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POLITIŠKOS J1NIOS
MASKOLIJA.

Urėilninkai, kaipo prižiūrėtojai 
krašto teisių visur apsaugoti nuo 
neteisingi] šmeižimų, bet Maskoli- 
joj jie apsaugoti labiau negu kur 
kitur: čia nuo peikimo per ilgus 

[laikus buvo apsaugoti net blogi 
urėdninkų darbai. Kadangi urėd
ninkai buvo vienatiniais teisių dir
bėjais ir jų prižiūrėtojais, tai jie 
ir leido tokias teises, kurios dar 
labiau kėlė jų privilegijas, kurios 
ir pirma buvo nemažos. Masko
liškas urėdninkas stovėjo aug
ščiau teisių, jis teises ir padavadi- 
jinius išleidinėjo vien žmonių pan- 
čiojimui, bet pats nesilaikė jų, jei
gu jos kame nors galėjo jo sauva
lių aprubežiuoti. Nereikia dar už
miršti, kad algos iš iždo žemesnių
jų maskoliškųjų urėdninkų teip 
mažos, kad iš jų žmogus su šei
myna negali išmisti; algos gi 
augštesniųjų didesnės negu kur 
nors kitur, kraštuose daug turtin
gesniuose negu Maskolija. Ne ly
gus aprūpinimas visur demorali
zuoja žmogų, ne lygios urėdnin- 
kij algos, vargas žemesniųjų, vi- 
są biurokratų luomų teip sudemo- 

p ralizavo Maskolijoj kaip ir Ame
rikoj. kurioj ateitis, urėninkų ank
štai buvo surista vien su politiška 

■ partiją, per kurios malone urėdą 
gavo. Maskolijoj nepaliečiamybė 
urėdninkų, jų privilegijos ir ma
žos bado algos, mažesniųjų, ku
rie ant žemesnių urėdų jau susi- 
demoralizavę, paskui gaunasi ant 
augštesnių. gerai apmokamų, bet 
jau ir geros algos doros jų j»a- 
kelti negali, nes jie susidemorali- 
zavo pirma, imdami bado algas, 
dar labiau prisidėjo prie dori*ko 
nopuolimo urėdninkų. Fvip sude- 

' . moralizuotų, tiesiog vagiančių vie
šu* pinigus, išnaudojančių vi*u- tu- 

’ rinčius urėdupse .kukį iv*r* reikalą 
‘'urėdninkų kitur nėra civilizuotuo
se kraštuose, o Europoj toki yra 
vien Turkijoj, kur urėdninkai* kar
tais ir kelis metus negauna užtar
nautų algų, nes iždas pinigų ne
turi.

Bandyta jau ne kartą neva pa
kelti Maskolijos urėdninkų dorą, 
bet ir ta> bandyta biurokratišku 
budu, taigi drausmėms, kuribs vie
nos niekur žmonių doros ne |>a- 
kelia, 
Kaip 
stovi 
ir jų 
mano 
kad drausmės išduotos vien 
nėm*. liet ne urėdninkams. 
nyjimui akių, pasirodymui 
prietikių nesuprantantiems 
išduotos Maskolijoj teisės uždrau- 
dŽŠTičiu* davinėti urėdninkams 
kyšius: už ėmimą kyšių ir jų da
vimą, sulig teisių, tą darantiems 

ištrėmimas Siberijon. Drau
smė ta skamba gražiai, bet prakti
koj išduoda labai blogus vaisius. 

-Imantis kyšius urėdninkas už tos 
drausmės mokėjo paslėpti savo 
vpatą nuo apskundimo. Juk ir 

. davęs kyšį, papirkęs urėdninką 
negali skųstiesi, žinodamas, kad 
ir uz kyšio davimą jam gresia to
kia jau bausmė, kaip ir parsiduo
dančiam urėdninkui už jo ėmimą. 
Po sparnu draudžiančių imti ir 
davinėti urėdninkams kyšius jų 
demoralizacija krovė sau dar ge
resnį lizdą, negu buvo pinn iš
davimo paminėtų drausmių.

Iki neseniai, iki caro teip vadi
namo spalių mėnesio manifesto 
Maskolijoj nieks negalėjo nė jau 
peikti, bet vien išrodinėti silpnas 
puses caro užtvirtintų, o žinoma, 
biurokratų išmislytų teisių, nors 
jos butų blogiausionis. Biurokra
tai iš to naudojosi ir dirbo čielas 
eiles vien savo luonios naudai, o 
pančiuojimui žmonių teisių, nes 
nieks jų peikti negalėjo, o jas už
tvirtinęs caras, atsiskyręs nuo gy
venimo, jo nepažystantis visai ne
suprato svarbumo jo užtvirtinamų 
teisių: jis užtvirtino tą, ką jatiL.pa_ 
davė biurokratai. Žmonės gi pri
spausti negalėjo balso pakelti, jie 

; tylėjo, o jei kas parugojo ant ne
gerų teisių, jeigu pasiskundė ant 
urėdninkų sauvalios, tą kišo į ka
lėjimus, be teismo nusprendimo, 
administratyviskn budu siuntė Si
berijon, arba kitur. Ir teip 
šventoj, maloningo caro valdomoj 
Maskolijoj traukėsi ne vienus ar

I kelis metus, bet per čielas šimtme

čių eiles: žmonės vargo, o biuro
kratai ir prie mažų algų lobo. 
Jeigu žmonių išnaudojimui ne pa
kako caro užtvirtintų teisių, kiek- 
vienas urėdninkas, nuo žemiausio 

■ iki aug^čiausio, išleidinėjo dar 
• administrati viškus padavadijimus, 
i kurie gana ^tankiai naikino esan- 
i čias teises. Tose sanlygose demo

ralizavosi rte tik urėdninkai, bet ir 
Maskolijos žmonės, ta demorali
zacija teip giliai šaknis įleido, kad 
daugelis ne moka atskirti doro 
nu > ne doro, 'l ik kartai* šaukian
ti atmonijimo kokio žemesnio 
urėdninko darbai išeini aikštėn, 
tokius darbus augštesnių moka 
paslėpti, dar augščiau stovinti jų 
draugai ir perdėtiniai.

