gi miels tautieti!? Ar 
labai linksmas galėtum būti po 
koncerto, ant rytojaus, neturė
damas nė darbo, nė duonos kąs
nio? Ar netame tai bus visos 
priežastįs ir mažo skaitliaus lan
kančių p. M. Petrausko operetes 

*ir koncertus?
Kada darbininkas bus sotus, 

tada jis parems ir talentuotas 
ypatas, bet nuo alkano ne gali
ma to reikalaut, o ypač jeigu jis 
nemato tame naudos savo atei
čiai (tame ir yra blogas, kad jis 
nesupranta ir ne mato ta#ie nau
dos. Red.). Nelaukiu nuo lietu
viškųjų socijalistų kokio ten ro
jaus”, nes pagerinimas draugi
jos ateis he nuo vienos ar kitos 
partijos, ar ypatų, bet per visos 
draugijos išsitobulinimą. socija- 
listai bentx prie to žengia ir ki
tus ragina. Bet juk ne partijų 
vardai gali ką gero atnešti, bet 
jų darbai, bet tokių draugų, kaip 
“Studentas Sxijologijos” ir 1 ai 
_  aš” (sunKii suprasti kas ras- Į 
te “Tai —aš” yra teip blogo? 
Ten vien išjuokti, rodosi, musų 
vaidai ir daugiau nieko. Vaidų 
gi, turbut, doras žmogus negali 
pagirti, o jų pas mus daugiau 
negu reikia. -Red.) “kritika y-

— ra vien teršimu laikraščių!.
Galima kritikuoti, nes kritika 

yra naudingu daiktu ir veda mus 
prie pirmžengystės.

Žinau, nepatiks šis mano 
1 straipsnelis tūloms ypatoms, bet 
I ką-gi daryti, kad tai yra tikra 

teisybė.

F --- -----

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—I795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D

Karalius politikos dalykuose buvo be tikybos: ne dievo
tumo dėlei, bet dėl politiškų mierių laike besirengtmo į karę 
su Turkais norėjo įsteigti zokoną Nekalto Prasidėjimo šy. 
Mergės Marijos. Kaipo tolerantas ir politikas, norintis 
namines spėkas tautos sutaikinti pasiekimui tautos laimikių, 
jis žiurėjo į religiškus ginčus su skausmu. Jėzuitų nemė
go, įtekmę jų ketino apsilpninti, įvezdindamas į Lenkiją į- 
laidų iš religiškos pusės zokona Pijarų. Po įspūdžiu svent- 
mikolinio atsitikimo Vladislavas rįžosi sutaikinti kitatikius 
su katalikais su pagelba colloquium charitativum, susivažia
vimo reprezentantų trijų bažnyčių, kurs 1645 m. įvyko fo- 
runiuje ir turėjo pagal karliaus velijimą būti draugišku 
susivažiavimu. Kitatikių, negalėdami paveikti didelį spau
dimą katalikiškos daugumos, pasirengę buvo jieškoti pagel
bės' .protestonų viešpatystėse; disunitai rado jKigelba pas 
kazokus, kurie savo maištuose prieš respubliką prisidengė 
priedanga apgynimo laisvių ir pravoslavijos.

Pasimirus Sagaidačniui (4-1622), kazokai Ik* paliovos 
kėlė vėhfką maišto. Zmoilą, kurs ėmėsi su Totoriais, Mas
kva ir Turkais, hetmanas Koniecpolskis sumušė pas Kry
lovą (1625). Kazokai nužurdojo karališką atamaną Hryc- 
ką; Lenkų kariumenei ištikro pjovynę “naktį .Taraso” 
Koniecpolskis pastatydino gintuvę Kudak; 1k4 Sulini su 
kazokais iškapojo įgultinę (1635). Konieq>olskis už tatai 
nukirsdino Sulimą. 1637 m. Zaporaguose Pavliukas pakėlė 
maištą, o Ukrainoje sukilo chlorai. M. Potockis kazokus 
sumušė pas Kumeikius, ir potam nugalabijo Pavliuką. Sei
mas 1038 m. visus neregistruotus kazokus pavertė į chlo
pus, o registruotus padavė po valdžia kamisoriaus. Pa
misimas Ostrzanino, potam Gūnios, pasiliko numalšintas. 
Toliaus ateina maištas Chmielnickio, kuriam pastarastė 
Czehryno išplėšė pačią, apdaužė sūnų ir išgujo iš grintelės 
Subatovo. Chmielnickis. remiamas Totorių, pas (Geltonus 
\ andenius, artymais Kudako, baisiai sumušė Lenkų kariu
menę |x> vada Stepono Potockio. Pas Korsunių hetmanas 
M. Potockis ir M. Kalinovskis pateko į nelaisvę Totorių.

vas Lietuvoje. Merkinėje, garbinimas kazokų dainose kaip) 
priešas šlėktos. Chmielnickis, apsikasęs Volynijoje, Pi- 
lavcuose, laukė padrutinimo nuo chano Tahai-bėgo. \ i- 
satinas išsirengimas šlėktos, kuri keršijo kepurėmis apmė
tysianti “vištinyčia Pilavcų”, pasibarstė. Dalia r Chmiel
nickis traukė prieš Lvovą, kurs išsipirko pinigais; potam 
atėjo pas Zamoscių, kada šlėkta susirinkusi buvo pas Volią. 
seimo elekcijon.

Vargšo Aidas.

VIETINES ŽINIOS.

II

— Nedėlioj, 22 d. kovo atsi- 
> bus šešta “Ašros” dr-stės pre- 
t lekcija, Freiheit Turner (mažo- 
kjoj) svetainėj, 3417 S. Halsted 
Jstr. Prasidės 3:30 vai. po pietų 
' Tema prelekcijos — Hygiena, ar- 
* ba mokslas^ apie užlaikymą svei

katos. Skaitys Dr. A. K. Rut
kauskas. Įženga tiktai 10 c. y- 
patai.

— Girdėjome, kad Chicagoje, 
bus antru kartu vaidenta opere- 

_ tė “Kaminakrėtis ir Malūninin
kas”. Mat atsirado daug to rei
kalaujančių. Vaidenimas atsi
bus pirmoj nedėlioj po velykų, 
26 d. balandžio, West Side Au
ditorium (Tenpat kur ir pirma) 
ant kampo Taylor ir Centre gat
vių. Choras pasididino beveik 
antratiek, nes susidės iš nema
žiau kaip 150 ypatų! Tuomtar- 
pu dar priimami norintiejie dai
nuoti, ypač merginų reikia. Re
peticija atsibus subatos vakare, 
869 — 33*4 Place, arti Halsted 
gatvės. Po vaidenimo bus 
liūs; publika galės pašokti 
tuviškus šokius.

— Pereitos nedėlios dieną
nagesių komisija peržiūrinėjo 
Chicagos bažnyčias persitikrini
mui, ar užgimus kur gaisrui, ne
gresia besimeldžiantiems pavo
jus. Komisija, terp kitų, rado 
neatsakančią tvarką ir lietuviškoj 

. bažnyčioj ant Marshfield Avt.
čia tik vienos durys buvo atida
rytos, kitos buvo užrakytos, tur
būt geresniam pridabojimui ei
nančių į bažnyčią. Bet, rodos, 
žmonių gyvastis svarbesnė negu 
palengvinimas kontrolės bažny
čios prižiūrėtojams. Tą komi
sija pasakė ir kunigui.

ba- 
lie-

ug-

6. Jonas II. Kazimieras.
(1648-1668).

Kada pasiliko aprinktas karaliurpi respublikos Jonas 
Kazimieras, Clmiielnickis pasiuntė gromatą su išsiteisi- 

nimu, ant kurios atsakyme gavo prižadėjimą derybų, jeib
tiktai nuo Zamosciaus grįžtų atgal į l kraina. Cluniel- 
nickis pabučiavo karaliaus atsakymą, paėmė puo Zamos
ciaus atsipirkimą ir sugrįžo atgal.

Komisija po vada Kisieliaus nuvažiavo į Perejaslay- ■ 
lių: siūlė Chmielnickiui hetmano buožę, karalius žadėjo 
kazokus paimti į savo tiesioginę globą, ir sugrąžinti jiems 
privilegijas. Clmiiefnickis-gi reikalavo: vietos senate pra
voslaviškam metropolitui ir pasodinimo disunitų ant pa
guodos vietų Kyjevos aprubėje; panaikinimo Ukrainoje 
unijos, išgujimo iš jos jėzuitų, aplenkimo kunigaikščio Je
remijo Višniovieckio išdalinant buožes, išdavimo Čaplin- 
skio mainais ant lenkiškų suiminių. Sutarimas neįvyko. 
V’išniovieckis, laužydamas sąlygas suderinės, užkabinėjo. 
Tada Chmielnickis liepė nudėti karaliaus pasiuntinį Smia- 
rovskį, ir susivienijęs su chanu, su 300000 vyrų, peržengė 
sutartinį rubežių. Pas Zborovą Chmielnickis apsiautė ka
ralių, ir tapo sutarta Zboroviške santaika: grįžo kazokams 
senos tiesos ir privilegijos, skaitlius registruočių jiaskirtas 
iki 40000, išguiti tapo iš Ukrainos jėzuitai ir žydai, prilei
stas tapo pravoslaviškas metropolitas sėdėti senate; pa
guodos urėdai tapo pavesti disunitams vaivadijose: Kyje
vos, Braclavo ir Černygovb. Dalykas panaikinimo unijos 
tapo atidėtas iki seimui.

Seimas 1649 m. išdavė “mylistas Zaporogo kariume- 
nei” pagal Zboroviškę sutartį, bet pravoslaviško metropo
lito neleido į miestą, o reikalą unijos atidėjo ant toliaus. 
Tuomi tarpu ’ Krokaviškiuose sukėlė kaimiečius Kostka 
Napierskis, užėmė Čorštyną, plėšė ir degino šlėktos dva
rus. Pagautas Napierskis, tajio nukoneveiktas Krokavoje, 
tačiaus žmonių judėjimai prasidėjo, Didlenkijoje. Jonas 
Kazimieras su 100000 armijos susidūrė kovoje 1651 mz 
pas Berestečką, pagal Styrą, sulamdė kazokus, bet šlėkta 
išsisklaidė po namus. Tuomet išleisti iš nelaisvės hetma- 

. hai M. Potockis ir Kalinovskis baigė kazokų reikalą su 
20000 kareivių.. Įvyko sątaika Bialocerkvėje, kuri patikri
no privilegijas ir tiesas registruotiems kazokams, kurių 
skaitlius tapo aprubežiuotas 20000. Sodybomis registruo
tiems paskirti tapo karališki dvarai vaivadijos Kyjevos; 
įėmimams hetmanui Zaporogų paskirta, liko starastija 
Čehryniaus. Užtikrinta tapo laisvė graikiškai religijai.

Bet Lenkija pasiuntė hetmaną Kalinovskį sulaikyti 
Chmielnickį nuo kelionės į Moldaviją. Kovoje pas Batohą 
palei Būgą (1652) Kalinovskis krito beveik su visa ricie- 
rija. Potam Timofiejus Chmielnickis užpuolė ant Molda
vijos ir privertė gospodarą išleisti dukterį už jo; o Bagdo
nas Chmielnickis apgulė Kamieniecą ir pareikalavo nuo 
karaliaus patvirtinimo Zbaroviškių “pactų’. Pas Zvancą 
Totorių chanas tapo perpirktas. Tad Chmielnickis 1654 
m. derybose Perejaslavliuje pavedė Ukrainą carui Aleksiui 
Michailovyčiui, kurs užtvirtino kazokams privilegijas ir 
tiesas, kokias turėjo seniaus; laisvą išrinkimą hetmano ir 
nepriklausomybę Kyjevos metropolito nuo patriarcho Mas
kvos. Suderybose Ukraina pirmu sykiu tapo pavadinta 
Mažarusija (Malorosija).

Caras Aleksis Michailovyczius (1645—76) dabar ap
skelbė karę Lenkijai. Pats caras su 100000 kariumenės 
įsismerkė į Lietuvą, o Buturlinas su 40000 į Ukrainą. Ca
ras užėmė Smolenską ir Vilnių ir pradėjo vartoti titulą 
D. Lietuvos kunigaikščio. Lietuvoje nepergalėjo neprie
telių hetmanai: didis Janušas Radi vilas (sūnūs Kristupo), 
ir laukinis liet., Vincentas Gąsievskis. Ukrainoje Butur
linas ir Chmielnickis sumušti pasiliko pas Ochmatovą. 
Veikiai potam 1655 m. įvyko ant joj imas karaliaus Karolio

Gustavov kurstomo Radziejovskio in'famos ir išguitinio. 
Vaivadijas P/iznaniaus ir Kališiaus pasidavė Švedų kara
liui per kapitulaciją pas Uišcie. Iš Vidžemio į Lietuvą 
įsibriovė^Pontus dc la Gardie. Kėdainiuose Radivilai: 
hetmanas Janušis ir jo brolėnes, sūnūs dalyvautojo maište 
Zebrzydovskio; didis arklidininkas Boguslavas, pasirašė ant 
unijos Lietuvos su Švedija, priversdami Karolį Gustavą 
prie karės su Maskva. Karolis Gustavas užėmė Varšavą 
Krokavąn kapituliavo. Naudodamasi iš aplinkybių, pasi- 
sutarimas. su Zygmantu Augustu ir Steponu Batoriu, te
kėle prieš respubliką taipgi jos lėlinininkas, kunigaikštis 
Prūsų, Fridrikis Vilhelmas, elektorius Brandenburgo. Pagal 
vonija |>o bevaikio antro kunigaikščio Prūsų, Albrechto 
Fridrikio (4-1618), paėmė Brandenburgo elektorius, Jonas

Jurgis Vilhelmas, prigelbėjo. Gustavui Adolfui apimti ka
rališku# Prusus. Tojo įpėdinis, Fridrikis Vilhelmas (1640 
—1688), vadinamas didžiu, elektoriumi, |» priedanga '‘glo
bos” užėmė su savo kariauna karališkus Prusus, norėda
mas tokiu bildu suvienyti Brandenburgiją su kunigaikštiš
kais Prūsais. De facto, respublika padalinta pasiliko tarp 
Maskvos, Švedijos ir elektoriaus Brandenburgo. Jonas 
Kazimieras, apleistas tautos, j ieškojo prieglaudos Silezijoje. 
Pasakoja, kad tuomet jau Karolis Gustavas siūlė Lenkiją 
padalinti: jis davinėjo Didlenkiją elektoriui Branrenburgo, 
Mažlenkiją — kunigaikščiui Transylvanijos Rakočiui, o di
desnę dalį Lietuvos — vienai iš šeimynų Radivilų (Mor- 
fill). • ‘

KUNIGAIKŠČIAI PRŪSŲ l.S LINIJOS ELEKTORIŲ.

praanukis Joachimo II ir Jadvygos Jagėliuniutės, dukters 
Zygmanto I, elektorius Brandenburgo ir kunig. Prūsų.

Fridrikis Vilhelmas (4-l(>88).
Fridrikis III (4-1713), nuo 1701 m. karalius Prūsų.

Fridrikis Vilhelmas I (4-1740.

Mirė gamintojai suderybų su Švedija — vaivada Kri
stupas Opalinskis ir hetmanas Janušas Radivilas. Didlen- 
kijoje kilo K. Žegockis, Mažlenkijoje — J. Liubomirskis, 
Lietuvoje — Vvtebsko vaivada Petras Sapieha. Kn.'Kor- 
deckis atmušė Švedus nuo Čęstochavos. Kyjevos kaštelio
nas St. Čarnieckis mušėsi su švedais Lenkijoje; lit. lau
kinis hetmanas Gąsievskis ištraukė prieš kunigaikštiškus 
Prusus, priversti elektorių prie viernumo respublikos. Ka-

Fridrikj* Vilhelmą ajniovanojo neprigulmingumu kunigaikš
tiškų Prūsų ir vaivadijos Didlenkijos; Rakučiui, kuni
gaikščiui Transylvanijos, davė Mažlenkiją, Mozuriją ir 
Lietuvą; Shmielnickiui davė Ukrainą; sau pasilaikė kara
liškus Prusus ir Inflantus.