Dabar rods laikraščiai gali šiek 
tiek drąsiau rašyti, bet ir tas ne
žinia kaip ilgai trauksis, nes biuro
kratai stengiasi visokiais budais 
aprubežiuoti žodžio laisvę, viską 
sugrąžinti vėl i senas vėžes, kada 
prieš biurokratų darbu* ir laik
raščiai negalėjo ne puse lupų iš
sitarti. Skaitome jau, kad ant lie
tuviškų laikraščių “\ ilniaus Ži
nių’’ ir “Lietuvos Ūkininko” už
dėta bausmė jio 100 rub). vien už 
patalpinimą- korespondencijos, kad 
koks ten valsčiaus raštininkas *u 
valstiečiais kalba vien maskoliškai. 
Nieks nė nemano tirinėti. ar laik
raščių Įiaduota žinia 1 ra teisinga, 
ar ne. pakanka, kad ji ne patinka 
biurokratams, turintiem* ipač Lie 
tuvoj savo ypatĮškus mierius. 
Tuom‘ tarpu niekur civilizuot!io*e 
kraštu se. ant viso žemė* pavir
šiau* nė joks teismas uz teisi bę 
negali bausti, baudžia vien už me
lagingu* apkallx-jimu*. uz šmeiži
mą.

klausymas uždarymo saliunų Chi- 
cagoj nė ne buvo pakeltas.

Politiškosios partijos dar galu
tinai ne išrinko kandidatų ateinan
tiems rinkimams. Dabartinis pre
zidentas Roosevelt, rodosi, iš tikro 
nuo tolesnio kandidavimo atsisa
ko. Manoma, kad kandidatu res- 

[publikonų partijos bus pastatytas 
dabartinis karo ministeris 
Prezidentas Roosevelt dabar 
bina išderėti nuo kongreso 
jas teises prieš anarchistus, 
kios teisės, žinoma, apsunkintų 
tik dar labiau ateivystę, nes urėd
ninkams nelengva anarchistus 
nuo kitų atskirti, todėl ir anar
chizmo išnaikinti negali. Anar
chiją visur platina gyvenimo san- 
lygos. Pabaigęs tarnystą, prezi
dentas Roosevelt mano važinėti 
pirma jm> Ameriką, o paskui atsi
lankyti Europoj.

Taft. 
sku- 
nau- 
To-

CHINAI.
Uhinuose dar nesumažėjo ne- 

kentimas Japonijos. Chinicčiai iš- 
tikro pradėjo boycotuoti japoniš
kuosius išdirbinius, bankieriai at
sisako priimti japoniškus vekse.- 
lius ir pinigus. Bet tie nesutiki
mai, kaip manoma, ilgai negali 
trauktiesi, kadangi Chinus su Ja
ponija riša politiškiejie reikalai. 
Jeigu ant Chinų bandytų užpulti 
ar tai kokia Europos viešpatystė, 
ar Amerika. Jajtonija stos Chinų 
apgynime. Japonijai pritaria ir 
toliau matanti visi pažangetmiejie 
chinicčiai. -
cbinams nelengva bus 
nes pasikėlimą stabdys 
tingesnes kaukaziškos 
tos. taigi amerikonai 
čiai.

Terp Maskolijos ir 
ko konsuliaus 
nesutikimai.
stilius atsisakė pripažinti masko
liškus urėdninkus Mugdene. 

I su jais ne nori turėti nė jokių su- 
sinešimų, nes Mandžuriją* Masko- 
lija turi sugrąžinti Chtnams. Mas
koliškas randas jau dėlto kreipėsi 
su pasiskundimu ant Amerikos 
konsuliaus j \\ a*hingtoną.

Provincijoj Ha Peh dideli tva 
Tvaųuosę_j>rigėrė su viršum 
žmonių.

Be Japonijos pągelbos 
pasikelti, 

visos ga 
kilmės tau-
ir europie-

Metas XVII

valdžia teip apgina savo 
liet visgi išeina ir dabar 
nedori darbai tūlų gana

nes jas visi stengiasi apeiti, 
musų kunigai įkalba, jog 
augščiau Dievo prisakymų 
ne reikalauja pildyti, teip 
ir Maskolijos urėdninkai. 

žmo- 
Mo- 
vien 
tapo

tarnus, 
aikštėn 
didelę valdžią laikančių urėdninkų 
Dabar 
aikštei) negražus darbai tūlų poli
cijos perdėtinių. O policija Mas
kolijoj turi laibai didelę valdžia: 
ji yra jeigu jau ne valdytoja žino 
nių gyvasties, tai jų laisvės: juk 
ji gali kišti kalėjimai! kiekvieną 
jai neįtinkančią yi>atą ir laikyti 
ten ilgą laiką, arba išvyti žmo
gų iš gimtinio krašto. . Maskvos 
jencral - gubernatorius, kadangi 
gauna daug skundų nuo turinčių 
didelę įtekmę ypatų, prisakė iš
tirti prasižengimus 5 

iperdėtinio pagelbininkų, 
siu perdėtinio ir daugelio 
nių policijos urėdninkų.
skųsti. Imk naudodamiesi 
do. spaudė tiesink kyšius 
ventojų.
ninku buvo susidėję su 
vagiliais ir plėšikais ir. 

Į išvien eidami, lobį sau

ant&i Maskvoj išėjo

Vienoje iš Vilniaus privatinių 
gimnazijų buvo tokia atsitikimas. 
Lotynų kalbos mokytojas D. T. 
atėjęs j ketvirtą kliasą ant lekcijos, 
pradėjo didžiai rūstauti, ir bebur- 
nydamas, biauriai išsitarė, apie žy
dus. Tuomet vienas iš mokinių, 
sugniaužęs kumštį suriko ant jo: 
“Tamsta neturi jokios teisės taip 
užgaulioti žydų tautą". ' 
mokiniai jį išlaikė. 1 
triukšmas. Bet, žinoma, žydai 
kiniai, kaip ir paprastai, liko 
bausti.

Naktį į kovo 8 d. policija |š-' 
darė daugybę kratų! suimta apie 
20 žmonių, dauguma mokiniai.

Kovo 7 d., apie 12 vai. naktį, 
Vilniaus gatvėje, netoli turko Ku- 
jumči kepyklos buvo padėta bom
ba, kuri sprogo tuo laiku, kuomet 
iš kepyklos ėjo namo duonkepiai? 
J. Anukštas ir Turkijos,j*avaldinis 
Tetik - Choson - Kornjin - Ogli. 
Pirmutinis tapo sunkiai sužeistas 
į koją, o kitiems tiktai apsvilino 
rankas. Anukštą greitoji pagvlba 
nuvežė tuoj į iv. Jokūbo ligonbu- 
tį. Piktadariai ligšiol dar nesu-

Kiti 
Prasidėjo 

nio- 
nu-

l Vilniaus miesto kasą įplaukė 
i<K>7 metais 458091 rub. 6 kap., 
išlaidų buvo 261190 rub. Miesto 
kapitalo išviso yra 3574171 rub. 
43 kap.; o skolų — i 328546 rub. 
74 kap.

IŠ ŽAGARĖS.
Kovo 17 d. musų klebonas Ta- 

mašauskis atsisveikino su parapi- 
jonimis. Sakėsi: dvi easnčios Ža
garėje draugijos, Pavargėlių šel
piamoji draugija ir Vartotojų 
draugija, labai jį apsunkinančios 
darbu ir todėl prašęs vyskupo per
kelti jį kiton vieton. Beto vys
kupas uždraudęs kunigams kištie- 
si į svietiškuosius reikalus, o da
lyvauti leidęs tiktai tokiose draugi
jose, kur “cicilikų” nesama; tuo 
tarpu Žagarėj nė vieno gero žmo
gaus nesama, vien cicilikai, o ren
kant jį draugijos valdybon, atsi- 

į sakyti negalėsiąs. Kada jis rin
kęs pinigus bažnyčiai, žmonės te- 
sumesdavę jam sudilusius grašga
lius, senus medalikus ir daugiau* 
nieko....

Girdėdamos tokį pamokslą, da
vatkos graudžiai verkė. Tačiaus, 
reikia paakinti, jog ne jis prašęs 
vyskupo jį iškelti, bet patįs žmo
nės. Buvo jiaduota daugi bė skun
dų, ypač už tat, jog už misiąs 
buvo pra<lėjęs dvigubai imti ir 
]>erdaug atsidėjęs ant savo gaspa 
dinės. Kada vienas žmogelis nu 
ntšė 2 rubliu 
laiku klebono 
jo gas|»adinė 
priimti: “Męs 
nelaikome
belaikąs, kunigas ar jo gaspadinė?

Užpurvių Jonas.
. (Iš “Ž.”)

ant mišių, o tuo 
namie nebūta, tai 

griežtai atsisakė 
už 2 rubliu mišių

Tai kas gi mišias

(“V.Ž.")

amrrikoniš- 
Mugdene užgimė 

Mat Amerikos kon-

Iš KAUNO.
Vasario 2i> d. atvežė iš ' Peter

burgo Kaunan palaiiioti a. a. kun. 
Jauniaus kūną. Tą. pačią dieną 
vakare buvo palydėtas kuru* Kar
melitų bažnyčion, o ant rytojaus, 
kovo 1 d., išlaidotas ant Kauno 
kapinių. Pakasiuose dalyvavo 
daug kunigų, lietuvių draugijų at
stovai ir daugybė žmonių.

(Iš “V. 2.”)

18 KOVARSKO,

nai.
2000

Kauno kunigai
juosę. Neseniai

policijos 
ugnage- 
augštes- 
Jie ap- 
iš urė 

nuo gy-
Daugelis policijos urėd- 

miesto 
su jais 

krovė.
Paslaptoji policija, išlupimui ky
šių, gazdino ir lupo pinigus nuo 
turtingesnių miesto gyventojų.

Aut Kaukazo, 13 d. balandžio, 
ant Persijos rubežiaus maskoliš- 
kiejie kareiviai turėjo gana smar
ki! susirėmimą su persiškais plė
šikais. Susirėmime — vienas ka
pitonas ir 3 maskoliškiejie karei
viai likosi užmušti, o 5 kareiviai 
sunkiai sužeisti. Manoma, kad 
Maskolija iš to pasinaudos ir už
ims kokį Persijai prigulintį 
bežinj žemės plotą.

parų-

vietų 
u reti

Pasitraukė nito vietos dėl sun
kios ligos Anglijos ministerių pir
mininkas Campllx*ll - Bannerman. 
Jo vietoj karalius paskyrė buvusį 
iždo ministerį Asųuittą. Anglijoj 
paprastai užėmus vietą naujam 
ministerių pirmininkui būdavo ja- 
leistas ir (šrlamcntas, būdavo nau
ji rinkimai. Asųuiti vienok mano 
valdyti kraštą su senuoju parla
mentu. kadangi jis netiki, kad rin
kimuose parlamentai! galėtų pa- 
tekti daugiau jo pasekėjų.

Anglijoj susitvėrė teip vadina
ma Congo Refonn Association. 
kurios mieris suteikti priekabes, 
kad Anglija galėtų užimti prigu
linčią daliar Belgijos karaliui 
Congo viešpatystę. D ras Morel 
sekretorius minėtos draugystės, 
garsina dabar, jog jeigu Belgija 
ant užganėdinančių visus išlygų ne 
paims Congo kaipo savo valdybą. 
Anglija, susitarusi su Amerika, 
panaikys Congo savystovystę; tai
gi, Anglija užims tą didesnį už 
Prancūziją visą kraštą. Ne rei
kia užmiršti, kad Anglija jau nuo 
seniai įieško vien progos, kad ga
lėtų Congo užimti.

d*.-nuo ja m 
jų tarpe gimė 

gana svarbus užmanymas-—įreng
ti Kaune soriologišlrm kursus pa- 
vyzdin buvusiųjų Varšavojc. Įkū
nijimui to *umanymu išrinktas ko
mitetą* iš 12 ypatų (dvasiškų ir 
svietiškų), pirmininku kurio yra 
vy skupas Girtautas.

Susivažiavimas, jeigu jis bus 
valdžios leistas, praai<lės rugsėjo 
4 d. ir tęsis 4 dienas. Jame bus 
skaitomi lietuvių, rusų ir lenkų 
kalbose įvairus referatai; į.skaity
tojus (lektorius) žadamą kviesti 
speciįalistus mokslo vyrus ir net 
keletą universiteto ptufesorių.

— Iš kitų naujienų — pažymė
tina nuosavos “Dainos* scenos ati
dengimas. Šiuo “Daina" nužengė 
tolk pirmyn; 
sceną, gale* 1 
vakarus ir 
dėsnį, negu 
tuvės buvo 
perstatyta dvi komedijėli 
bos" ir “Knarkia paliepus”, pa
griežta ir padainuota.

— Neseniai Kaune pradėjo veik
ti dar viena draugija — “Ratelis”. 
Rat. įsteigėjai — Dr. šliupas, Paš
kevičius. Seferlienė ir kiti. Tiks-, 
las jo lictuvinti sulenkėjusius lie
tuvius.