Caras, trokšdamas sau Lietuvos ir Inflantų. išsiuntė 
savo kariumenę užimti. Inflantus; vienlaik-gi į Nemiežių 
kaimą, pas Vilnių, susi važiavo kamisoriai Maskvos ir Išti
ki jos derėtiesi. Caras reikalavo visos Lietuvos ir užmo
kėjimo lėšų. Galiaus nutarta sądora (1656): artimiausias 
seimas turėjo pašaukti carą j javeldėtinius karaliaus Len
kijos; kariumenė Maskvos tuojau atsitrauks į anapus Ber- 
žunės ir drauge su Lenkais ištrauks prieš švedus ir elek- 
torių.

žiuje, liet traktatu 1657 m apsiėmė suteikti Lenkijai, ios 
užlaikymui, 12000 žmonių, ir Hatzfeldas traukė linkui 
Krokuvos. Traktatu Kojienhagoje Danija prisižadėjo duo
ti Lenkijai jiagellią.

Dėl aliansų, Fridrikis Vilhelmas, tarpininkaujant Au
strijai, suderėjo Vėliavoje traktatą ( 1657), kuriuomi at- 
liuosuotas liko nuo nusilenkimo dėl kunigaikštikų Prūsų. 
Traktatu Bydgoščoje mainais už atidavimą jam į lėną By- 
tovo ir Kauenburgo, jis prižadėjo duoti prieš Švedus 6000 
žmonių.

Mirus Bagdonui Chmielnickiui Čehryne, sūnūs jo Jur
gis, ir Jonas Vyhovskis sutarė suderylias Hadziače (1658): 
vaivadijoms Kyjevos, Braslavo ir Černigovo pripažinta 
tiesos Lietuvos ant papėdės unijos Liublino. Pripažinta 
Ukrainai renkamą hetmaną ir atskirus ministrus; prilei
sta Kyjevos metropolitą ir vyskupus disunitų į senatą; pa
naikinta unija, užtikrinant lygias tiesas graikiškai ir ka
talikiškai religijoms.

Rakočiu> priverstas buvo grįžti atgal ir po pralošęs 
neteko, grobių. Karolis Gustavas užsipuolė ant Danijos, 
bet numirė ir Švedija linko prie sutaikų. Tarpininkaujant 
Liudvikui XIV, įvyko sądora Olyvoje (1660), kur Jonas 
Kazimieras atsisakė nuo pretenzijų prie sosto Švedijos, 
Lenkija atidavė Švedijai Vidžemį anąpus Dauguvos. Oly- 
vos sudoroję Lietuva pasilaikė po tiesiai Dauguvos pusei po 
vardu vaivadijos Inflantų keturias starastijas: Duenalkir- 
go, Lucyno, Riežicos (Rėzenknės) i f Mariehausen. Šlėkta 
tų starastijų turėjo Duenaburge žemišką ir gardišką teismus 
ir aprinkinėjo ten 6 pasiuntinius: 2 iš ricicrių Inflantų. 2 
iš Lenkų ir 2 iš Lietuvių ricierių. Su laiku seimelis vai
vadijos Inflantų pasiliko perneštas ant kairės pusės Dau
guvos, į IDūkštą, tėvonišką Zyberg-Platerių miestelį.

Vėl kilo karė su Maskva, Kandidatūra ant Lenkijos 
sosto caro Aleksio Michailovyčiaus sukeldino priešgynybę 
vyskupų ir svietiškų |>onų. Caras, jausdamasi įžeistu at- 
sikalbėjimu, o taip-gi sątaika Hadžiacze, suderėjo su Šve
dija 3-metinę sądorą ir kariumenę po vada Chovanskio iš
siuntė į Lietuvą, o į Ukrainą po vada Šeremetjevd. Liet, 
laukynis hetmanas Gąsievskis, užpultas iš nejučių pas Ver
kius, liko j>ergalėtas ir pateko į nelaisvę.^Jurgis-gi Chmiel
nickis su kazokais pasidavė Maskvai, r^lrnieckis su liet, 
hetmanu Povilų Sapieha sumušė arnują Chovanskio Juodo
joje Rusijoje pas Lachovyčius. Hetnianai, Potockis ir Liu
bomirskis pas, Cudnovo, Volynijoje, privertė Šeremetjevą 
prie kapituliacijos. Jurgis Chmielnickis Cudnovo sątaikoje 
(1661 )• pasidavė Lenkijai ant Hadžiaęo sąlygų. Bet štai 
įvyko kandmyniška konfederacija dėl nemokėjimo algos. 
Liet, kariumenė po vada Žeromskio taip gi susitelkė į kon
federaciją ’ Volpoje, ir sušaudė Gąsievskį, paleistą iš ne
laisvės, kam stengėsi prikalbinti prie paklusnumo valdžiai; 
nužudė maršalka Žeromskį, nužiūrėtą prilankume karaliui; 
galiaus susivienijo su lenkišku susivienijimu į “įšventintą 
susivienijimą”. Bet 1GG3 m. įvyko sutaikąs: mainais už 
išmokėjimą sutartos sumos “įšventintasai susivienijimas” 
pasidavė karaliui. Chmielnickis atsisakė nuo buožės ir 
įstojoj klioštorių; Tetera, jo įpėdinis, su vargu kovojo su 
kazokų hetmanais iš caro rankos: Somka ir Briuchovieckiu. 
Galiaus kazokai pakėlė į hetmanus Petrą Dorošenko ir pa
sidavė Turkijai. Tačiaus taip-gi kazokų maištas po vada 
Stenkos Riazino prilenkė Maskvą po ilgų derybų ant sądo- 
ros Andrušovo kaime, palei traktą iš Vilniaus į Maskvą, 
(16)67), tarp Maskvos ir Lenkijos, sutartos 13J4 metų. 
Maskva pasiliko bevaldanti Smolenską, Sievierską Černy- 
govą ir visą Uždnieprį, o Kyjevą turėjo pasilaikyti 2 me-

Sultonas išsiuntė prieš Lenkijos Dorošenką su kazo
kais ir tytveikas Totorių. Jonas Sobieckis.
Podhaicus, atlaikė šturmus priešų ir privertė Totorius prie 
sukalbu. Dorošenko pasidavė Lenkijai ir seimo komisija 
turėjo su juomi traktuot reikaluose surėdymo L krainos. _

Prie Jono Kazimiero iš pradžių disidentai džiaugėsi 
taika, nors 1647 m. Janušas Radivilas buvo įsipainiojęs j 
priklų reikalą nugriovimo kryžiaus. Mat žmonės užsiėmę 
buvo Chmielnickio maištu, kurio kraugožųs tuntai buvo 
įsismerkę į širdį Lietuvos, o jėzuitai prisidingėjo, kad Ja
nušas ir Boguslavas Radivilai, valdytojai didelių plotų že
mės ir gintuvių, laike civyliškos karės, nenubaustų smarkiai 
jeib kokį jeibį. Šitą laiką atvangumo jie panaudojo sudru- 
tįnimui savos organizacijos namie. \ ilniaus synodai 1647, 
1650, 1653, 1654 ir 1655 m. nutarė ir įvykdino atnaujini
mą mokyklų Kėdainiuose; jie atnaujino Sandomieriaus kon- 
sensą su Mažalenkiais; įvesdino vienokumą apeigų visose 
savo bažnyčiose, ir įsteigė seminariją Zabludove, kaip.ir 
knygyną prie jos.

Bet kada 1656 m. Švedai, užėmę įlenki ją, užplaukė 
taip-gi ant Lietuvos, tai hetmanas Janušas Radivilas, ir 
jo pusbrolis Boguslavas Radivilas pasidavė protekcijai ka
raliaus Karolio Gustavo. Katalikai veikiai sugrįžo į Pasl* 
davimą, l_>et 'Ridivilai ir toliaus vyliugiavo ir kovėsi PŲes 
savo šalį. Janušas Radivilas, apgultas 4 ikocine tautiškos 
armijos, pasimirė, ir išvengė užpelnytą baudą; ,Boguslavas- 
gi pateko į rankas I^enkų, ir vėl Švedų išliuosuotas, iki savo 
mirčiai tarnavo svetimiems reikalams. Toje karėje dau
gelis kalvyniškių buvo kritę nuo broliškos rankos, ir dau
gelis jų bažnyčių tapo nudeginta. Dievmaldystė ir sv no
riai tapo apleisti, mokyklos pasiliko uždarytos, ir šlėkta bei 
ministeriai jieškojo prieglaudos Karaliaučiuje. Olyv’os są
taika (1660) nesuteikė romos Lietuvai, kadangi Masko- 
vėnai buvo pasiglemžę šalį, ir kankino ypatingai unijotus 
bei dissidentus. Nors pastangomis Jono Kazimiero Lietu
va tapo apvaldyta nuo priešų, tačiaus kalvyniškiai toje ka
rėje buvo netekę daugiaus bažnyčių negu kuomet nors pir
ma: Vitesbėje, Polocke, Minske, šackc, Golovčine, Sokoline 
ir tt. Kada synodas 1667 m. liepė Kristupui iš Žarnovco, 
konseniorui distrikto Baltarusijos, jas apimti ir ten paskirti 
ministerius, jis užtiko dideles kliūtis tame darbe, net kar
tais jo gyvastis buvo pav'ojuje. Kita skaudi pragaištis 
jiems buvo mirimas Janušo Radivilo, paskutinio dissidento- 
senatoriaus Lietuvoje, kuris ])aliko vienintelę dukrą Mariją 
Oną, kurią, tėvui mįrus. auklėjo dvaras Kuršo ercogienės. 
Tačiaus ant laimės f su ja apsivedė Boguslavas Radivilas, 
didis regentas Rytinių Prūsų, ne vien jos gražumo dėlei, 
bet taip gi dėlei religiškų siekių. Tos sutuoktuvės dissiden- 
tams patikrino netik protekciją, |>et ir taiką keletai metų. 
Tad jie atnaujino bažnyčias, spauzdino liturgiškas knygas 
lenkiškoj ir lietuviškoje kalbose, ir rengė lietuvišką išgul
dymą Biblijos. Kadangi truko pinigų, tai \ ilniaus syno
das 166Tm. nutarė pasiųsti į Angliją ministerius, Krainskį 
ir Nik. Monvydą, pirmą — rinkimui kolektos Anglijoje ir 
Škotijoje, o antrą — prižiūrėjimui spausdinamos liet. Bibli- 

, jos 1 .ondone.
Kada Jonas Kazimieras atsisakė nuo sosto 1668 m., 

padėjimas kalvyniškių buvo apverktinas, — Vilniuje, \ i- 
tesbėje, Polocke ir tt. retai Išgalėjai užtikti kalvyniškį 
pe gyventojų, o likusiejie buvo atmetami miestuose irs 
vietose nuo urėdų ir garbviečių; konsistorijos atiminė 
nuo jų bažnyčias (Sniaduose, Vyžainyje, Šventažeryje, 
rijuose) sutikimui su įstatymu 1588 m.; juos tąsė prieš 
konsistorijas* ir tribunolus už piktžodžiavimą šv. Mergei, 
ar kitiems šventiems; jų ministeriai negalėjo laikyti svno- 
dų, krikštyti, įžegnoti moterystę, nė laidoti numirėlius. 
Kartais jų negyvėlius ištraukinėjo, iš karštų, af basliais 
smaigė katalikai; bažnyčias jų ardė ar padegliojo, užpuldi
nėjo aut jų gyvenamųjų; draudė jiems spausdinti jų reli
giškas knygas ir tt. Pridėti dar reikia baisumus karių prieš 
Maskvą. Kazokus ir Švedus, pasekančius marus ir sunaiki
nimą pusės gyventojų, tai likusiejie gyvais pagrimzdo var
guose ir bėdose. Toks tai buvo padėjimas dissidentų 1668x 
metuose.

Dvasia gadynės, viešpataujant Jonui Kazimierai, bu
vo Lietuvoje įtikėti į raganybę, vilkalokus ir varinėti vel
nius iš apsėstųjų! 1657 m. atsitiko stebuklas Ugėnuose: 
kas-žin kas (girtuoklis koks?) pamatė ant šaltinio abrozą 
Marijos kabantį ore! Ant tų |>ėdų šaltinio vanduo pradėjo 
gj’dyti skaudamas akis.... Į tikinčių į stebuklus minios 
pradėjo plaukti į L genus, iš ko kunigai padarė sau ger^ 
pelną ir daro po šiai dienai taip pat Šidlave, kur pradžioj* 
17-to šimtmečio verkianti grakšti merga (o ji buvusi M< 
tina Dievo!) su kūdikiu ant rankos buvo matyta pieme
nukų pamiestyje ant didelio akmens, po kuriuomi turėję 
būti užkasti brangintini indai katalikų bažnyčios.... Pa- 
nėšųs į tai stebuklai atsitikę esą taip-gi su abrozu Motinos 
Dievo bažnyčioje 1 vėrių. Nėra ko stebėtiesi, jog gadvnėie 
fanatizmo liaudis ir šlėkta ir kunigai paklausė vyskupo P. 
I arezev skio, kada tasai 1650 m. uždraudė kunigams Že
maitijoje skaityti Jansėniaus knygą po antrašu: Augusti
nus, kada kn. J. Jedleckį 1653 m. iškeikė už nepaklusnumą, 
arba Joną Burbą su Elzbieta, jo moterimi, užtai, kad gimi* 
nystoje būdami, apsivedė ir nenorėjo persiskirti, arba kada* 
Žemaičiams liepė melstiesi ir badėti. idant Dievas padėtu 
kazokus išvyti ir sugražinti išplėštus grobius, kaip kad 
paskiaus meldėsi (1660), idant Dievas Švedus išguitų iš 
šalies, kurie kas teisybė — po sątaikos Olyvoje.... jiatvs 
pasitraukė!

Tuomlaik kunigai bijojosi tiktai kazokų ir Švedų___
Bagdonas Chmielnickis (4-1657), idant su didesne pasek
me atsispirti prieš lenkišką šlėktą, keldino baudžiauninkus 
ne tiktai Lenkijoje, l>et ir Lietuvoje, ir iki Radivilas, vie
tininkas savo dėdės, sergančio d. hetmano Kiškos, buvo už
imtas seimu, dar pamišimas šiaip-taip laikėsi, bet kada Ra
divilas sugrįžo į Lietuvą su pažvmia ginkluota sjiėka, tai 
šalininkai Oimielnickio pasiliko vienval sumušami, taip jog 
šlėkta įgijo viltį, kad kazokus sumals (1649); vyskupai ne
norėjo metropolitą graikiškos bažnyčios, kaipo eretiką “pa- 
dlų kazokų” kilmės, prileisti prie sena t ori avimo; jėzuitai 
nuodais prunkštavo į visas puses, net žydai, — kurių ka
zokai savo šalyj nekentė lygiai kaip jėzuitų, — verksmais 
ir paprakais meldė, idant sunaikintų kazokiją!.... Galiaus 
kazokai pasidavė carui 1654 m..., ir vėliaus daug prisi
dėjo prie nupuldinimo Lenkijos!

1651 m. pirmąsyk tapo seimas pertrauktas pavarto
jant atmintiną liberum veto, neleidžiu! ką padarė Lietuvis 
Sycinskis, pasiuntinys iš Upytos.

\ ienok nežiūrint į papiktinančius ginčus akademijos 
Krokovoje su jėzuitais, net ir po nelaimingų karių su ka
zokais, Švedais ir Maskva laikuose Jono Kazimiero skait
lius augštesniųjų mokyklų Lietuvoje ir Lenkijoje nešusi- 
maz‘110, bet labai augo Jėzuitai steigė mokyklas Lietuvoj) 
beje Gardine, Kaune, Kražiuose, Minske, Novogrodke' Or 
soje. I inske, Polocke, Slucke, Vytebske, Pašmušyie,’ 
diskiuose. Lobruiske, Duenaburge, Ilhikštoj, MiŽ
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Moteris ir jos vieta žmonijoje
Parašė J. Laukis

dvasios; kad vienoje ypatoje jokiu budu nega
lime tikėtis rasti viską tą, kas yra gero, gra
žaus, ar prakilno ir todėl, prisirišdami prie 
vieno, atsisakome priimti viską tą, kas yra ge
ro, gražaus ir prakilno pas kitus; kad mušti 
sugiebumas pažinti žmogaus širdį nėra užtek
tinas ir męs besi rinkdami draugus visam sa
vo gyvenimui padarome klaidas ir vietoje lau- 

‘ kiamos laimės apturime susikrimtimą, arzastį 
ir tužbą. ką aiškiai patikrina musų teismai, 
belužtą nuo sunkumo bylų perskirti; kad musų 
prigimimas nėra tikęs pasiganėdinti vienu; 
męs trokštame draugijos ir renkame sau dva
sišką peną iš žėdnos patinkamos mums vėlės, 

_ kaip bitės medų, lekiodamos nuo vieno žiedo 
prie kito; kad męs, tvirtindami, jog musų lai
mei užtenka vieno gyvenimo draugo priešin
gosios lyties, prieštaraujame patys sau, jei 
tiesiog ne veidmainiaujame, kadangi nerasi
me nė vieno, terp vyrų ar moterų, kuris bū
damas jau atsidavusiu tam tikram savo ide
alui priešingosios lyties, neatrastų ko nors 
teip pat gražaus, teip įiat prakilno ir teip pat 
neįsimylėtų į jį, ar dar daugiau, nors tik gilu
moje savo širdies; kad, ant galo, gyvenimas 
pralobusiųjų žmonių, teip vadinamo augšte- 
sniojo shiogsnio draugijos (kuriems galima 
sakyti tas vardas iš dalies ir tinka, kadangi 
jie iš tiesų negyvena ant žemės, lx?t augščiau, 
užsilipę ant sprando kitiems ir minta iš jų 
darbo)tą patvirtina: pati turi savo mylėtinius, 
pats turi savo mylėtines ir jie nesipyksta dėl
to terp savęs. Teip gyvena milijonieriai; teip 
gyvena karaliai ir kiti didikai ir teip gyvens, 
anot tvirtinimo Šitų laisvameilių, visa žmoni-

Bet, gal, pasakysite, kad rišti visam gy
venimui dvi esybės, kurios negali sugyventi, 
yra žiauru? Teip, yra žiauru, bet dar žiau
riau ir nepadoriau yra joms skirtis; skirtis, 
kad jieškoti sau vėl kito “brangiausio”. Jei 
jie yra dorais, jje negali žadėti savo antram 
idealui meilės eiti su juo drauge per visas gy
venimo sunkenybes ir jo neapleisti, kuomet 
tą jau yra padarę. Teip pat negali jie saky
ti, kad kalta buvo ana pusė, kadangi išvieno 
gyvenant sunku yra pasakyti, kurie darbai ku
riam -priklauso. Jis daro tą, ko nori ji; ji 
daro tą ko nori jis ir jei galų gale jie ima 
sutikti, tai kalti tame abudu.

Ella \Vheeler Wilcox, garsiausioji šio 
ko Amerikos poetė ir raštininkė teisingai 
ko, kad nesutikimams šeimynose kaltas ne
das tuokimosi, tik patys žmonės. Aš gi iš 
►savo pusės pridėsiu, kad kaltumui žmonių 
kalti yra ne patys žmonės, tik būdas jų gy
venimo. Šiądieil meilė terp lyčių nėra meile 
visai; tai tik noras užganėdinti audrą lytiš
kų pageidimų, sukeltą neracijonališko gyve
nimo; tai yra pasekmės kavos, visokių svai
galų ir mėsos, sukrautų musų organizme; ši
tie dilgalai visoki yra kalti, kad męs neįsten
giame suvaldyti savo jausmų ir esame jų ver
gais. Vienas tikras žinovas dalykų jauniems 
žmonėms, apsirgusiems meiles liga, juoka- 
dėja mėgdavo patarti, kaipo užtikrinamai ge
rą vaistą nuo jos, išgerti gerą dožą ricinos.
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kurios nariai neturės reikalo apmaudą griežti 
vienas ant kito dėl apėmimo monopoltaus.ant 
išnašybių- tam tikros ypatos. V isi, esą, bus 

’ laimingi, nes įkirusis pasišventimas, ir prie
dermės neslogins jų daugiau; visą nemalonu- 
nų, bet reikalingą darbą atliks visuomenė ir 
pavieniai galės tik džiaugtis gyvenimu. Tai 
bus karalija dangaus ant žemės, kurios pa
veikslo užviršinimui mažas vaikutis, piršteliu 
rodydamas į minią tars: Ve mano mama!*

Geras tai gal noras ir rimti tvirtinimai, 
žiūrint į juos paviršutiniškai. Bet, pažvelgus 
į juos giliaus, išnyksta visas jų rimtumas ir 
vietoje jo liekasi tik tuščios svajonės ir kū
dikiškumas. Koks gali būti džiaugsmas kūdi
kiui jei jis savo motinos nepažins? Męs ži- 
imniV kad vaikai be motinos augę, skaudžiai 

. atja \ tą stoką, net ir liuone būdami; jie pa- 
akinus žiurėjo į tuos, kurie buvo glamo

nėjami savo motinų; vargšai, jiems nebuvo 
ičftita verkiantiems nusiraminti motinos glob- 
styje. Jų niekas neišklausė su motinišku at- 

‘^sidavimu. niekas teip neužjautė jų dar ma
žiems, bet svarbiems reikalams, kaip užjau
čia motina savo vaikams. \ iskas aplink juos 
buvo nuduota, priemoniška. Jie jautėsi ap- 
vienėjusiais šaltame sviete ir išaugę patys į 

| viską žiurėjo skeptiškai, šaltai. Šaltas yra 
. skietas dabar, bet jis dvigubai butų šaltesnis, 
• jei žmonijai vaikus augintų visuomenė! Sro

vė, atidalinta nuo savo versmės, turi išdžiūti; 
žmogus^ atskirtas nuo šildančių jo širdį jau
smų motinos, turi atšalti teip lyginai, kaip at

kala oras ar kitas daiktas be saulės. Šiądien 
Jfšu pajuokimu sakome apie vaiką suviliotos 

motinos, kad tėvas jo smilgose sudegė. Bet 
gailėtis jo turime, jei tose smilgose sudegtų 
jo motina. Jis visą savo vaikystą priverstas 
butų praleisti šaltoje globstyje visuomenės.

Palaidas gy venimas tojo “augštesnio sluog- 
snio” draugijos negali būti mums pavydžiu. 
Iš jo neišeina dideli žmonės. Pavyzdžiu ne
gali būti mums nė patys laisvameiliai; nema
tome pas juos nė per daug didelės laimės jų 
laisvėje palikti vienas kitą be susigraužimo 
ar pripažinimo sau kokių nors priedermių, 
nė vilties sulaukti kuomet iš jų tarpo dide
lius žmones. Dulkė, blaškoma vėjo į visas pu- 
j sės, negali nieko prie savęs patraukti, jei bent 
(ji pati prie ko taps priblokšta. Vėlė, blaškoma 

(ausmų bei užgaidų, teipgi negali nieko prie 
favęs patraukti. Viskas, kas prie savęs pa
kaukia ką, turi savo centrą ir apie jį su
pasi. Žmogus augiui savo dvasios teipgi tū
li turėti savo centrą. Tuščias, be mąsties 
žmogus nė vieno dar prie savęs nepatraukė 
Įr. bėgiodamas nuo vienos žvaigždės savo pa- 
tnėgio prie kitos, neaplobino tuomi savo dva
sios. Todėl laisvameilių patarimas mainyti 
gyvenimo draugą prie žėdno naujo ūpo mums 
netinka. Jei vyras ir moteris pasakė vienas 
kitam: “Tu man iš visų brangiausias’’, tai 
jie ir turi būti brangiausiais vienas kitam ir 

■ f juos gali perskirti tik mirtis. Jie turi daly- 
• tis lerp savęs teip sunkenybėmis, kaip ir ge- 
į rūmais, nes kitaip ’ būvant, visi musų idealai 
Į butų nieku; pas mus nieko nebūtų švento; męs 
į butume aršiausiais niekšais. Kas vertina 
• žmogų, kuris savo žodžio nelaiko? Jis yra 
1 niekinamas. Žmogui neužtenka vieno gėrėji

mosi. Jei jis neturėtų ko nors augštesnio 
I kaip pasigerėjimas, tai jis ir butų tik taja ne

tikusia saumyliška kiaule, tinkama maistui 
l tiems, kurie nesibiauri ją valgyti ir nesibai

do kartais patys kiaulėmis pabūt.

Gyvenimo tikslas nėra gėrėtis, bet vysty- 
ti^ir tobulintis, o tam reikalingos yra ir sun
kenybės. Juk nepažintiune laimės, nebuvę 

j niekad nelaimingais; supratimo * neturėtume 
į apie šviesą, nematę niekad tamsos; liga mums 
( reikalinga yra parodymui mums išnašumo
i sveikatos. Šitie du padėjimai gero ir blogo— 
• vienas mus stumia, kitas traukia vis į aug- 
f štesnį stovį. Jei jų butų vienas kuris, męs 

turėtumę ».arba žūti po jo spaudimu, arba 
ištvirkti'-nuo jo gerumo, netekti valios ant sa 
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kimų vienos dozos, sako, užtekdavo nusikra
tymui tos bjaurios ligos. Žinoma, jei meilė 
buvo tikra, vaistas negelbėjo, bet tokiems įsi
mylėjėliams nej>arsieina skirtis; jie juo ilgiau 
gyvena, juo labiau mylisi.

Bet jei net vaistas į>ervėlu jau butų imti 
nuo tos ligos ir męs jau butume nelaimingi 
dėl musų nemokėjimo pasirinkti sau gyveni 
tuo draugą, tai visgi mus tas nepaliiisuoja 
nuo jo. ' Juk ne vienas mus užgimėme neteip 
kaip reikia, vienok išnaujo negemame, l>et tai 
some tą patį gyvenimą kaip galime. Leng 
viau vienok galima yra antru kartu gimti, 
kaip doram žmogui sulaužyti savo žcxlį.

Kitą moteris, garsi netik Amerikoje, l>et 
ir Europoje savo stebuklinga energija, pasi 
šventimu žmonijai ir pataikymu įkirėti viso
kiems parazitams, paeinanti iš Kauno gulx*r- 
nijos žydelkaitė Emma Goldman, dėlei nesuti
kimų šeimynose, kaipir kaltindama moteris, 
sako, kad ant svieto nėra tokios moters, ku
rios galėtų nemylėti vyras, jei ji nori Imti 
mylima.

Ir ištikro, ne vienu gražumu veido moteris 
apkeri vyrą. Jautri širdis, prakilni dvasia, 
apšvietimas, narsa ir nenoras stovėti už vy
ro pečių dešimts syk tiek sveria, kiek gražu
mas jos veido. Seiliaus vyrams užtekdavo vie 
no gražumo veido moters; šiądien gi jie ne 
sitenkina tuomi, jie reikalauja, kad moterys 
suprastų jųjų mąstis, kad butų geromis jų 
draugėmis ir geromis motinomis jų vaikų. 
Jie niekina tokias moteris, kurios nieku kitu 
negali būti, kaip tik daiktu lytiško smagumo. 
Tokios moterys yra sunkenybe ir priežaščia 
nelaimingo gy\*vnimo. Jei šiądien svietas yra 
apgyvenamas silpnapročiais, besveikačiais ir 
kitokiais nepavykėliais; jei visa žmonija dali
nasi į tuos, kurie valgo perdaug ir tuos, ku 
rie negauna valgyt visai; jei reikalinga yra 
gimti kovai už teisę pavalgyti žėdnam, taigi 
jei šiądien priversti esame rūpintis tik rei
kalais pilvo ir nieku daugiau, tai kaltas tam 
yra tamsumas moters.

Seiliaus, žmonijos kudykystėje, jei mote
riai taikėsi pagimdyti nenutikusį vaiką, tai ji 
aukojo jį dievams, ar sudegindama ant laužo, 
ar prigirdydama, kaip kačiuką. Ji neišmanė 
genąi^; ji tikėjo, kad negeidžiamu jai vaiką 
Dievas jai davė, taigi ir gražino jį jam atgal, 
norėdama svietą apvalyti nuo nereikalingų 
jam sutvėrimų. Bet šiądien męs išmanome 
daugiau; męs žinome, kaxl nepavykę vaikai 
atsiranda per musų pačių kaltę; kad nuo mu
sų valios priklauso turėjimas gerų ar blogų 
Vaikų. Todėl.nėra reikalo blogus vaikus gim
dyti, kad paskui juos smaugti, ar nuo jų 
kęsti visas nelaimes, kokios tik ant svieto yra, 
bet reikia, idant tiesiog motina atsisakytų 
gimdyti blogus vaikus, jei ji gerų pagimdyti 
negali. Reikia, idant motina blogų vaikų bu
tų skaitoma tokia jau nusidėjėlė, kaip ir vis- 
sokis kitas kriminalistas. — Tąsyk tik galė
sime gerovės laukti ant žemės, kaip moteris 
pažins pati save ir užims savo vietą žmonijoje.

Profesorius vaistininkystės bei chirurgi
jos Chicagos kolegijos, D-ras E. R. Moras, 
parašęs mokslišką veikalą, teip jį pašvenčia: 
“Žiedėjai mano budo, patarėjai mano ir kri
tikei mano darbų, patiekėjąi mano namų; ma
no draugei, sėbrei ir pačiai- šitą veikalą pa
švenčiu”.

Kiek tai laimės butų, ant svieto, jei žėdnas 
vyras tą patį galėtų pasakyti savo pačiai. Šią
dien nedaug tokių yra, liet reikia tikėtis, kad 
ta dangaus karalystė visgi ateis sykį ant že
mės ir męs ant galo pastosime žmonėmis gy
venančiais ne savo pilvui, bet augštesniems 
idealams.

bužių, kad butų*nu\"tyti ir pakabinti — sau
gotis priteršimn ir netvarkos, kurie padaro 
darbą kitiems. Vietoje to visus tuos menkus 
patarnavimus jam ji atlieka pati, arba palie
pia tarnaitėms juos atlikti, ir jjs auga, many
damas, kad tai/yra moters darbas tą atlikti 
r rūpintis jo menkais, bet vienvaliniais rei

kalais. i.
1 ėisybė, tas <yra 'meilės pirmvste ir sma

gumu tarnauti, rbet mažą vaiką galima išmo
kinti tvarkos ir atsidėjimo ant savęs šituose 
dalykuose kasdieninio gyvenimo, nedavus net 
jam to patirti, jei motina yra gana teisinga su 
vaikų, kurį ji pagimdė jo nesiklausus, kad jis 
yra verčiamas pažinti svarbą tokio auginimo. 
Lygiai teip pat jį galima pamokinti duosnin- 
gumo jo stūmiuose ir apkantos jo sprendi
niuose apie kitus. Visos šitos ypatyltės reiš
kia laimę motinai, pačiai ir dukteriai to kūdi
kio, kaip vyras užima savo.rinitą gyvenime 
vietą namuose ir draugijoje.