\ asario 23 <1. miesto Durnos sa
lėje "Rateli* surengė vakarą, ku
ris davė pradžiai gana didelį pel
ną. .

išsi-

turėdaųia nuosavą 
tankiai rengti įvairius 
tie vakarai duos di- 
pinniau, |»elną. Įkur- 
va*ario 24 d. Buvo 

Piršly-

I. Ringaitis.
{Iš “L.U.”)

Iš ALUNTOS, 
Ukmergės pav.

Žemiečių viršininkas patupdė 
ant penkių dienų kalėjimai! Alun
tos viršaitį Ubrasą užtai, kad liau
dies mokykloje nebuvo pakabinta 
stačiatikių įkoną.

IŠ DAUJĖNŲ, 
Panevėžio pav.

Čion piktadariai apiplėšė bažny
čią. Jie, įlipę per langą į bažny
čią, jšvogė liktorius ir apdraskė 
altorius. Piktadariai, išlipdami per 
langą, susikruvino rankas ir dra
bužius. Sargybiniai, turėdami žen
klus, kad vagįs susidraskė rankas, 
susekė j (los ir suėmė.

(U "V")

IŠ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Pas mus nesiliauja kratos ir 
suėmimai. Kratų ir suėmimų 
priežastį s — pikti liežuviai. Keno 
tai darbas, tuo tarpu užtylėsiu. 
Vasario* 24 dieną sargybiniai su
ėmė Sannačinų k. Urboną šešto- 
kutį, bet ant rytojaus vėl paleido. 
Tą pačią dieną suėmė Steponų k. 
Simanaituką ir Jidlauskutį. Juo
du kaltinamu, buk užpuolę ant 
sargybinių, kuomet jie važiavo su
imti šeštoką. Seniau suimtas 
Jukšų k. Kačergutis.

Šiaip 
Kaikurie 
sikulę 
geliai 
sunku

žmonės jau apsidirbo.
ir visai apsidirbo, nes iš- 

ir suvalgė rugelius, o ru- 
brangųs, uždarbių nėra —* 
gyventi.

IS PABIRŽĖS DVARO, 
Panevėžio pav.

darbininkų padėjimas
Kumečių čia

AMERIKA.
Pereitą sanvaitę daugelyj 

Amerikoj atsibuvo vietinių 
ninku rinkimai. Teq> klausymų,
už kuriuos žmonės balsavo, buvo 
teipgi pastatytas klausymas panai
kinimo saliunų. Žinoma, panai
kinti saliunus ne sunku mažuose 
miestuose, jeigu gyventojų dau
guma tam pritaria. Ištikro dau- 
gelyj mažesnių miestelių Illinois 
valstijoj užgirta saliunus panai
kinti. Dideliuose miestuose tąl 
ne teip lengva padaryti, kaip ant 
pirmo pažvilgio rodosi. Paim
kime antai Chicago. Čia yra apie 
8000 saliunų mokančių po 1000 
dol. kas metai už laisnius, tai bus 
jau 8 milijonai doliarių miesto 
įplaukimų, kurių nėra kuom už
dengti. Panaikinus saliunus, at- 
seitų uždaryti ir ne vieną alaus 
leidyklą. Ir dėl to vien atsira
stų dabartiniame ' bedarbės laike 
poras dešimčių tūkstančių naujų 
žmonių be darbo, koki dabar dar 
turi darbą saliunuose, alaus lei4 
dyklose ir distilerijo^e. Todčl

IŠ LIETUVOS
IŠ VILNIAUS.

Žmonių švietimo ministerija 
rinko žinias, kati sausio 1 d. 1907 
m. Vilniuje buvo išviso 12625 va*’ 
kai nuo 7 ligi n metų, amžiaus, 
kuriems reikia įsteigti 253 mo
kyklas, skaitant po 50 vaikų kiek
vienoj mokykloj, o 
mui įvykdinti reiktų 
rublių.

su-

tam užmany- 
išlcisti 98670

miesto moky-Dabar į 3 Vilniaus
klas lankosi 505 vaikai; į 21 pa
rapijų mokyklas — 1949 vaikai; 
į 12 cerkvių mokyklas — 886 val
gai ir į 14 pradines žydų mokyklas 
lankosi — 1459 vaikai. Apart to 
dar privatiškose * mokyklose yra 
apie 200 vaikų.

18 LIUDVIKA VO, 
Panevėžio pav.

Pas mus atsirado cicilikai vasario 
14 d. Jie nusibchiė į Laborų so
džių pas Kofikauską JO vai. vaka
re: įėję į grinčią,paklausė: “Kur 
p. K.?’’ Jiems at*akė. kad K. 
nėra namie. “Cicilikai”, išsiėmę 
iš kešenių revolverius, pasakė: 
“Męs esam sočijaidemokratai, sių
sti nuo Šiaulių organizacijos ir 
reikalaujame, kad jis, K. daugiau 
Dučių sodžiaus ūkininkų ne lici- 
tavotų už neužmokėtus mokesčius 
už žemę, jeigu K. da sykį į Du
etus atvažiuos, tai ^is pasimatys 
su Abraomu". Ant rytojaus K. 
kriepėsi į LinkavoS kuopelę L. 
S. D. P. Linkuviečiai pasakė, jog 
jie nieko nežino. Dėlto areštuota 
ūkininkas Jonas Ogintas, ir j ie
škoma kito. 7