Kaip jis išauga ir sustamtrėja į vyrą, ko
kiu jo motina jį patiekė, neteisingumas mo
terų, su kuriomis jis draugauja, pradeda 
įgriebti jo pobūdį. Jei jis turi šeimyną, turtą 
įtekmę draugijoje, vyrišką gražumą' ar protą 
patraukti jas, tai jos priima jį su visomis jo 
doriškomis silpnybėmis ir nesistengia jo page
rinti. Jos jieško tik naudos, kokią jis joms 
gali duoti šiokiu ar tokiu budu per savo įtek
mę. ar smagumo, kokį-jos gali gauti iš jo 
draugybes. Bet, kaip jis apsiveda, pati, kuri 
l>aėmė jį su visomis jo ydomis, ftradeda būti 
antru pavyzdžiu moters neteisingumo vyrui, 
nusiskųsdama ant jo ydų ir neištikimybės.

Kaip jis skaudė lihksmus gyvenimus ir 
laužė draugijos bei doros tiesas ant žėdno 
žingsnio, tai ji tylėjo. Kaip jis nesiliovė tą 
daręs po apsivedimui, tai ji ėmė rugoti, nes 
as kenkė jai ypatiškai. Šitas pavyzdys netei

singumo moters vyrui yra dvigubas, kadangi 
jis reiškia teipgi neteisingumą moterį jai aliel- 
nai. *

Vėla didelis skaitlius moterų, kurios dėl 
apsiginimo ar anemiško budo, arba dėl persi- 
lavinimo smegenų ir užbadėjimo |>a jautų pri
gimties, nėra tobulai išsivysčiusiomis esybė
mis, yra neteisingos padėdamos saiką norma- 
liškiems sveikiem* vyrams, kurio tik bekūnes 
dvasios galėtų laikytis. Jei vyrai butų moki
nami nuo lopšio laukui reikalų sy pažinčia 
augštesnės gyvenimo prasmės, jei jie butų

mokinami suprasti galybę, kuri gimsta'iš su
sivaidijo, ir puikų atlyginimą, esantį atmokė- 
jimu tiems, kurie smalstumą jr jausmus v^ldo 
valia, tąsyk galėtume reikalauti asketiško gy
venimo nuo. jų. Bet jeigu motinos, seserys, 
mylimosios, ^draugai, mokintojai ir draugija 
leidžia jiems suaugti į vyrus tik kaipo į pa
prastus, sveikus, jaunus gyvulius, su prigim
tais smalstumais ir jausmais ir tik su labai 
neaiškiu supratimu susivaldymo, tai nėra tei
singa laukti nuo'jų, kad jie laikytųsi saiko, 
statomo dispeptiško, anemiško ir neišsivysčiu
sio, arba vėla augštai išsivysčiusio dvasiškai 
vyro ar moters.

Męs nelaukiame nuo tik ką užgimusio kū
dikio, kad jis vaikščiotų teip kaip kiti vaikai. 
Jis reikia pirma pamokinti. Abelnai vyrai 
srityje susivaldymo yra tik ką užgimusiais. 
Vyras yra kaip kūdikis — nuvoka savo fi
ziškus reikalus. Nėra teisinga reikalauti nuo 
jo, idant jis vaikščiotų ir kalbėtų sulyg dvasiš
kų įstatymų, kol jis nebus pamokintas.

. Moteris nėra teisinga su vyru nepripažin
dama jam reikalo užuojautos jo ranka^ran- 
kon kovoje su išlaukiniu svietu. Ji be pa
liovos šaukia dėl savo pačios kovų, dėl savo 
pačios sunkenybių ir savo reikalo užuojautos, 
visiškai pamiršdama, kad tankiai vienatvė 
stipraus yra didžiausia.

Moteris neteisinga su vyru dabartinėje 
gadynėje, reikalaudama visų pirmenybių ly
gybės reikaluose ir atsisakydama nuo nesma
gumų tosios lygybes. Ji reikalauja, kad jis 
dalintųsi su ja profesijomis, daliomis ir ama
tais, ir sako, kad nėra lyties smegenyse. Bet 
ji reikalaują pripažinimo jai lyties, sugryžus 
iš raštinės ir dailaruimio ir užleidimo jai sa
vo suolo, kurio jis neužleistų jai, jei ji butų 
ant lygios su juo.

Tūkstančiai Amerikos ir Prancūzijos mo
terų yra neteisingos su vyrais, atsisakydamos 
būti motinomis jų vaikų, galėdamos suteikti 
vaikams geriausią priežiūrą ir patogybes. Tai 
tik iš pasiturinčių luomų šitas atsisakymas iš
eina. Rankpelnė moteris, moteris kenčianti 
didžiausią skurdą, arba moteris, kurios vyras 
yra ligotas ar ištvirkęs, turi tiesą atsisakyti 
nuo motinystės. Bet tokios moterys papra
stai platina savo veislę su pasibaisėtinu gausu, 
kuomet tos. kurios yra pilnos žemiškų dovanų, 
atsisako pašvęsti laiką motinystei vien dėl 
saumyliškų smagumų.

APIE VAIKŲ lankymą' 
MOKYKLŲ.

Tiesos Illinois valstijos liepi*/ 
kad kiekvienas vaikas nuo septy
nių iki 14 metų amžiaus būtinai 
lankytų mokyklą, viešą ar priva- 
tišką. Turi lankyti mokyklą sykis 
į sykį, kasdien mokinimo laike ir 
tikįai liga paliuosuoja jį nuo tos 
pareigos.

Bet susirgus, viršininkui mo
kyklos turi būti apie tai praneštą. 

Ne valia tėvams laikyti vaikų 
nuo mokyklos be aiškaus leidimo 
viršininko, arba mokytojaus.

I ėvai atsako už vaikų nelanky- 
mą mokyklų.

Už nesilaikymą šitų padavadiji- 
mų tėvai gali būti baudžiami nuo 
$5.00 iki $20.00 ir teismo lėšos.

Idant to išvengti, tėvai turi žiū
rėti, kad jų vaikai lankytų moky
klą.

APGARSINIMAI.
PASEKMES NESAIKOS.

Nesaika visuomet yra priežaščia 
kokios nors kliūties vidurių, kuri 
yra patėmijama tankiausiai pary
čiu. Jei ant jos nepaisyti, tai ji 
vis eis aršyn ir aršyn, kol bus 
neišgydoma. Męs tankiai kreipė
me atidžią musų skaitytojų į Tri- 
nerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno,, kuris yra labai 
patogum vaistu visose kliūtyse vi
durių. Jis sustabdo skaudėjimą ir 
atitaiso vidurius į jų normai i šką 
veiklumą; jis sustiprina visą gro- 
muliojimo sistemą, nervus ir rau
menis ir padaro naują, apstingą 
kraują. Jei neturi gardumo val
gyti, kankina tave negromulioji- 
mas, nemiga, slegiantis galvos 
skaudėjimas ir kiti nesmagumai 
paeinanti nuo neatsakančio gro- 
muliojimo, tai tu negali rasti ge
resnio vaisto per Trinerip Ame* 
rikonišką Eliksyrą Karčiojo Vy
no. Gaunamas aptiekose. Juoza
pas Trineris, 616-622 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

REI-
KALVOSE.

(iarbi redakcija “Lietuvos' • 9 
N r. atsisakė straipsnius Susivieny- 
jimo reikaluose talpinti. Žinoma, 
jūsų valia, lx*t teiksitės atkreipti 
atidą, ar gali visuomenė* apsieit be 
tokių laikraščių, kurie gerą daro 

I visuomenei, ne vien rateliui savo 
sėbrų, nors vadintųsi toks laikraštis 
ir organu. Sakote : Susiv. reikalu, 
reikia perkelti į organą. Teip, bet 
jeigu Susiv organas ne Sus. tar
nauja, ne sąnarių nuomonės, bet 
savo tiktai ratelio talpina, kaipo 
įtekmingų ypatų, tai kur Susiv, 
sąnariams kreiptis? Kad orgatfiza- 
rijos organas (Susiv. organas) ne
alpintų savo organizacijos sana- 

nc vienas tam 
teip yra.

straipsniu apie

i žūti.

VIETOJE ĮŽANGOS.
/ Straipsnis Ellos VVheeler Wilcox.

Koks yra veizd?iausis moters nusikalti
mas neteisingumu vyrui? Gal tai tas, kad ji 
pagimdė jį.

Ištikro tas yra pradžia viso gauso ne
laimių, kurias vyras turi kęsti dėlei moters, 
o kurios tiesiog paeina -nuo jos.

Kaip tik vyras-kudikis užgema, motina 
paprastai ima jį paikinti, auklėdama ypatybes 
jo saumylybės. Labai retai teatsitinka, kad 
motina sužadina protą savo sunaus jo žiedi- 
mosi laike — nuo vienų iki keturiolikos metų 
— svarbumu būti tvarkum, duosningu, ap
kautum ir mielaširdinpi. Ji nemokina jo už 
.aikyti savo kambarį švariu, žiūrėti savo dra

narius augštindamas, kitiems atim
damas žodžio laisvę, apšaukdamas 
“anarchijos platintojais“, mažai at- 
gabęs naudos ir pačiam Susivieny- 
jinnri! Jeigu kuopų atsišaukimuo
se yra kas ardančio Susi v. įsta
tymus. nepadoraus, ne etiško, anar- 
chistiško, tai reikia visuomenei tuos 
nepadorumus viešai parodyti, jei
gu bus kas kenksmingo, tai ga
lima perspėti, pamokyt, arba, jei
gu matys, kad yra už ką. gali nu
baust, suspendnot, arba visiškai iš
braukt iš organizacijos.

J. J. Smailis.

alkoholiškų 
karčiamas— 
Turtingiejie 

reikia. Tur-

SVARBUS. SUSIRINKIMAS.
Visi sąnariai buvusios korpora

cijos The Bell kviečiama susirink
ti subatoj, 21 d. kovo p. Ruigio 
salėje, 3301 So. Morgan St, 8 
valandą vakare; bus svarstoma 
svarbus reikalai.

Komitetas.

t
rių straipsnių, gal 
netikės, bet ištikro

157 kuopa S. f 
organą (“Tėvynę“'
balsavimą ant Centro viršininkų, 
nurodydama, kad XXII seimas už
tvirtino rinkimams Centro virši
ninkų demokratišką būdą, ir kad 
toks balsavimo būdas nėra demo
kratišku. kaip išsiuntinėtos balsa
vimui blanko* leidžia. I aigi kuo
pa pataęę C. K. elgties pagal XXII 
seimo nutarimą, o ne sauvališkai. 
1 Nr. “Tėvynė” davė atsakymą, 
kad straipsnis “aitrus, netilps ir 
J. J. Smailis, pasirašęs vardu 157 
kuo|>os, organe taju) apskelbtas 
“anarchijos platintoju". Tuomet 
buvo sušauktas nepaprastas susirin
kimas ir nutarė: jog už straipsnio 
rasimą neturi būt vienas sąnarys 
apšauktas “anarchijos platintoju", 
nes jis tai darė pildydamas visų 
nutarimą; todėl redaktorius tegul 
patalpina organe tą straipsnį daro- 
dymui visuomenei, ar ten buvo 
“anarchija platinama” ir ar tas, 
kuris rašė, ištikro yra “anarchijos 
platintoju“. Žinoma, kuopos sana- 
nariai užmetė p. redaktoriui, už 
netalpinimą raštų, reikaluose besi- 
lytinčiuose Susiv. sąnarius, ati
mant nuo sąnarių privilegijas, ku
rias jiems Susivlenyjitnas suteikė, 
nedėkingumą, po kuriucyn pasirašė 
penki sanariai (kuopoj ^ra 7). P. 
redaktorius galėjo suprast, kad ne 
vienas sąnarys reikalauja patalpint 
tą straipsnį, bet visa kuopa; bet 
netalpino.

Kokių prisilaikydamas ponas re
daktorius principų netalpino or
gane kuopų nutarimų ? Mat vis 
tai dantį šipiną į socijalistus. 
Youngstowne veik visi socijalistai 
priguli ir į Susivienyjimo kuopą. 
Taigi, jei Susiv. įstatymai leidžia 
socijalistams prigulėti į organiza
ciją, tai leidžia ir organizacijos rei
kaluose laisvą žodi bVl be
są visiems I

Ant tokio monarchiško p. redak- 
oriaus pasielgimo Susiv. sanariai 
urėtų atkreipti atidą, nes teip sau- 
ališkai pasielgdamas, vienus sa-

Kad galima būt žinoti, ar re
daktorius tikrai nusikalto, reiktų 
žinoti, kas ir kaip buvo rašyta jo 
ne|>ataipintame rašte. Prieš sei
mą. būvant dar “Lietuvai” S. L. 
A. organu, atsėjo talpinti tiek tuš
čių ginčų, vaidų, kad tiesink ant 
s*nų išlygų nė joks laikraštis ne 
galėjo apsiimti, būti jo • organu. 
Todėl seimas davė redakcijai tie
są ne talpinti tuščių, keliančių vai
dus straipsnių, vis tiek, ar jie pa
eina nuo atskirų sąnarių, ar kuo
pų, vis tiek, prie kokios partijos 
jas norinti kelti priguli. Laikra
ščiai ne teismo butas, todėl jie ne 
teisia, bet tiesiok ne talpina raštų 
ar neturinčių atsakančių, svarbes
nių motyvų, arba priešingų etikai, 
ne talpina melo, jeigu tik gali ži
noti, kad raštas su tęjgybe prasi
lenkia. Šitame gi atsitikime, kaip 
ir visi kuopų vaidai ir dagi ne vi
suomeniškos, bet ypatiškos prasmės 
yra ne tiek visuomeniški, kiek vi
duriniai organizacijos reikalai, čia 
nė pašaliniai laikraščiai, nė visuo
menė negali pagelbėti. Todėl su 
pasiskundimais geriausiai kreiptiesi 
prie kitų organizacijos viršininkų, 
arba pareikalauti trečiųjų teismo. 
Šitame atsitikime išeina aikštėn ne 
praktiškumas junginio vienoj ypa- 
toj prezidento ir organo redakto
riaus urėdų. Nepraktiškumų gyve
nimas, be abejonės, išvilks ir dau
giau.

LUOMAI PRIEŠ MINIAS.
Kova su karčiamomis yra atga- 

leivišku luomų bruzdėjimu.
Imant teip kaip jos yra prieka

bes prieškarčiaminės San jungos, 
kad jie nenorį tuo tarpu kištis į 
privatišką vartojimą 
gėralų, tik panaikinti 
kokia gi butų išeiga? 
turės tiek, kiek jiems
tingiejie gali paiĮsisiųzdinti gė
ralų iš užsienio valstijos. Męs 
nesakysime, kad jie raikalaus nuo 
aptiekoriaus, prisidengdami apga- 
vingais tikslais, kuriems gėralus 
reikialauja. Jie gali pirkti alų 
skryniomis, vyną ar degtinę ąso
čiais ir laikyti savo ponamiuose.

Bet kaip su darbininkais, ar 
žmonėmis abelnai? Minios turės 
apsieiti be to. Sulyginamai ma
žai žmonių galės, ar bent norės 
padėti kelis dolerius ant sykio nu
pirkimui gėralo. Jie nori jo, ka
da jiems užeina noras, o ne kokiu 
kitu laiku. Pasiganėdinimas yra 
tame, kad turėtų, kaip yra reika
las. Ir jiems užsinorėjus, jie pra
leidžia penktuką, dešimtuką, ar 
gal ir kvoterį. Jeigu nėra vietos 
nusipirkti išsigerti, tai žmonės bus 
sulaikomi nuo to. Kitais žodžiais 
sakant, antra privilegija yra pri
dedama prie tų, kurias turi luomai 
kaipo prieš minias.