Kovarsko uriadninkas Kovalcv-
*kis uoliai darbuojasi, gaudydamas jo 40 rub.
maištininkus; negalėdama* su
rasti laisvės laikų kaltininkų, jis 
atrado kitokį būdą: duoda koki 
rublį, dar nugirdo kokį girtuoklfr 
kad tik sakytų, kaip jam reikia: 
tokiu budu jam nemažai tekdavo 
surašyti naujų protokolų. Gal jau 
nebeliko tokio kiemo Kovarsko 
*PM»*rdoj, kad nebūt jis apčiupi
nėjęs; ne tiek kitą syk jam rupi 
maištininkai, kaip rublis, negalėda
mas prie kai kurių prieiti, sten
giasi atkeršyti kitokiu budu. Ant 
aptiekoriaus, pavyzdžiui, seniai jau 
dantį griežia, neturėdamas kaip 
prisikabinti, užrodijo akčyzninką. 
padarė kratą. ra<k) porą butelių 
vyno, surašė protokolą. Apuostęs 
visur, nebeturėdamas ko veikti, 
ėmė ilsėtis girtuokliaudamas. Tik- 
moterįs pasipainiojo ir dėl jų ne
gerumų turėjo. O visai jam rei
kalą sugadino vietinis kamendo- 
rius. Jisai, vieton keikti socijali- 
stus, išdrįsta atvirai taip iš sa
kyklos, taip ir sutikęs ant kelio. 
pa|>eikti kiekvieną girtuoklį už jų 
girtuokliavimą ir blogus jų dar
bus. Toksai fiasiHgimas nepatiko, 
žinoma, daugumai girtuoklių tai
pogi ir jų vyriausiamjam vadui Ko- 
valevskiui. Nesurazdami prie jo 
kitokių priekabių, pradėjo leisti 
apie jį visokias negeras kalbas; 
dagirdęs apie tai, kunigas pada
vė Kovalevskj teisman. Uriadnin
kas pabūgo; puolė prie savo vir
šininko prašydamas gelbėti ištiki
mą tanią. Viršininkas, pašaukęs 
kunigą pas save, prašo, kad tam 
dovanotų; kunigas sutinka tik ant 
tokių sąlygų, kad Kovolcvskis 
duotų 50 rub. labdarybės įstaigoms 
(sušelpimui aklųjų, ir kad per 
keletą dienų išsinėšintų ne tik iš 
Kovarsko, lx?t ir jo apygardų. Ži
noma, sunku persiskirti su tokiu 
tarnu. Iškarto nesutiko. Vaik
ščiojo žandaras prie kunigo ir 
baugino, jeigu jis nedovanosiąs 
Kovalevskiui, tai kaip jam, taip 
ir jo liudininkams busią blogai. 
Kunigas, išvaręs žandarą, sako, 
padavęs skundą gubernatoriui ant 
pavieto viršininko už bauginimą. 
Kuo tas pasibaigs, nežinia, bet ma
tyt, kad uriadninkas nerimastauja, 
jaučia, kad reiks pasėdėti kalėji
me; .girdėtis, kad žada bėgti iš 
Kovarsko.

Čionai 
yra labai blogas, 
yra išviso 14, algos gauna per 
metus 20 rublių pinigais, >6 purų 
rugių (pūras 20 gorčių), 10 purų 
miežių, 5 pur. avižų, 2 pur. žir
nių, 120 svarų druskos, 5 birka- 
vus šieno, 3 bir. ruginių šiaudų, 
6 bir. vasarinių šiaudų, J4 bir. 
p^’enų, 3 purus bulvių pasisodinti. 
2)4 gor. linų pasėti. 50 dienų mo
teris turi eiti dvaran atidirbti, 
karvę vieną tegalima ’ turėti. O 
tie kurie seniaus gyvena, turi po 
dvi karves ir kelis rub. pinigų 
daugiau gauna^.

Darbininkui l»e šeimynos Pabir
žės dvare moka |m> 55 rub. jier 
metus, o kurie išbuvo po 3 metus, 
tiems moka po 60 rub.. merginoms 

\ algymas čia blo
gas, mėsos duoda į sanvaitę tik 
tris kartus, o kitas dienas su pie
nu. Pienas ir varškė prasta, 
Smetona nuo saldaus pieno nuima
ma su mašina, taip, kad nepratęs 
žmogiis negali valgi ti; tokį pieną 
fiarduoda dalia r po 4 kap. gorčių. 
O pats (KHias labai mėgsta bausti 
darbininkus rublinėmis: kad tik 
kokia boba ką nors palos su lie
žuviu, tai tuojaus ir mokėk rubli
nę, arba užgriebė ant savo lauko 
svetimą gvvulį, taip pat rublinė.

’ (Iš ‘ L.U.’’)

Panevėžio |>av.
Pasvaliečių kaime uriadninkas 

Beščiotovas suturėjo žmogų, ne
šanti knygų maišelį ir pradėjo kra
tyti. Radęs kišenyje “Žarijos" nu
merį. nė maišelio nekratė, bet įso- 
sodinęs tą vaikiną į vežimą, nuga
beno jį į Biržius pas antstolį. Ant
stolis, peržiūrėjęs knygas ir radęs 
tik maldaknyges, vaikiną paleido. 
Uriadninkas labai nusiminė, kad 
visas jo darbas nuėjo perniek.

(“V. 2.”)

apie 20 ekz.. 
iš Amerikos 
ir “Vienybę 
užeiti. Kur

Panevėžio pav.
Juo toliau, tuo daugiau atsiran

da pas mus tų “ištvirkėlių”, ku
rie smarkiai pradeda skaityti laik
raščius ir naudingas kny gėlės. Ro
dos ne kiek čia tų gy ventojų, o 
laikraščių vienok pen.’siųzdina ge
rokai : “Liet. Uk.” 
“Viln. Žiu.”, “Žar.”, 
“Lietuvą”, “Kovą" 
Liet.” tankiai galima
nekur pasipainioja ir Kauno “Tei
sybė”, kartais “Šaltinis”. Matyt 
žmonės tiek metų “pasninkavę”, 
ištroško laikraščių. Nors tankiai 
prisieina pasiklausyti nuo kai Jcu- 
rių žmonių ilgokų jiamokslų už 
“bedieviškų gazietų" skaitymą, bet 
žmonės paklauso, pagalvoja ir vėl 
imasi už laikraščio. Mat jie nori 
sužinoti, koks ten juose bedievi
škumas “sėdi”.

(Iš ‘V.2.’)

Dagilis.

Iš PADOVINIO,

Naktį į kovo d. atėjo keletą; 
vyrų pas Padovinio viršaitį Vasi
liauską ir, negalėdami įeit vidun, 
paleido apie 50 šūvių per duris ir 
langus vidun. Ant rytojaus vir
šaičiui ir jo bernukui, kuri buk ji
sai papirkęs, nurodžius, tapo su
imti: Kitikliukas ir Uleckutis ir 
išgabenti Kalvarijos kalėjimai!; 
viršaičio gi bernukas sėdi Padoyi- 
nio valsčiaus belangėje. \ iršaitis 
prašęs batalijoną kareivių valsčiui! 
atsiųsti, iš kurių pas *ave žadėjęs 
savo lėšomis laikyti 10 kareivių. 
V iršaitis anksčiau buvo gavęs ke
letą grąžinančių laiškų, kuriuose 
buvo reikalaujama, kad 
nuo tarnystės.

Uždėta ant valsčiaus
pabaudos už raštininko sumušimą 
ir caro paveikslo sudraskymą val
sčiuje, kuri tai pabaudą reikia už
mokėti ligi' kovo 18 d., nežiūrint' 
į padu 4ą lalsčiaus meldimą ir 
kreipimą*! musų atstovo p. A. 
Bulotos raštiškai į gen.-guberna
torių.

I

(iš t:

Tas-pats.
(Iš “Ž.”)