“Vietinis pasirinkimas ištikro 
yra darbininkišku klausimu“ sako 
“Labor World“. “Amatinė vie- 
nyba nekovoja prieš principą vie
tinio pasirinkimo, nes tikslu jos 
yra neduoti valstiečiui ar keliatui 
valstiečių turėti ypatišką įgimtą 
tiesą, kurios turėjimas liečia vien 
jo ar jų ypatiškus skonius“. Dar
bas kaipo čielas tikrai benori, 
idant draugija abelnai butų pan- 
čiuojama ir varžoma dėlei šitų 
kelių žmonių.

Kalbėtojai ir raštininkai bandė 
krėsti šposus, vadindami karčia

mą “bėdino žmogaus kliubu”.

daugiu 
bet drau 
įieško 
karčiame

Užganėdini

Toki pajuokimai pasirodo kvai
lais akivaizdoje buities, kad visi 
be išėmimo naujokijų ir mielašir- 
dybės veikėjai ir kiti tyrinėtojai 
sanlygų draugijos, tyrinėjusieji* 
funkcijas karciamų vienbalsiai 
pripažino idėją, jei ne vardą.

Nėra ginčo terp rimtai manai* 
čių tyrinėtojų, jog niekas neapru 
pina teip draugijinio reikalo pa 
prastų žmonių, kaip karčiam* 
Juo ilgiau jieškai kuomi geresnii 
pakeisti karčiamą, juo 
nusimeni jį surasti. Ir 
gijinei įgimtybei, kuri 
randa sau užganėdinimą 
je, jis yra tikrybe,
darugijiškus reikalus tukstančii 
musų darbo žmonių, karčiama yr. 
pasirengusi priimti juos ir yn 
puikiai prirengta tam tikslui.

Ką priešininkai karciamų siūk 
į jų vietą? Jokis pagerinimas nie 
kuomet nebuvo pasiektas vienu tr 
draudimu. Reikia duoti ką nor> 
geresnio, ar bent lygaus gerumoj

Jei tu nubalsuosi prieš karčia 
mas, tai atimsi paprastam žmo 
gui progą užganėdinti jo pirmu 
tinę ir verstiną įgimtybę, kurs jie 
škos tad ir suras kitus kelius,kuriai 
jos užganėdinimas bus kenkiančia 
Žmogus pirm viso ko yra draugiš
kas gyvūnas. Nėra argumentai 
sakyti, kad jis turi būti namie prig 
savo šeimynos. Daugumas neturi, 
šeimynos; o kur ir turi šeimynas, 
ar net pasiturinti nej ieško draugiš
kumo savo kliubuose? Bėdina, 
žmogus reikalauja jo daug dau- 
giaus.

Red.

Redakcijos atsakymai.
Joe. Davidonis. Tai visai pri

vatiški mažmožiai, laikraščiui ne
tinka. Netilps.

Beržui. Tai tų kunigų dalykai. 
Į jų asabiškus nesutikimus nėra 
ką visuomenę traukti. Raštelis to
dėl netilps.

Pr. Jonaičiui. Tai lietuvius ne
apeinantis atsitikimas, todėl ne
tilps.

Kranauskutei. Tai privatiški 
eikalai, laikraščiui netinka.

Ar esi pasirengęs balsuoti
už DRAUDA?

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

parodyta žemiau.

Shall this city*) become 
anti-saloon tcrritory?

Yes 
No

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



Sukatoj, 21 Kovo, ’08
Bus Atidarymas Dideles Krautuvės

Drapanų ir Knygų
Po Vardu

The Bridgeport Clothing Co.
A. O1szewskio name, po nr.

3246-3.248 South Halsted Street, Kampas 33czios gatv.

DraugysCiųreikalai.'
J i lll1

Viršiniųkai Centro Komiteto 
"Ajuiroa" Dr-stės.

Pirmsėdi^' — Dr. M. Želvienė, 
1 Church Str; Plymouth, Pa.
Sekr. susinės. — J. Šernas, 3252
S. Halsted Str», Chicago, III.
Finansų Rėk r. *- K. Gugis, 4945
Justine str., Chicago, UI.
Kasicrius — Dr. J. Šliupas, 1419 
N. Main Avė., Scranton, Pa.

Szitame Sztore tampa įkurta Didžiausia Kny^ų 
Krautuve ir Krautuvė Vyriškų' Drapanų, Skrybėlių, 

✓

Czeverykų, Marškinių, Vaikų Drapanų ir tt.

SUSIRINKIMAS VALDYTOJŲ 
NUOSAVYBIŲ.

Visi, kurie moka mokesčius, 
kviečiami yra ateiti ant susirin- 
ikmo nedėlioję 29 d. šio mėnesio, 
6 vai. vakare, į ‘‘Micketvicz'iaus” •
salę, 3308 So. Morgan St., kur 
bus išrinktas komitetas ištirti, kam 
toki augšti mokesčiai yra dabar 
mokami. Toliau komitetas steng
sis darbuotis, kad mokesčiai butų 
sumažinti. Kiekvienas, kam nėra 

1 malonu mokėti dideli mokesčiai, 
tegul ateina ant to susirinkimo.

Komitetas.

Pajieškojimai

Nauja ija, Nauji Tavorai.

Sztai musų
Vyriškos

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

Box 259,
Grand Forks, B. C.

Pajieškau lietuviško ar lenkiško 
advokato, kuris apsiimtų vesti pro
tą už įkandimą šunes, einant gat
ve dieną, ant trečio blioko policis- 
tas atgy nė; .savininkas šunes y ra 
miesto maršalas, laiko sankrovą 
ir turi aiatlią, yhi italas; apsiėmęs 
vesti protą advokatas gaus dvi 
dali, man liks trečia. Artesnėms 
žinioms reikia kreiptis adresu;

Box 150,
Toluca, IIL

Pajieškau savo brolio Kazimie
ro Mikelaiėio iš Plokščių, 9 me
tai kaip Amerikoje* Jis |»ats ar 
kas kitas trikaU duoti žinią ad
resu :

Juozas Mikelaitis,
602 \V. laimbard st., 

Baltimore, Md.

Pajieškau savo pusbrolio Alek
sandro Mačiuko, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Krinčino |arap., 
Daukniunų sodos, 14 metų kaip 
Amerikoje, gyveno Chicagoje. Jis 
pats ar ka» kitas teiksis duoti zi- 

' nią adresu:
Tadas Rašcvičius,

5 Station St.,
Middlcboro, Mass.

Pajieškau savo, pusbrolio Jurgio 
Rusecko. Suvalkų gub., Senapilės 
pav., Veiverių vals. ir kaimo, jau 
visi metai kaip išvažiavo į Monta
nos valstijų ir negaunu nuo jo 
žinios. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Juozas Starkeviėia, 
BoX .JI O,

\Vestville, III.

Jis

Pajieškau savo švogerio Antano 
Pakasiau?, Ęuvalkų gub., Seinų 
pav., Lupunų gm., pirm 12 metų 
gyveno Spring \ alley, III. 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

M. V., 130 Jelbriath St., 
Netv Castle, Pa.

Naujas Sztoras, 
o Prekės žemesnės kaip visame Chicagos mieste.

Ateikite persitikrinti.
Ant iškilmingo atidarymo, Subatoj, 21 Kovo, už- 

kviečiame visus.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
A. OLSZEVVSKIS, PREZIDENTAS 

3246-3248 S. HALSTED STREET 
KAMPAS 33czios GATVES

Pajieškome tėvp, Andriaus Me- 
reškevičiaus. kuris mus, sūnų su 
motina palikęs Westfielde, Mass., 
išvažiavo nežinia kur. Jis paeina 
ir Vilniau^ gub., Aleksandravičių 
vol., Sabiškių kaimo. Kas mums 
praneš a^ie jj /busime labai tani 
dėkingi.

Vincas Meįfškevičius,
BOx 697,

Thompsonville, Conn. 
A

aPajieškau savo draugo Jono 
Jurgelioniu;Kauno gub., Vilkmer
gės pav.,‘Kalvitį sod.; teipgi Ma- 
teušo DiržiiJr, I^hušiškių sodos, Za
rasų pav./aVu Kamajų parap. Jie 
patys ar kas kitas teiksis 
nią adresu:

Kazimieras Latvinas, 
200 First St.,

Elizabeth,

duoti ži-

N.

Stanislo-Paj ieškau savo draugo 
vo Valickio, Kauno gub., Raseinių 
pav., jis Raseiniuose gyvenęs, 7 
mėnesiai kaip Amerikoje, gyveno 
miestelyje Chapel. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su: 4

Kaz. Grigaitis, ,
4601 So Hermitage av., 

Chicago, Illinois.

Pajieškau savo pusbrolio Jono 
Jekavičiaus, 2 metai atgal gyveno 
Chicagoje; paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav.. Lūkės parap., Kup
rių kaimo. Jis |>ats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Antanas Siratavče, 
Box 94,

llarrisburg, III.

Pajieškau savo pusbroliu Jurgio 
Petraičio ir pusseserės Paliūnės 
Petraitukės, Suvalkų gub., Rėžga- 
lių kaimo, Sudergų parap., ir 
Pranciškaus Jakaus, tos pačios gu
bernijos ir parapijos, Kuprių sodos. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Klein. Stravinskis, 
Box 26,

Wcstville, III.

Pajieškau savo draugų Motie
jaus Paužos ir Jono Plečkaičio, 
abu Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto, Karkliny gm., Keturvalakių 
parap., abu neseniai iš Lietuvos, 
noriu su jais susižinoti. Jie jtotvs 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu :

T. Bičių šas,
Box 104,

Steger, UI.

Pajieškau savo brolių Jokūbo 
ir Jono DauČiunų, du metai atgal 
gyveno Kevvanee, 111., o paskui iš
važiavo j Chicagą; teipgi pajieš
kau Alzbietos Žalgaičios, gvvc- 
nisuog Gardner. Mass. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ad
resu :

Motiejus DauČiunas,
H< >x 333.

Krtvanee, III.

Pajieškau Petro \alantiejaus, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Ku- 

fprcliskių parap., 6 metai kaip Ame
rikoje, gyveno Pittsburge, Pa.; 
turiu prie jo laitai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas-teiksis duoti 
žinią adresu:

Stanislovas Valintalis,
1<X»37 Michigan avė., 

■Pullman, Illinois.

Pajieškau savo giminaičių Vin
cento ir Jtioza|>o Unguraičių, Su
valkų gub.. Naumiesčio pavieto, 
Griškabūdžio parap., Barzdų kai
mo, 8 metai atgal gyveno Char- 
leroi, o paskui išyažiavu j E. St. 
Louis, III.; tunu pas juos laitai 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

\VilIiam Jankauskai, 
Box 751,

Byesville, tMito.

Pajieškau savo švogerio Adolfo 
Grabausko, pirmiaus gy veno Jerscv 
City, N. J.; turiu pas jį laitai svar
bų reikalą. Jis j*at» ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Vincas Nršukaitis,
30 Shamrock St.,

\\ orcester, Mass.

.1

Ant Pardavimo.
—

Iš priežasties išvažiavimo j Lie
tuvą parsiduoda už prieinamą kai
ną sankrova valgomų daiktų ir 
mėsos su arkliu ir vežimu; vieta 
gerai išdirbta, apg\ venta lietu
viais. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: Antanas Paulo- 
kas, 3301 So. Morgan str., Chica
go, 111.

AUKOS TAUT. REIKALAMS.
Iš St. Charles, III. Per krikšty

nas jtas Plungj sudėjo: J. Satula, 
A. Phingis po 50c.; J. Phingis, 
K. Beržinskis, Jos. Kelley, A. V a
siliauskas, F. Andruškevič, M. 
Phmgienė, J. Satula po 25c. ;-*A. 
Phingis, Jer. Kelley, M. Plungiu- 
tė, B. Gulkis [to 10c. Viso $3.15. 
Penki centai atsimuša lėšoms per
siuntimo — lieka -3.10. Skiriama 
kankintiniams.

Iš Portland, Ore. Per vestuves 
Grauslio sudėjo: J. šlimas, J. 
Grauslis po $1.00; Jaunavedis, A. 
Masonisr J. Kazlauckas, J. Ma- 
saitis, A. Lukauskas po 50c.; M. 
Jankauskas, J. Palionis, Jaunave
dė, A. Jankauskas, B. Venckus, 
A. Butą, V. Jurasauskas, B. šlie- 
mienė, M. Žukauskienė, V. Jen- 
droška, J. Valangevičius po 25c.; 
S. Ordinic, J. Bobrig po 20c.; M. 
Jankevičius, Calci po 15c.; M. 
Žukauskas, A. Masaitis, S. Cirgc- 
lis, A. Rugšnaitis, F. Marcinkevi
čius, F. Danai, J. Vasalga, J. Arc- 
kauskas, J. Žukauskutis, J. Patru- 
skis, J. šlimaitė po 10c.; J. Vai- 
takunas, J. Avalasevičius, J. šli- 
mukas, J. Vasalga po 5c. Viso 
$9.25. Persiuntimo lėšoms atsime
ta 5c., lieka $9.20. Skiriama Re
voliucijai $4.60, “Aušrai” $4.60.

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,
325a S Halseted St., Chicago, III.

“LIETUVOS ŪKININKAS”.
Laikraštis skiriamas <larlx> žmo

nėms, eina kartą jx*r savaitę iš 
Vilniaus, 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 ................. $1.75
Amerikoje metams .............$2.50

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

koje |x) adresu:
M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted str., Chicago, III.

ISGYDAU REUMATIZMĄ.
Išgydau reumatizmą ir sulai

kau didžiausius tirpimus rankų 
trumpu laiku namie dirbtais vai- 
trumpu laiku naime dirbtais vai
stais gerai ištirtais. Ligonis turi 
aprašyti savo amžį, kaip seniai ser
ga. kokiose dalyse kūno liga ap
sireiškia ir kokiame padėjime li
gonis yra, kad žinia butų kokius 
vaistus prisiųsti. Nuo artymų li
gonių nė cento h< imu iki pasveik
sta, o pasveiksta kiekvienas, kas 
mano vaistus vartoja. \ ai štai yra 
tepami, ne geriami ir su mėnesiu 
laiko išgydo seniausią ligą be su- 
gryžimo.

,P. Murnich,
P. O. Box 412,

San Francisco, Cal.

SAKAU!
Niekas teip. gerai nepadaro j»a- 

veik*lų, kaip lietuviškas fotogra
fas: Atlieka darbą artistiškai; 
kiMipuikiausiai |>erdirba iš mažų į 
dklelius sulyg sutartos kainos: už 
darbą atsako. Taigi Tautiečiai ir 
Tautietės kviečiam atsilankyti pas 
J. Dri/ą, Portrait Studio, 500 S. 
2 nd St., Philadelphia, Pa.

DYKAI! DYKAI!
Auksinis laikrodėlis su grandinė

lių, užtikrinami 20 metų, vertes 
$23, bus duota dykai ypatoms. 
pagelbstančioms mums garsinti 
musų puikios rūšies tabaką. Ga
li lengvai jiarduoti $9 vertės terp 
savo draugti ir įgyti šitą puikų 
auksinį laikrodėlį dykai. European 
Tabaco Uompany. Dept. 71, ^3 
Leonard St., N. Y.

NAUIM)KIT£S KOL LAIKAS?
Šitas laikrodėlis 

gryno sidabro. Iii- 
gin ar \\ alfam vi- , X
dūriais, kaina tik 
$8.00. Geriančias' 
laikrodėlis aukstlo- 
tas su užtikrinimu 20 metų, Elgin 
ar Waltam viduriais, kaina tik 
$13.00. Gryno aukso laikrodėliai 
gerais \\ illiam ar McKinley vi
duriais, kaina tik $21.00. Be to 
turime dar visokių štukų ir kito
kių daiktų. Prisiųskite savo ad
resą ir už 2C. krasos ženklelį, o 
gausite didelį kataiiogą su apra
šymu visokių daiktų. Adresuokite:

F. J. Gritz, 
Box 66, Eureka, Cal.

Tek Matu 1769. Room 8.
45 La Šalie str./
CHAS. Z. URNICII,

Parduodu namus, lotus ir far- 
mas išmokestimis po $10.00 kas 
mėnesis. Pirk puikią 10 akrų far- 
mą, kuri atneš tau $3000 per me
tus. Dirbk pats sau, o ne kitam.