Per susirinkimą buvo svar-

18 PANEVĖŽIO.
Čia iš Kauno pribuvo 5 kaliniai 

tvirtininkai: Bronislavas Sipavi
čius, J. šenkeris, K. Rogauskis, 
Kymantas ir politiški sėdintiejie 
be teismo: A. Davidonis, J. In- 
čura ir kiti. Administratyviškųjų 
dabar sėdi apie 14 ypatų už įvai
rius nusidėjimus. <

Iš GARLIAVOS, 

Suvalkų gub.
Vasario 8 dieną čia buvo vieti

nės “Žiburio” draugijos susirinki
mas.
stomi šie klausimai: apie žemės dir
bimo mokyklą mergaitėms, elgct- 
namį, knygyną ir apie tai. ar gali 
“Žiburio” susirinkimuose dalyvauti 
moterįs. Apie tą dalyką keletas 
ūkininkų ir. visi priėjo prie to, 
kad jeigu moters dalyvaus tame 
pačiame posėdyje kur ir vyrai, tai 
nebus kam namie likti. Dėlei tos 
priežasties, dauguma balsų (prieš 
5) nutarta nepriimti moterų.

(Iš ‘V.2.’),

400 nib.

(h -

ę’

aptiekus mokiniais;
kariumenės laisvanoriais
pirmojo laipsnio vals

atsisakytų

IS SENAPILĖS.
“Šviesos” C. K. yra {šdaięs 

valdžiai prašymą, kad “Šviesos” 
draugijai butų leista Ištaisyti Ma- 
riampolėje: pri rengiam ir jie kur
sai norintiems išduoti kvotimą 
(ekzaminą) ir tapti:

1) pradinės mokyklos mokyto-
jais;

3)
4) 

įstaigų valdininkais.
Mokinimas pagal mokinio prisi

rengimą tęsis į. 2 ar 3 metus. Kas 
daugiau moka, tam trumpiau rei
kės mokintis.

Priimami bus ne tik virai, bet 
ir moters. Už mokinimą reiks 
mokėti apie 50 rub. į metus* Tų 
kursų prižiūrėtoju ir vedėjų bus 
p. Liniukas Ciplijauskas, Mari- 
ampolės mergaičių gimnazijos mo
kytojas ir advokato pagelbinin- 
kas.

\ įsos reikalingos popienos Su
valkų Mokyklų Direkcijos Virši
ninko išsiųstos Varšavos Mokyklų 
Kuratoriui.

Klausimas ar verta toki kursai 
steigti? Rok'* i vertėtų. Moki to
jų perdėm <ihlelė stoka. Veive
rių mokytojų seminarija negali už
tektinai prirengti jų. Pagalios, 
kaip kalba augštesniejie valdinin
kai, Veiverių seminarija, kaipo 
perdaug revoliucijos dvasios pri
sigėrusi. gali būti uždengta. Tada 
Suvalkija visai liktų be mokytojų 
mokyklose. Taigi, tuomet toki kur
sai butų musų šaliai jau būtinai 
reikalingi. Žinoma, dabar sunku 
tvirtinti, ar tik valdžia leis ‘Švie
sos’’ Draugijai tokius kursus Įtai
syti. Gavus leidimą, apie tuos kur
sus pagarsinsime skyrium.

IŠ ŠIAULIŲ KALĖJIMO.
Žodis “kalėjimas" nebedaro 

įspūdžio; dabar maždaug mis- 
lijantis arba patsai yra jame bu
vęs, arba jo giminaitis — pa- 
galiaus draugas ar draugė. Į 
Šiaulių kalėjimą pakliuvusiam,nors 
ir atkakliausia dvasia butų, nors 
stipriausią kūną turėtų — syvus 
iščiulpia! Dabartinis Šiaulių ka
lėjimas, — tai kitkart bnvusis mi- 
nyškų klioštorius, bet laikui bė
gant, pertaisytas kalėjimu. . Stovi 
jis slėnyje, nelabai toli nuo ežero



ge-

priegtani dar odos fabrikas be
veik greta, sienos stoviausio muro 
sūlindusios į žemę. Žemutės ka
maros, langai kaip paprastai mu
sų kalėjimuose—nesveika. Koriclo- 
ris per vidurį, kurio durįs visad 
adaros, nes šviesos nebūtų, kad 
uždarytų; o medinėse kamarų du
ryse langas, pro kurį žmogus gal
vą laisvai gal iškišt. . Kalėjimas 
nė per šalčius šįmet ne buvo kd- 
rianamas. Kaliniams nėra nė šie- 
nikų, nė užklodžių, raitosi ant pli
kiu narų (suolų) greta viens pa
gal kitą, o jeigu ant narų vietos ne
tenka dėl žmonių daugybės, tai 
reik gulti po narais. Valgį 
resnį gauna sodžiaus kiaulės ne
gu Šiaulių kaliniai: viedrukai (ki- 
birukai), vietoj bliudų, visad sto
vi prie kamaros durų viduje, sa
lyje bačkos laukan eiti,'nes nėra 
staliuko, o ant Ižngo nevalia dėti, 
ant narų reik gulėti ir čia ne 
vieta viedrukams; išmazgoti nėra 
kur, nes į virtuvę neleidžia. Pa
sivaikščioti leidžia bertainį valan
dos. Po 9 valandos vakaro nė 
vienas kalinys, nors ir sušaltų, ne
gali vaikščioti po kamarą, jeigu 
atsikelia, tai tuoj šaukia ir šauti 
ketina; o ant rytojaus į karcerį 
neklaužą tupdo.

Balsiau kaikada kaliniai sukal
ba — tai tuoj sargas šaukia: “Ty
lėt!” ir šoka mušt ar kirst. O 
vaikščiojantiems nevalia galvos 
pakreipt, o jei koksai netyčioms 
neišpildo prisakymų, tai tuoj šau
tuvo apsodu laimina jį. Toks tai 
Šiaulių kalėjimas.

A. Sritinis.
(Iš-2.’)

tik
I§ LIEPOJAUS.

Vyriausybė, persekioja ne 
Liepojaus darbininkams bet visus 
gyventojus. Visi gerbesniejie kny
gynai uždaryti ir jų savininkai ar 
kalėjimuose sėdi - ar ištremti; o 
buvusiuose knygynuose įkurta 
aludės. Darbininkai negali gauti 
ne tik knygučių, bet jau ir laik
raščių. Dar kol gyvavo knygų 
krautuvė “Žvaigždė *, tai vis dar-, 
bininkams lengviau buvo gauti 
nors laikraštis “Žarija’. Tada 
“Žar.” išeidavo iki 80 N. ant san- 
vaitės; o suėmus savininką ir už
darius “Žvaigždę ”, beišeina su 
didžiu vargu 30 N. Fabrikuose 
darbininkai turi jau visiems gerai 
žinomą didvyrį antstolį Zinkevičią, 
kuris žiuri, kad fabriko darbi
ninkai neskaitytų ir neplatintų net 
ir “Šaltinio” su •“Vienybe”. Kad 
vėl atidengti “Žvaigždę”, jau se
niai paduota prašymas į guberna
torių, bet atsakymo dar nėra. J. 
Virkučio krautuvė lietuvių kny
goms pardavinėti gyvuoja, bet te
nai galima gauti tik “Šaltinį” ir 
“Vienybę”, vedančius už mažus pi
nigus tiesiai į dangaus karalybę. 
Dar pradžioje 1907 m. galima bu
vo gauti ir. “Žariją”, tik kertėje 
po stalu užkištą, dabar jau visai 
Virkutis iškeikė tą bedieviškąjį 
laikraštį ir kas dar nežinodamas 
paklausia “Žarijos”, tai gauna at
sakymą : “O, jau seniai tas be
dieviškas laikraštis uždengtas ir 
nebegyvuoja. Imkite “Šaltinį” ir 
“Vienybę” — svarbus laikraščiai! 
O gal Tamsta prisirašysi prie 
"‘Šv. Juozapo Draugijos?” Ir 
žmogelis, galvą pakraipęs, turi iš
eiti. -

Bevardis.
_ (H "2;") •

PROF. KUN. K. JAUNIS.
Ir vėl, kaip žaibas, liūdna žinia 

aplėkė visą Lietuvą.... mirė kun. 
Jaunis.

Da .teberaudam Kudirkos, 
g ncnudžiuvo lietuvių ašaros 

ankstybos Vaičaičio mirties, 
da neseniai  ̂palaidojom Baranauc- 
ką ir Višinskį, da neapaugo žo
lynais Biliūno kapas, kaip męs vėl 
stovim prie naujai iškasto kapo:) 
dabar palaidojom didžiausią lietu
vių kalbos žinovą, kalbotyros mil
žiną — prof. kun. Kzaimierą Jau
nių. Ir jis ne laiku mirė, kaip 
ir visi paminėtiejie didvyriai. Lie
tuva tartum tam tik ir gimdo min
ties galiūnus, kad greičiau galėtų 
verkti ant jų ankstybo kapo-....

Jaunius buvo garsus dėl savo 
mokslo ne tik pas mus Lietuvoj, 
bet ir kituose kraštuose; jį gerbė 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai. Užtat visiems lietuviams la- 
bci žinotina, kaip gyveno, ką pa
darė garbingas tautietis.

Jaunis gimė gegužės 6 dieną 
1849 m. Kvėdarnos parap., Lem
bo kaime, Kauno gub., Raseinių 
pavieto. Jo tėvai buvo lietuviai 
ūkininkai. Sulaukęs tam tikrų me
tų, Jaunis pastojo Kauno gimnazi- 
jon, kurioj jam mokslas sekėsi la
bai gerai. Baigęs gimnaziją, sto
jo ten pat Kaune Dvasiškoion Se- 
minarijon, o paskui nuvyko Pe
terburgo Dvasiškojon Akademijou,

da 
dėl 

taip 

kurią pabaigė 1882 metais. Ka
dangi būdamas seminarijoj ir aka
demijoj Kaz. Jaunius gerai išty
rė ir pažino lietuvių kalbą, tai iš 
Akademijos tapo vėl parkviestas 
Kauno Seminarijon, bet jau už 
profesorių, kur išbuvo iki 189201. 
Jis ir tada žinojo jau nemažai kal
bų. Seminarijoj jis išpirmo išgul- 
dinėjo lotynų kalbą, o paskiau 
tarp ko kito ir'lietuvių kalbą, kuo
met pasitraukė Baranauckas.

Čia jam beprofesoriaujant, atsi
tiko nesusipratimas tarp jo ir 
vyskupo Paliulionio; dėl tos prie
žasties* Jaunius tapo prašalintas iš 
Žemaičių vyskupijos. Nuo to lai
ko ir prasideda karčios Jauniaus 
dienos. ...

Nebeturėdamas vietos. Jaunius 
atvyko jieškoti prieglaudos Peter
burgan. Čia atsirado žmones, ku
rie geriau suprato jo vertę, negu 
Kaune, ir paskyrė jį klebonu į 
Kazanių. Būdamas Kazaniuj, jis 
irgi daug rūpinosi kalbu tirinėji- 
mu: visą atliekamą laiką pašvęs- 
davo f savo numylėtam mokslui. 
Beklebonattdamas. jis čia sunkiai 
apsirgo ir dėl ligos turėjo aplei
sti tą vietą. Išgijęs, vėl atvyko 
Peterburgan, kur nuo i8»M) m. iki 
i«)o6 m. Dvasiškojoj Akademijoj 
išguldinėjo graikų ir žydų kalbas. 
Išpirmo čia jis turėjo didelį pasise
kimą: jo giliai moksliškos lekcijos 
ir iškalbingumas pritraukdavo 
daug klausytojų; bet pabaiga buvo 
verksminga. Visai atsidavęs moks-, 
hii Jaunius pradėjo tankiai aplei- 
dinėti lekcijas, o ant galo beveik 
visiškai nebepildyti savo- prieder
mių. Tada tas garsus mokslo vy
ras tapo ten.... nebereikalingas. 
Nuo 1906 metų jis turėjo iš Aka
demijos išvažiuoti ir gyventi lig 
mirčiai visų apleistas mažam, šal
tam ir drėgnam kam barely j, tetu
rėdamas 50 rub. pensijos kas mė
nuo.

Mirė Jaunius staiga, širdies li
ga, vasario 25 dieną rytoju va
landą, turėdama^ 58 metus am
žiaus. Kokios buvo liūdnos jo 
paskutinės dienos, tokia ir mirtis: 
nė draugai, nė pa|žįstami nematė, 
kaip jis užgęso, kaip jis atsisveiki
no su ta šalim, kurią jis taip my
lėjo, dėl kurkia visą amžių dirbo, 
kurios vardą, plačiai pasaulyje jta 
garsino, bet kuri nemokėjo jo jia- 
guodoti.