VlenatlnS Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literaiuro* ant “Norit Side” Chicago). 
čion galima gauti moktlitkiĮ, •vietiKkų Ir dvaai- 
tkų knygų, rainučių, Ikaplierlų, abrox<lių. viso
kių laikraičių, Amerikos ir Europoa ir poplerų 
gromatoms. Teipgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, pailelių, plunksnų,drukuojamų mašinukių, 
brltvų, stereoakopų ir daugelio kitų daiktų. Ne. 
uimirikite atsilankyti, o busite užganėdinti.

Petras M. Kaltis
ttl VVabgnaia Avė. , Chieago, IK.

tSaie Lietuviuos Bažnyčios).

MOKINKIMES PATYS!
Gramatika anglitkoa kalbos mokintis be mo

kintojo (apdaryta) >1.25.
Valką Draugas srbu kaip mokintis skaityt 

ir rąžyti be mokintojo 1 Be.
Naujas Budas mokintis r i lyti be mokinto 

jo 10e.
Pinigus siųskite per Noney Orderi i uo adresu:

P. MIKOLAiNIS, Bm St. York City.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj.
Dangus, ielmyniėkaa taislas, pa

rūpintas doram Ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai toblyčia 
22x24 colių su nupieptais keliais Ir 
tinkamais Ižreižklmals su num. 
pradedant nuo 1 iki 121.

Siame žaisle kiekvienas dalyvau
jąs turi mėtyti kaulei]; dalyvauti 
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena 
y pa ta apsf renka aau vienų kupsteli 
(yra 5 yvairių spalvų) kuriuo m 
uždengia tam tikrų numer] kaulei] 
metus. Toblyčia susilenkia j 4 da
lis, su skrynute prisiunčiame j na
mus per pačtų. Prekė ...... 11.50

Flirtas, žaislas Ir lošimas, suau
gusiems pavestss. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairiaia 
klausymais; ant kiekvienom kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
varduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Dangaus ir prie Flirto* 
yra paaiškinimas kaip žaisti. . F1 Ir
tos prekė .................... r. >125

Tautiszkl

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudžia labai 

gražus tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy

tautas.
2. Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis

tuos.
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Al

girdas.
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis G*- 

deminas.
Paveikslų mlera 22X28 colių.

Prekė 35c. kožnas.

Nusipirk po vienų šių paveikslų, o 
galėsi gražiai papuošti savo ruimų.

Priglusdamas pinigus adresuok:

A. OLSZEWSKI
3252S. Halsted ht., (’hieapo, II

Pinigu Preke.
Utį 500 rublių, rublis po.......... ....52)^
Nuo 500 Iki 1000 rublių, rublis po..51 
Virš 1000 rublių, rublis po..........61^

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant palto kastų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite ^er “Lietuvos** redakcijų, 
adresuodami teip: .

A. OLSZEWSKI
3252 8. Hahted ai., Chlcago>^l

SKAITYTOJAMS.
Kuriu prenumerata už "Lie

tuvą" jau išsibaigusi, malonėki
te ją atnaujinti. Kurie savo 
laike neatnaujins, tiems "Lietu
va" liks sulaikyta. Todėl kurie 
nenorite, kad “Lietuva" liktųsi 
sulaikyta, pasirūpinkite tuojaus 
užsimokėti. t-

A. OLSZEVVSKIS, 
“Lietuvos" Išleistojas.

Talsfon YarUa 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Ikiirba visokias legališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Sale, Testamentus, Affidavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

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

Chicago, III.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted sU Olszewskio name.

Traukia dantis be tkauotno, ii^ttdo skorbuta,' 
Neuralgija, sudeda liauju* vieton 1Ž|hk»1umu. pri-n 
pikio Ukirtnijusiu* auksu, tkiahru anialfraiutu 
Valandos: Šiokiom* dienom* uuo 8 r»to iki 12j 
nuo 1 iki ftvak. Nedėliotus: tu><> 9 r. iki 5 raki

TelephoAas Yarda 12*8

CENTRAL BUSINESS COLLEGB
Mokina: stenogrzfijos, spaudinamos ma-l 
Šinėlės spaudinitno, knygų vedimo, arit-J 
metikos, skaitymo, rašymo, speiiniinoJ 
istorijos, geografijos ir tt.

Specijsliškos instrtikciios angliškos kalboj 
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalbai 
ir kurie nori joje 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. Tinu*.
BriucipalaL 

Shlller Bldg., 109 Rsndolph Strwt, 
CHICAGO, ILL.

Drukuojamos Mašinėlės

Pigiausi* vieta pirkti drukuojama* mažiukes 
BHckeuaderfcro Num. 5 ir 0. Noriuti* pirkti tegul 
ataišaukia tuojau* į muaų naujų dirbtuvę; pir
mutiniai kurie atsibūk*, gaus pirkti už pn*f 
kaino*. Malinėlf 150 vertė* gaut ui tft: turime 
teipogi ir plgeeniiį — po*l& ir *10. Artesnėm* ži
nioms reikia kreiptu j muaų dirbtuvę iaifku, įde
dant atsakymui kraac* ženklelį. Adkesa*:

A. *mith, *0 W. 23 Ct., ChAago, lt|.

. Reikalauja agento, mokančio iBtuvių ir 
gli| kall>ų i ra* nTjimul apdrMklltAa gy»a»ti-a. 
Auakunčiaiti n rus g ra viela. Ar'«Etm, inimuu 
reikia kreipti, adresu; — The į
li.s-rauce Co., 315 IJearborn St n



Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.

StBfNskopal arba Teteskapaf. •erijS fvJ

Miestuose darbai eina blogai; 
žmonės be darbo skursta, o ant, 
farmų tų blogų laikų nieks neat
jaučia. Kamgi skursti miestuose, 
jei už mažus pinigus gali nusipirk
ti sau gabalų žemės, ir dirbti sau. 
Žemiau paduodame surašą kelių 
■farmų, 
mažus

At
pasakos: 
akmenys. 
Dienynas 
Vaidulys.

No;

' No.

kurias galimą pirkti už 
pinigus: —

MISSOURI.
I. 40 akrų farma. 8 akeriai 
dirbamos, likusi dalis po giria, 
geri sienojai. Stuba — 1 
ruimas. 2 geri šaltiniai. Iš 
abiejų pusių gyvena lietuviai. 
Kaina............................$175.00

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

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

3. 40 akrų. 7 akrai dirba 
mos ir aptvertos, likusi po 
giria. Stuba 1 ruimas ir 
staldukai. 2 šaltiniai % my
lios nuo didelės upės. Pusė 
iš kalno, antra pusė išmokes
timis. Kaina ............. $225.00

4. 140 akrų. 45 akrai dirba
mos žemės, 60 akrų aptvertos, 
likusi po giria. Stuba 2 
mai. staldai. Sodnas 30 
laičių ir 200 persaslyvių 
džių. \ anduo prie pat 
bos. Laitai gražioj
prie pat vieškelio, arti mokyk
los ir pačto — storo.
Kaina .,.

rui- 
obe- 
me- 
stu-

vietoj.

30 akrų 
po giria.

Stuha 2

$1000.00

dirba- 
\ isa 

rūmai, 
2 ma-

5. 40 akrų, 
mos, to akrų 
aptverta.
Stakiai, kalvė 16x26, ir
žos triobos. Geras vanduo. 
Prie pat didelio vieškelio. Ar
ti mokyklos, pačto, storo ir 
bažnyčios. Tarpe 3 lietuvių— 
Gera vieta lietuviui.
Kaina .......................$550.00

No.. 6. 354 akrai. 200 akrų dir
bamos ir aptvertos, likusi da
lis po puikia giria. Stuba sta
tyta pagal miesto madą; 6 
ruimai, telefonas 
stuboje. Sodo 5 akrai. Šu
linis vienas prie stubos, antras 
prie staldų ir kitos 
Prie 
bėga upė.
Kaina po $21.00 už akrą, ar 
ba viso

ir pačtas

triobos. 
didelio kelio. Per ūkę 

Labai graži vieta.

.$7.434.00

No.

No.

No.

7. 182 
bamos, 
prūdai,

akrai.
likusi*

galima

roo akrų dir- 
po giria. 2 
žuvis auginti.

4 šaltiniai. Stuba 2 ruimai,
staldai ir kitos mažos triobos. 
25 žingsniai nuo pačto ir sto
ro, % mylios nuo bažnyčios. 
Telefonas stuboj.
Kaina ......................... $2900.00

8. 54 akrai. 22 akrai dirba
mos, visa aptverta. Naujos 
tvoros. Sočias — 80 jaunų 
obelaičių,. 100 persaslyvių me
džių. Stuba — 2 ruimai. 
Staldas ir 3 mažos triobelės. 
Čia pat lietuvys gyvena; už 
pusės mylios antras Ijetuvys. 
Prie pat vieškelio. 
Kaina .$600.00

akrų. 40 akrų dirba- 
mažne visa aptverta. 
100 obelių, 200 persa-

9. 80 
mos, 
Sodas 
slyvių, 10 vyšnių medžių. Stu
ba — 2 ruimai, staldai. Di
delis naujas šulinys prie stu
bos. 
eina
troje pusėje kitas lietuvys gy
vena už pusės mylios.
Kaina.............................. $800.00

Nedidelė klėtis. Susi- 
su lietuvio lauku. An-

MICHIGANE.
2 farmos po 40 akrų — po 

{500.00. Išlygos % dalis įmokėti, 
ikusi dalis išmokestimis.

2 farmos po 80 akrų, po $960.00 
r $1000.000.

f Kelios gyvenamos farmos po 
į £160 akrų nuo $960.00 iki $2000.

Visos arti Peacoęk, Mich.

VVISCONSINE.
80 akrų farma. 15 akrų dirba

mos žemės. Stuba, staldas, viš- 
tininkas, šuliniai. • Ant išmokesčio 
kaina $1200.00, už grynus pinigus 
kaina $800.00.

320 
man.

INDIJANOJE.
akrų. Jasper Cd. arti Kni- 
Puiki farma. Kaina $16.000.

Be virš minėtų įrengtų farmų 
turime didelius plotus žemės, val
stijose Missouri, Michigane •» ir 

(Wisconsine. - ž
A. Olszewsk1 -

3252 S. Halsted St, Chicago.

Alluma ią kito* pasakos, Ouy de 
Maupassant’o, vertė J. Laukto, 
toj knygelėje telpa šios 
Alluma, Netikri brangieji* 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio, Mėnesienoje,
Užšalusioj padangėj. Atsikirtimas, 
Vienatvė. Tėvas Ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštiainkų pasakų rašyme i^ žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .................. 35c

Revoliucijos Dainos. Surankjotos 
Iš visur ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės. visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti ............................................  15c

Aritmetikos uždavinynas. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da-| 
lia. 1

Aitą 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. 
Flamartjono ir Lockyero, \A. Aga
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Plauėtos, Komėtos, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji
mas pasauiėje, Mėnulis, Pasaulės 
Įstatymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62 ............................. 40c

Stereousopas arba Teleskopas yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėlio, abrozėli* pavirsta Į na- 
turallškų paveikslų, kuriame matai Me
las grupa* žmonių, trlobų, visų mie
stų, plačiu* laukus, miškus, daržus ir 

' teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viskų savo akimi mi 

itytumsi. Teleskopas paverčia | natv 
I Fališkų ėsybę, padidina j| atskirsto 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau n* 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dahar ant pardavimo gra
žiausius stcreoskoplšku* paveikslu* 
kaip matote žemiau surašytu a

Išsivystymą* vaisiau* gyvūnų. Lek
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
lių iš embryologijo*. Pusi. 12. Pre
kė............................................................10c

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

Kaip žmonės au ponai* kovojo? 
Sodiečių sukilimai išpauijoj, XIV 
amžiuje. Paraše A. J-tis. Pusi. 34. 
Prekė ...................................................10c

Susideda 18 100 MhMostf^Blkų pavstk- 
•lėlių bakaelyjer Prekė |2J)0 Bt 
baksell. SI

Šitoj* serijoje yra-4 *fk 
velklėllų kų pinuo^lnėse i 
štai kų juose galit# parhft 
101 
102

103

104
105

106

107

108

109
110
111
112

113

114

115
116

klos tiek pa 
serijose. Ir 
Itytl:

Besiartinanti aodra aAt ežero Erta 
New York. Tęforų krovimas | di

deli oceanln| laivų.
New York. Pilies daržas (Casttle 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darža
Atlantic City, New Jertsy. Pama- 

ryj. j -lt
Niagara. Patkavlnis vandenskri- 

tys nuo ožinė* salos. (Horss 
Sboe Fall* from Goat Island).

Chicago. Auditorium viešbuti* ir 
Michlgan Avenpe.

Kaskados Ir pokyllnė svetainė. L 
P. Parodos 19O4m.

Moki indljonas namieje.
Moki Indijonų gyvenimą*.
8ioux indijonų vada*, He-No-Fndd. 
Vartininkai (Tbe gentinei*) 3,043 

pėdų augščlo, Yosemite, C ai.
Motina girių, 63 pėda* apėmio. Y» 

•emlte Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija Ozford. Ang 

lijo 1-
Airija. Killarney. pili* Ros*.
Įėjimas į Muckroas Klioėtorlų, a! 

-Ijoj.
šiaurini*117

118 Berlynas.
dra.

miestas, Gibraltar.
Bondler lovį* Ir Kata-SERIJA I.

Susideda ii 12 Stsreoskoplikų paveik
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 119 VokteJja. Griuvėsiai viduramžinės 
pundai j.

štai kų juose gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellovr-Stone Par

ko.
Kvietkinė paroda, mieste Sarato- 

gos, N. Y.
Bovrery gatvė New York*.
Didysis vandens puolimas, Yelloįr- 

stone Parke.
Typlaka tabako farma, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu. ant sa

los Hawali.
Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi
lipinų salų.

Sr n Jose ga.vė, mieste San Juan. 
Porto Rico. 

Puikiausia pili* mieste Rhelnstein. 
Prusnose.

Puikiausias Žurandelis Salone de 
Jenet*. mieste Vienoje.

švento Mykolo paloclua, Peterbur
ge, Rosijoje.

švento Petro bažnyčia ir pilsčius 
Ryme.

pilies.
20 Vokietija. Laivų* apleidžianUs Ko-

121

2

5
6

7

8

9

10

11

13

Kiškialiai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukliau. parašė A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš 
kiai gyvena ir kaip *u jais valkai , 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .— 10c

Lletuviail ar gerais keliais žengia
ma priekyn? Nuoširdus atsiliepi
mas į lietu vis k ųjų visuomenę D-ro 
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury. Conn.. 25 gruo
džio 1906. Union City. Conn.. 26 
gruodžio 1906, EdwardsviUe. Pa.. 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 2 307 m. Pusi. 47,

2 
3

ui

Now

Nia.

prekė....15c
5

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje

122
123
124
125

136
127

128

129

130

131

133

133

134

138

136

137

138

139

140

Lietuva tėvynė 
rašė K. Stiklelis, 
vyniškų dainelių, 
kė .........................

mano, 
telpa

Eilėmis pa- 
14 gražių u- 

Pus lapių

atminimai.

16 pre- 
,.... 10c

Pasak
M. Pa

7 
8

Laikrodininko
Erkman-šatriaaų. sutaisė S.
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų
kariavimų. Pusi. 44. Prekė.... 15c

Monininka* arba Magikas. Pa
gal Panorę. parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški pavelkšlėltal Ir 
kaip padaryti visokias štukas. Pus-, 
lapių 32

Oras,
Lekcijo* 
šernas. 
138.

15c
Vanduo, šviesa Ir šiluma, 

prof. Blochman'o, sutaisė 
Su daug paveikslėlių. Pusi. 

Prekė ........ ........................ 40c

Pilėnų kunigaikštis. Tragedi
ja V - uose veikmėse, sutaisyta 
pagal Kraševskio apysaką “Kuni
gas". Parašė 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. 
Niemojevrskl, vertė K. Puida. Tel
pa čia 'devynios gražioj apysakaitė* 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
rės su Japonais ir įvykusios po jai 
pairtu vės rusų viešpatystėje. Kny
gelė jdomi kiekvienam. Pusi. 76 20c

Rankų šašeliai ir Parinktieji žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais 1 luošo laiko; šitoje knyge 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

Ratelių spėjimai, "“ra linksmiausia 
žaislas (žabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjikas. 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

Sparnai, drama 3-Juose veiksmuose, 
parašė W. Šiaulėniškis. Pusi. 44 30c

Tikrl Ir netikri AventieJIe. Paveik
slėliai Iš gyvenimo kanklntlnlų ir 
kankintojų. 
Laisvamanių.

Išleista Suslv. Lietuvių
Pusi. 61, prekė .. 16c

Politiko* knygynėli*.

9 
10

U

18

13

14

15

16

17
18
19
80
21

1

Tautiško*
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas, perseklcjlmas ypatos laisvės, 
draugijų ir suulrinklmų, laisvės žo
džio ir sųžlnės. ir kame išganymas? 
Pusi. 47. Prekė 10c

Jėzaus Kristaus pas Popls- 
IX. Parašė Victor Hugo, 

..10c

Vaišės 
žiu Pijų
antra laida. Prekė

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted Sta Chtcago, IH.

SERIJA 11.
Susideda Iš 25 St«r«o*kopiŠKų pavelk- 

•leiių bakMlyje. Prekė 75c. 
bskselj.

štai kų juose gali pamatyti: 
Gražiausia* vanden* puolimas, 

vana Glcn, N. Y.
Graudžių sodas. Floridoje.
Didžiausias pačto buliukas, 

York*.
Stebėtina* vandens puolimas, 
gara Fall*. New York.

Puik.i*u*l* svetainė United States 
Kotelyje, mieste SaraLogos, N. T. 

Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Ha
vanos, Kuboje.

Ūkininko namai, Kuboje.
Įplukdytu** galvijų miesto Manilės, 
ant Filipinų salų.

Geležinkelis ant salos Hanrall.
Gatvė miesto Manilės, ant salos 1 

lipinu.
Kapeilja “Sousa“ ant Paryžiaus 1 
rodo*. Francu/įjoję.

Paimu daržas mle*t« Fmnkfort, 
Prūsuose.

Merginos parduoda kvletkas 
sts Kopenhagen. Danijoj.

Puikiausia* 
•te Moste 

Rustoenval 
vogi joj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuje 
Francuzljoj

Moterų duelė* su kardais.
Motery* prie arbatos.
Motina kūdiki prausia.
Kai; labai diueil tie mažiukai 
Vakaro diskusijos.
Ir kM-ir| kitokį paveikslėttaL

kvietkų danelis, 
Carlo.
vandens puolimas.

141

142
143

144

148

, 146

mis-

mlo

Nor-

SERIJA III.
«tv oicreoekopiėkų paveik

slėlių iš Kristaus gyvenimo. Pre
kė 51.00 uz bakMli su 22 paveik 
•lėliu.

Štai kų juose gali pamatyti:
Kristau* užgimimas Be tie jaus Štai- 

nėlėje.
I Trys Karaliai atlanko gimusi Kri

stų Ir dovana* jam kloja.
i Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktarus Jeruzollaus bažny
čioje.

i Kristus 
Įėjau*.

i Kristus
i Judošius savo pabučiavimu 

Kristų žydam*.
r Blmonas pagelbsti Kristui 

nešti.
8 šventa Veronika apšluostė 

IriatuL
Jixus ramina moteris, kad 

UOtitių.
Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

Žalnieriai Ir šv. Petras prie kalno 
Golgotos.

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

14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiau* * ,

Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi i* grabo.
Kristus žengia | dangų.
Regykla šlųdleninio Betlejau*. 
Kaip aiųdien išrodo Btalnelė, 
kurioje Kristus gimė.

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

P. Marijos.
Kaip šiųdien išrodo Kristaus gra-

3

5 
6

1

9

10

11

12
13

16
17
18
19 
2U

21
22

23

147

148
149

150

181

III

153

154

155

166
157

158

159
1M

161
162

.68

ant svodbofl. Kainoj Gali-
Permaino vanden} j vynų, 

ant kalno kalba priešais 
išduoda

krytl«

veidų

jo no-

nukry-

ku-

Kaip šlųden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

35 Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo-

24

blenc’ų, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholma* nuo vandens 

pusės.
Stockbolmas. Karališkas palociu*. 
Švedija. Ant kelio | Odde. 
Švedija. Lsjoao pili*. Gotaborga 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamonbc.
Thun, Šveicarijoj.
Žiu»lnl* kiemas, Alhambra. Grana

da, Iš peni jo j.
Katedrų Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj. Francuzljoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Frau- 

eijoj.
Palociai tautų ant upės Belna'os, 

Paryžiaus Paroda. 1900m.
Venų* de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
dės Champs Klysees. Paryžiuje, 

Francijoj.
Didžiosios operos pslocius, Pa

ryžiuje, Francijoj. , .
Tvirtynė šv. Jono Ir KatednuMar- 

•ellles, Francijoj.
Laivų užplaukė Ir ežero*. Vlllefran- 

che. Francijoj.
Carniche kelias Ir ežerėli* Vilią- 

franche, Francijoj. ,
Pajūrini* kraštą* Casino, Mosto 

Carlo.
Vatikano daria* Ir šv. Petro ka

tedra, Ry~n*. Italijoj.
Ryma* žiūrint nuo bokšto šv. Pe

tro katedros.
Didžioji galerija Colou* palodoje. 

Ryme, lianjoj.
Skliautas Settinžo Bevaro, Rymai 

Italijoj.
KokMM-uma*. Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocių^, Pom- 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelias šv. Juozapo. Venecijoj. Ita- 
* lijoj.
šėrimai karvelių ant piečiau* San 

Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj. 

Italijoj. v
Mahometonų bažnyčia Omaro.
OceaDini* pakraštį.-*, parodantis ke

lio užuolankų. Algiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Būnamo 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma- 

bometonų bažnyčios Gamos EI

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
as*, žiūrint, nuo Ciadelio sienų 
Kairo, Egipte.

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

Arabija. Daržas išdžiūvusiame

Įėjimas | palocių, Singapore, Indi
joj.

Turgaus diena Singapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trūkis, Singa

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chi- 

uljoj.
Žibinčius Konge, Cbinljoj.
Cbinlečių v ienbuprlnlal laivai Į 

plaukoj Hong Konge. Cbinljoj.
Gražusis kelias Shangbal, Cbinljoj.
Žvilgis ant viešo* turgavietės, 

Bbangbal, Cbinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybė* 
laukai

Tokohama, Japonijoj. Prūdą* eglp- 
tiškų lotu* kvietkų pilname žy 
dėjime.

Junitų tlnyčia Honmoku. Yokoha- 
ma, Japonijoj.

Yokobama, Japonijoj. Siaučia* dir
banti* lytines karpęs.

Yokobama, Japonijoj. . Krlaukllnlų 
žuvių pardavinėtojau* stoti*.

Paroda ugnagesinių atletų, Yotoo- 
hama, Japonijoj.

Yokobama, Japonijoj. Kvietkų dar-
01.

Yokobama, Japonijoj. Altorius, Ne
šamas jaunų gerbėjų Mataun 
procesijoj. ZE ,n

Japoniški valkai; nešanti pokylinĮ 
Matsurl altorių, Yokobamoj.
M a tauri pokyli*,, muz^os pastotas 

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj, 
joj.

Yokobama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtų.

175 Japoniški kūdikiai ledinė* srneta
noa šėtroj, Yokohama.

176 Japoniškas žvejys prieplaukoj. Yo
kobama.

JaponIečių būdas eiti pailsiu.
Trepal Į Klgomlzų žinyčių, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų 

tfs- 't
180 Auksinis paoillonas ant ežero

kakujl, arti Kyoto, Japonijoj.
181 Senoviška žlnyčla Fųjlyama, ML

Fuji, JaponljoL j

164

165

166

167

168

169

170 182

71 183

172

173

174

177
178

179 žlny-

Kln-

84

185
186

187

188

189

,Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas

t—■■■ ... 1 Banka. 1 ......................

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

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

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

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

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

gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į knr 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 nė ugnis prie 
jų neprieis.

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

Nori pasiųsti pinigus į krajų, 
ir saugiausiai nueis.

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

šifkortes, pinigu pasiuntimą ir bankon pasidejimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pomi (užčMyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

siųsk juos per šią banką, o greičiausiai

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

Teatro gatvė, ilgio vienų mllių, 
Osaka, Japonijoj.

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

Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergiantis Nikko žinyčių 
nuo Piktojo.

Hawaiiški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu, HavraL
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

HavraL
Havvališka moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę krlaukllnę žievai
tę.

Chinlečlai renkanti ryžius, HavraL
190 Gyvenimas Pretorljoj. Pietinėj Af-

191

193

rikoj.
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Vai paraižo, Chlle.
Jamalcos Brookline gatvė, Port

San rnnclBCo gatvė, Mexlco City.193 ■_____ _ „
194 Didysis pilsčius, Mezlco City.

Chicago, III

“Jojimas šėnlmls".
Mano apginėjaš.
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuris esi danguose”.
Pagalvėlių karė.
Šėrimas kačiukų.

kaipJoje galima tiek daug pamatyti 
Ir serijoje L

SERIJA VL
12 teip t>at Vr.uisyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 75c. už puo
de l|.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viskų teip aiškiai kaip 
kad prieš aki* nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, ked virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Ttle 
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų i 
visokių paveikslėlių turėti, tai viena* 
Teleskopas užtenka jiem* visiems

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali tusti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tikt Į tų patĮ teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OLSZEW8KI.
Chicago, IIL

196 
196 
197 
198 
199

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja........................ 13.00

100 tų pačių paveikslų bakselyje 
be teleekopo.......................12.00

25 paveikslai M Jėzaus gyveni-
mo ....'.......................  81-00

■’ats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

SERIJA V.
Susidedanti 14 12 maišyto gatunko p* 

veikalėlių pundelyje. Prskė 35c. 
už pundelj.

šitoje serijoje, kiekvienam* punde
lyje, bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš vUokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų begotų triobesių paveikslai, teip
gi ir fcomižkl paveikslėliai. ŠI serija 
yra gera tiems, kurie nori pinigus už- 
Gėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 36 c, o 3252 So. Hal*ts« «M



"LIETUVOS” AGENTAL
Juozas Slikas, 

“Lietuvos” keliaujantis agentas.
Baltlmore, Md.

Jonas Žslvi8,
J. Diemedis,
,Wm. J. Moran.

S. E. cor.’ Sharp and Camden Str.
Luls, -
Gawlis,

711 W. Lombard St
521 Columbia Av.

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

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės. Geras mūrinis na- 

•' mas su lotu . $1.500

26 So, Gręen St.
1834 N. Castle st,

Brooklyn, N. Y.
Froomes, 73 Grand SL

A. DiržulaitlB, 165 Metropalltan Av.
6tan. Rinkevičius, 73 Grand SL

Cleveland, Ohio.
Povilas Sukis 3707 E. 63rd St.

Elizabath, N. J. 
Wm. Bočkus, $11 First SL

E. SL Louls, III.
Įuoz- Rainis, 537 Čollinsvill, Av.

Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius, Box 4.

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

Mlner*vlllet P««
Juozas Ramanauskas.

ML Carinei, Pa.
Fr. Ban* , S- Locust
Jonas Banis. Be s

New Britaln, Conn.
j. cbeponis, 21 Pleasant

New York, N. Y.
ĮA. Leanie^skls. 144 E. Houston 

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

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

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

Pittsburg, Pa. 
jonu* Ignotas, 13 Diamond Sųuarc S-8.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis. 1514 Ross Are.

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

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

Mass.
Box 617

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

Westvllle, III.
V. 8. Kreivėnas.,

J.
L.

E.

st.

St.

SL

SL

St

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

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

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

6 Fla- 
Rentas

arti 29

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

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

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

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

Turner Falls,
K. P. šimkonis.

I'"'

Worce*ter, Mass.
Antanas Bernotas, 12 Harlem SL

už namus ir 
ant viso am-

pigiai galite 
namus su Jo-

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

turi išmokėti per vienus melus, 
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
kių! iką metų rentas sugrųžįs tau 
pinigus užmokėtus 
turėsi savo savastį 
žiaus.

Tėmykite kaip 
nupintu* pas mane
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke
lias prekes, parodymui, kad kož
na* ?ali sau pigiai namus nusi
pirkti:
Ant ILLINOIS COURT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas (4 
ruimai) su lotu ...... $i.aoo
$350 iš «kalno, o rešta ant

lj Išmokėjimo po $i2antmė- •

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

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

2 lubų $3.000 
125 pėdų, 
mėnesį (4

31ST PLACE.
gan ir, .Auburn A ve 
rinis namas. • 
Lotas 25 per 
Rentas $16 į

tarpe Mor- 
•Mu-

Kaina .. $2.200 
107 pėdas, 
mėnesį.

tarpe Mor-
Mu-

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

31ST STREET, tarpe Erne- » 
raki ir U nion Avės. Mū
rinis namas ant 3 lubų $10.000 
Lotas 72 per 100 pėdų. 
Rentas $96 į mėnesį.

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

.200

6 
Labai

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

WORKS, 
medinis

ILL. 
namas.

HARVEY, ILL. Turlingt- 
on St., tarpe 154 ir 155 
gatvės. 2 lubų namas $3. 
Lotas 25 per 175 pėdas. 
Rentas $36 į mėnesį. Pui
kus namas.

1-300

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 Jubų. Naujas .........  $3.500
Christiania Avė., arti Mil- 
waukee Avė. Tailor Shop, 
ir 4 ruimai, ant 2 lubų. 
Lotas 25 per 125 pėdas. 
Rentas $26 į mėnesį. Ant 
lengvo išmokėjimo.

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

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

Int visus ligonius iMrtuYBikus Amerikoj.
Dovanoj! Dovanoj b' Dovano; ! • 

• Kotej pasikrejpsl pas kuokia daktara, arba in medikaliszka 
instytuta. paraszikit int mus, ir iazajszkikit jusu kentejma.

Mias isisiusim jumim graiej illustravota kniga, kurioj jusu liga ira abrasiita, ©va
dinasi “Pasipasinkiame”. Tejpos gi iszsiusim knodnam kentiehčiam slaptinga liga 
dovanei, tabej naudinga knigute, povardu "MlbU VBNERA ',

Venok priverčiam adita, jog knigos tuos ablejkis tiktej* ligoniej Lietuviaj-svejki 
nie gali ju parejkataut. Tiktejs pas mus pasistiksit su tikra pagelba jusu kenticimja. 
Mias nie asam jokiu medikalisiku instytutu • bet serganci, kurie krejpiasi pas 
mus, bus giditi gieriausiomi ant svieto vajstajs ORQSI.

Kuodna liga abzuro ciej trys daktarėj tejp, jos kiek viena* gali tikėtis ant ge- 
rausio supratumo jo kentejmo. O dinomum ira daljku, jog venas daktarus, tegul 
in gerausias, ne daejs in tuokia supratuma, kajpo trise garaiugi ir sluvni speciali
stei. - Paraszikit in mus dar szendiena gromata lietuviszkaj po adresu:

AKADEM1OS MEDIKALISZKA KOLBG1UM
Dr. KNIGHT, Dr. 8PILLINGER,

Vidurines ligos visokios ligos»r. ROOF.
alista nuog 

slaptingu ligų

.|° AMERICA EUROPE CO. (MOSI) 2121 Brudvii, Niw firk.

5G,000j^DYKAiP™Ą
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

RODĄ DYKAI* Urfdilkoa valandos nuo 9 iki $; nedAliosnia nuo 9 iki 12.

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

•
 fni IOT A OI Gari‘®l' kny$* “THE MJNGLE”, ||a|« II spaudos Hstu- HKfl S Aa rtuoi.i»i9.ic •■ IIriIV I flV j| parašyta »»**• II goriausiij Aaisrikos rtatinlata Ir M 

■ taip žingsidi, kad j 18 kalbų išvorsta. Liotuviams |l tuom akyv«sno. kad ameriko- ■ 
■ nas aprašo listuviu* nu. išllpim. iš laiv. f t visą |ą gyvenimą Amorik.H. ■ 

S Perskaitęs “Raistą” atrasi visą apgavysčių paslaptis, suprasi kaip padaro B 
B didelius pinigus ir niekas negalM tavęs prigauti. ■
B “RAISTAS” aiškiai parodo, kaip piniguočiai apvagia darbininkus, išgėdina ĮS B h moterts ir nustumia Į paleistuvystę; taip *kerdinyči.s primuš, visokių biaury- 
Ibių prie mėsos Ir nuodydami žudo žmonos. Ta Knyga pilna akyvumo Ir kioh* gu

vienam reikalinga perskaityt. Ji sufudino žmoni|ą, sudrebino Europos ir Ameri- ■
bos parlamentus. H

“Raistas“ didele knyga, pr.ke taip Ir angliškas originalas 1 dol. 50 cantų. B 
Siunčiant pinigus adresuok: ■

J. Naujokas, Mdisoi S|. Bei 189, New York, N.Y. ■

11 kalno ant augėliau padėto mano adtv*o.

RANKPELN1S”
pigiausia* laikrašti*, leidžiama* Lietuvių Sočiai - deaiokralų Itarbininkų 
Sąjungos D Britanijoj Eina kaa dvi savalti.

"Rankpelnis”, stovėdama* ant darbtuinkiškųjų reikalų aargyboa, rūpina
si suteiki! daugiausia žinių apie darbininkų padėjimą ir reikalu* įvairiuose 
kraštuote • ' - ;

"Rankp*lnyia*'tilpela <l*ng žinių ir straipanių apie lietuvių darbininkų 
gyvenimą ir reikalus svetur.

| • Rankpelnį” rašo ir yra pažadėję rašyti daug (žymių Lietuvos rasėj ų.

“Rankpalnyja" rašoma apie Lietuvos reikalu*, apie darbininkų |>ad<-jima 
Lietuvoj.

3 mėnesiams 25c.
Siunčiant | “Ran*g»lnj” lailk » ir pinigu*, reiki* 1* lėti ’oii< a Ir

' "RANKPELNIS", Lily Buk, West Eid. BELSHILL. Scotland.

BRUKUOJAMA MASINA
UŽ NUMAŽINTA KAINA TIK PER TRISDEŠIMTS DIENU!

padaryti vietą kitiems tavorams. nusprendėme per 30 dienųKud 
ODELL No. 4 TYPEWRITER| parduoti po $6.00 nu prinluntimu | 
namus. Naudokitės iš progos, nes tik per 30 dienų teip plgei 
pardavinėsime, potam vėl bus brangesnės.

ODELL T/PEVYRITER yra viena iš geriausių pigiųjų dru- 
kuojamų mašinų. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina ui 1100.00. 
Ji yra drūtesnė už visas kitas, ėsanėias mašinas. Ji visa 
yra padirbta iš gryno plieno, prie Jos nėra medžie 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 pa gest i. Ji gali 
laikyti 100 metų, arba ilgiau. Drukuoti su cali kiekvienas 
žmogus, net ir mažas vaikas, jokio mokslo prie jos nereikia. 
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmęs i ją j savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje dnikuatl. Jeigu nori turėti 
drūtą, pigę ir gerą mašiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o 
niekada nesigailėsi, gitų mašinų kainos buvo tflOJBO, vėliau buvo 
Si5.00, o dar vėliau $10.00, o kad męs jų Išpardavime didelę dau
gybę, tai gaunam nuo fabriko pigesnę kainą, ir dabar Jas par
duodame su prisiui tlmu po............................................... .......................
Su gražia audimo apvilkto, skrynele................................................
Su gręžia skuros apvilkta skrynele.......... .. .............. .......................

Pinigus siunčiant adresuokite:

A. Olszewskis

86.00
$8.00
$9.00

3252 S. Halsted st. Chleago, III

Mare Laukienė
Bankierlai.

Męs skolljam* Pinigu* ant tut-enybių ir jei 
to rengiesi turtenybę pirkti, fftf* su džiaugsmu 
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pr 
nigtį. Greita* veikimas. Lengvo* išlygos. Agen
tei apmokami dosniai.

Atsakanti Akušerka 
3252 S. HilsM St. Chicite.lll.

rkx> J14 ilgose. Puankmingiti atiteka darba prie 
gimdymo irdaaiuri atMkunCiai poglmdymo Offl- 
tas ir gyvenimas Oiaaeaildu uuiue t gvta*4<

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA
BHHBHBBH^H vadovasIN 

SVEIKATA
LIETUVIS

Daktariszkos

KNYGOS
Didžio 208 

puslapiu

pirmesnės po 60 tukNtam'lų 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 SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje. *

TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITĄ KN\<»Ą jierskaitęs, netik mokės, kaip būti sveiki}, nuo visokių ligų apsisergeti, i>et ir daktariškam mok

sle apsisvies, o ir kirtosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. „ Vad. in Sveikatą' ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa 
veikslius parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viskn 
galėsi atrasti. DOVANAI Ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus. —

JEI TE1P SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias l'gas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagelti*, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-nesveikumus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYKUS ir MOTERIS, seaus ir jaunus nuo visokių ligų-
IAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir puslapius užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų iš daugelio talpiname nors keletą.

' Išgydyta nuo uft- 
sentlinto* ligos 
skausmingo* ’ mė-

' neaines, baltųjų, 
ir dieglių, vidų- 
ruoae ir *ti*nt»ę ki
ti daktarai neįsten- 
gr išgydyt.

Agnieška Daikene
New Rockford, N. Dakota.

Mylima* Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas e*u už vaikiu*, ku

rie mano išgydė nuo abelno nu*il)>- 
nejimo ir jaunystes gyvenime klai
dų uor* butų sarmatą apreik»t vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lt dama* dėl brolių slaptinguose ai 
likimuose apiurt-t t*krą išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktaram* 
pinigu be naudos nemet vtų Da
bar ak esu stoikas ir drūta.* ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
ganumdų laikydamas pagūdonę.

8. A. Kardulis
719 O'Fallon st. Si. lA>uis, Mo,

Juozas
251 Cypres avė.

Ilgai sirgtas inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- j 
kosėjimu su skrep- 
liavimu..
Išgyditas dėkingus 
ir prisiuntė paveik
slą.
Nikelis

Johnstovvn Pa. '

Gyduolė* visada tampa pritaikyto* k irk H c na m *enran<ium *pecialKkai — atėjus aaabUkai ar lai-ku aUišau- 
kva. Gydnolėo išsiunčiamo*. po vi*ą Ameriką ir kita* dali* pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rakant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
NO. WEST J4 STR. o YORK N. Y.(arti Broadway)

Dėlei atsilankančių a*abl'kai Ofl*** adara* kasdien nuo 10 I* ryta iki •> po pi<*t; šventadieniai* nuo 10 iki 1 vai,
Dr K MIKLKE, ruplntojasl* lydiniui* Institute.

Dr. J. KTTLIS
Lieturti} Gydytoja* ir « hlrurga* 

3255 So. Halatad St., Chleago, III.

Kožna liga išgydoma
Dr. Kazimieras Butkeviczia 
i-rH lnatua* nuo 3 valau to p<*i 4 Ik 11* vai vakaro, 
sp-^iai.sta* moterų ir valka Ilsu; abr .ditiutnr at-

.rantuoti Ilr-'.ptal

Red C ross Pharmacy 
M*fci».w aėi ir |»ul*iu*. Smtunb, * 

4552 S. Ashland Ave„ Chicago 
Telaabana Varde U06

TEISINGAI IR NAUDINGAI!
Dr»ku«’)*tn« “04*11 Tyg*wHt*r" N*.4,

pu.no. SU rvbo voleliu, kliokto* Bte(teg<« pfte'jn* 
nėr* o^oite! ir gv.ti nėra kam. J <>• prv k r pirmiau
siai b iro gro. odalter pas m*n. pigiausia. nestik 
S6.7S *u prt.luntiiuii Iripci |«niuo>ti. viso

ir kitokia*. Ir t vairiausia* p Stefa*

Dr. O. C. MEINE
DANTISTAS

OflSAS-Itai31 Ir Si. NbIiM pi.
< SyvssKsss virt spUstsi ) A CNIU60. ILL

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Ctambar of Commsrc* Bldg., Room 709 
t. E. Comtr L* Sali* and Wa*hington Street* 

CHICAGO, ILL.

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
liškas, visdose teismuose (suduose). 
Gyv. 3112 8. Halstad St., arti 31mo$ gatvės 

T*i*eh*n* Varė* 6048

f~*j .JONAI. KO VERKIT"
JNf Neklausk manę* to, mano vai-
npK va pilaa viaokių gerų ir blogu* 

mįslių. „Na U kur dabar *»uiy’ 
Rj J,/ \ Kinu pas J. Kovarska p*«kan- 
Ut \ dJrt TUa* ’*rpu* ..Ko r* r* k a* I dar gaua toli nuo čia einam Jo-
V P*1 1 llu karkiama. •• No, ail

f t ' į m kita* kartumas nenoru eiti, ne* 
U * gerai žinau, kad tokiu gėrymų
A kaip pat Kovartk* niekur ne-

. . , k?*!. ..Koks Kovartko talluno
adresas! Nagi, ital jo korčiukė:

Jos. J. Kovarskas
1191 So. ffaatarn Ava., Chleago, III. 

Kampas 25-loA'gatve*. Telepbona* Caaal 2330

Jonas J. Gudinąs
Užlaiko pirmo* klišio* saliunę ir restauraciją, 

kur gulim* gauti geriausiu* gėrynių*, cigaru* ir 
valgiu*, teipgi turi pulk i|*vetaing susirinkimam* 
baliam* ir vestuvėm*. Timykite adresą:
123 VVabanaia Ava., Chleago, III*

IŠGYDAU IN 5 DIENAS VAJttCOCEię 
HYDROCELĘ 
t.f. MCadtett: grisi 

t* **ri«iię k M**ti*J»«« I
tlgydau kiekvieną sergantį Vactaoeele, Strikt ura. užsikrėtusias kftuijo užuuody jimu. 

nusilpnėjim, nmų. nydro-ulf arba vyrtĮ ytiškas liga*. Toki*, gar.^s oferta* te.kiatu'- vi- 
at<-ui« te*Bi» kurie l>uvo g;.d->nn nuo keli:>hko* visokig duktariĮ be pasekmės ir išdavė savo pini
gus dykai. k»d pirudyU. jog ai turtu v^-uicU-b Uudg, su kurk, ]>uge!baatit visados Jus išgydysiu.

Nemokėkite už neišgydyma, tiktai už išgydymą
Skacdžptna* skilvio, kepeng ir inkstą, nors la^ai uzsiscnėjusius, isgydau ga utinai

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

arl>a džiova i*(.įdomi galutinai

kimę O s a 1 i u o guaą

Privatiškas vyrų 
ligas.

vteado* ir didžiausioj pa»Uptyj

A Visokios patar
mės dovanai!

itgydau galutinai

Specialistes mo- 
tarą ir vyrą ligą.

Moteriškas ligas

d<>. sutaisytus vaisiu* išgydau pa- 
sekmingiaosiai.

iKraujo užnuody- 
jimus

ir ado* ilgu*, paveizdan: lH^rt. 
mus. skauduliu*, plaukų uuslinki-

ai Iftgydau ant vlaadoo.
Kalbu lietuviškai.

Or. L. E. ZUIS, 41 S. Clark Street,^;CHICAGO,
Priėmimo valandų*: s«s B rsl ryt* Iki 9 vsl vakar*. Nudiltomis *a* 9 vai. ryt* iki 4 vai.

llką", ‘‘tsishi" H MKevą”. pirmutini 
tnių uš*lr***niv ieniem* tn«*tam». duodu pru-di 
knygutę dvidešimt* peaklų c**tų vertė*.

JOHN ŽKMANTAUSKA8

Dabar laikas naudokitės visi!
Geriausia v»eta <1*1 pirkimo *u grašiai* baisai* Armonyka, 

Slrripku koncertiniu, Kharniatu, Triubu ir daugybe visokiu 
musikaliiku instrumentą. Geru Dziegortliu aukcininiu, visokiu 
Žiedu, Lenciugčliu, geru Britvu. Albumu dčl fotografijų, Rrvol- 
veriu. Strielbu, Elcktrikiniu Liampukiu, Kobiniu Litaru. Adre
sam Pečėčiu. Pluksnu auksiniu [fountain pea]. Gramatikų, Žo
dynu, istonaku ir Maldų knygų, visokiu gražiu Popieru dėl r-- 
š\«no grotus*.u <v visokiai* apskaitymais ir dainomis tutinas ui 
ZSc. b tuzinaftš *1.00. Odeli drnkuojama naatinuk* gana gra-

$**> Ir greitai drukuoja, litaro* ir visa mašinukė padaryta iš geriausio plieno. Prekė tik H-M>- 
Užlaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu gatunku ir daugybe nau- w 

dingu visokiu daiktu. Kas nor aptvrėt katologa tegul prisiunčia už še. 
markę Ir teisinga adn*a, o apturės M puslapiu dideli šio meto N AVJ A 
KATULCGA DYKAI 1 Kuriame yra šimtai* visokiu daiktu, *u virš du 
(imtai aiškiu paveikslu ir iš kurio matyti* Jog mano tavora* piriuo* 
klteao*. preke* pigiame* kaip kitur, štornykam. Agentam ir Perlonam 
parduoda visokiu* t*vcrus labai pigiai, duodu dideli rabata adresuoki t:

K'WILKEWIC.U. ' i 12 6MHD ST., BROOKLYN', H. f.

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

VIRŠININKAI
S. R. Flynn, preridentas, Ira N. Morris, Ticc-preridentas, 
Cha*. F. Hoerr, kasierius, C N. Stantou, kasicrians pagclb. 

DIREKTORIAI
Nelson Morris J. A. Spoor Ira N. Morris L. H. Heynunu 

Arihur G. Leorard S. R. Flynn Charles F. Hoerr 
BANKOS-VALANDOS

Nuo 9 ryto iki 4 po pietų Panedėlyj nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Subatoj nuo 9 ryto iki 12 pietų Subatoj nuo 5 po pietų ik!8vak.

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

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui ir u/l*ikymul plaukų 
Tuk»tau< lai plikų tlnoiuų atgavo pm 
kiut plauku*. suluiko*ankini| pliiukų 
galvo* >»b«i trumpame laike. V tetoje 

ienų atauga nauji,gražus plaukai. Visokia in- 
formacija dykai. Artesnėms žinioms reikia ra- 
lyti įdedant kr**o* ženklelį.

PROF. J. M. 9RUNOZA
i M iTin. BRSU.TN -rew YN*.

Lietuvių Daktaras

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

Tuiufonaa Ganai 1479.
Telefonuotl galima iė kiekvienos 

Gydo pasek®ingai visokias lig**
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