\ asario 28 dieną šv. Katrynos 
bažnyčioj už Jauniaus vėlę buvo 
maldos su mišioms, paskui du 
pamokslu: lenkiškas ir lietuviškas; 
lietuviškąjį pasakė prof. K. Ma
ciulevičius. Paskui nemažas žmo
nių būrelis nulydėjo jo kūną Var- 
šavos stotin, o iš ten nuvežė lai
doti Kaunan, kur jis praleido ge
riausias' savo jaunystės dienas. 
Nabašninkas išėjęs iš Akademijos 
irgi prašėsi Kaunan priimti, bet 
nebuvo tada kam jo priglausti.... 
Dabar išsipildė jo noras: atrado 
sau atilsį ant Nemuno kranto.

Lai niekuomet neišdils jo garsus 
vardas musų širdyse!

J. B—nis.
(Iš “L. U”.)

KUN. K, JAUNIAUS PALIKI
MAS.

Gerbiamasai Redaktoriau.
Teiksis, meldžiamasis Tamsta, 

atspauzdinti šitą mano laišką sa
vo laikraštyje, nes a. a. kunigo K. 
Jauniaus veikalais rūpinasi visa 
Lietuva.

Kaip tik pasklydo žinia, jog 
didysis musų mokslavyris mirė, 
tuoj aus, vasario 28 (kovo 12) d., 
j Dvasiškąją Akademiją prof. Ma
culevičiui ir man atėjo iš Mariam- 
polės telegramas: “GelbėkiteJau
niaus knygas, kad‘nepražūtų, ypač 
mokslingosios jo užrašos. Kriaučiū
nas". Nabašninkas ištisų veikalų 
maža teparašė; visus savo proto 
vaisius užrašinėdavo * ant" popieros 
skiautelių ir ant knygų kraštų.

Jam mirus, pirm negu aš ga
lėjau į etti prie lavono, policija, 
namų sargas ir kambario nuomuo- 
tojas visus nabašninko daiktus ir 
knygas surišo į pundus ir padėjo 
ant grynos žemės ankštoje, žemo
je, drėgnoje ir visai tamsioje pa
šiūrėje. Ant tų pundų ir ant ke
leto daiktų buvo pridėtos antspau
dos; ant vieno didžiojo, kur buvo 
sukrauti pasenusiejie drabužiai, 
antspaudos nebuvo. Bet antspau
dą pridėjo prie pašiūrės durų.

Galima buvo tikėtis, kad šitaip 
daiktams ilgai pasiliekant, arba 
žiurkės juos sugrauš, arba drėg- 
nums juos sugadins. labiausiai 
rūpėjo, kad nesupelėtų knygos, nes 
tada visi užrašai išdiltų. Kitaip 
nabašninkas nerašydavo kaip tik 
paišeliu. Draugams .sutarus ap
rūpinti palaidojimo reikalus, man 
teko prižiūrėti nabašninko turtas. 
Nuvažiavęs į teismą, pasakiau, kad 
apsiemu a. a. kun. Jauniaus daik
tus padaboti sausesniame daikte.

Nedėlioję, kovo 15 teismo! 
antstolis su savo draugu, polici
jos prižiūrėtojas ir* aš susirinkome 
4)4 vai. po pietų ten, kur daiktai 
sudėti. Antspaudos buvo sveikos. 
Apžiūrėję ir surašę visus daiktus, 
knygas sudėjome į du krepšiu, 
baltinius į trečią, o viršutinius 
drabužius surišome į didoką ne
šulį. Kadangi negalima buvo kny
gų skyrium paimti be kitų daiktų, 
aš apsiėmiau palaikyti pas save 
visą nabašninko palikimą.

Brangiejie daiktai: laikrodėlis, 
trįs kryželiai, rėvblveris ir dvi- 
akis žiūronas apkainoti 22 rub. 
65 kap. Viršutiniai rūbai 10 rub., 
baltiniai 5 rub. Knygų su kelioli
ka brošiūrėlių suskaitėme iš viso 
60. Nors jų diduma buvo labai 
sudriskusiom, bet, norėdamas, kad 
antikvaru nepritilptų, jei atsieitų 
daiktų daiktus išsistatyti licitaci- 
jon, aš knygų kainą pastačiau 15 
rub. Taip ir užrašė į protokolą. 
Prie nabašninko rasta taupomosios 
kasos knygelė — 102 rub. 50 kap. 
Surašant daiktus, buvo minėta, kad 
nabašninkas palikęs 31 rub. pini
gais, bet dokumentų to dalyko 
negavau matyti. Taigi visas j 
raštus įtrauktasis nabašninko tur
tas apkainotas 140 rub. 15 kap. 
Apkainavimas visų daiktų, išski
riant knygas ir kryžius, gana pi
gus.

Gegužės mėnesyje 1907 m. na
bašninkas |>adovanoio Dvasiško
sios Akademijos -bibliotekai savo 
teologiškąsias knyga*. Kitas kny
gas savo sudėjo į dėžes ir padavė 
|>adėti į |talė|>ę. Bet nė man nė 
kitam lietuviui profesoriui nerodė.I 
kur jis jas nunešdino, nė kam 
pavedė daboti. Dabar męs jų 
jieškome. Radę, pranešime visuo
menei |>er laikraščiu*.

Paveizdan* man daboti nabašnin- 
ko daiktų pavestų, teismo antstolis 
ant trijų krepšių (su knygoms—2. 
su baltiniais — t) pridėjo. ant-1 
spauda*. Per taikingų nugalima 
suvesti tvarkau, o ilgai ja* taip 
laikyti irgi negalima. Tarp jų 
yra veikalų, ką nabašninkas buvo 
pasiskolinęs nuo kitų Peterburge 
gyvenančių mokslo vyrų. Reikė 
tų jiems atiduoti jų nuosavybę, i 
Man tai jtat svarbu kuogreičiausiai 
M^iliuosuoti nuo atsakomybės prieš 
tei*mą už svetimus daiktus, to
dėl kviečiu nabašninko Jauniaus 
gimines, kad jie atsišauktų. Man 
rašant laišką, reikia šitokis adresas 
padėti: Profesore F. Bučis, 
KatoL Duchov. Akadem. S.-Pe 
terburg, \ as, (>stp. 1 linija N. 52.

Jei aš į mėnesį negausiu nė kokio 
gando nuo nabašninko giminių, 
tai pristatysiu į teismą palai<k>jimo 
atskaitą ir visą a. a. kun. K. Jau
niaus nuosavybė taps atiduota 
man. Tada męs keturi Akademi
jos profesoriai lietuviai kunigai: 
Maculevičia, Baltrusis, Matulevi- 
čia ir aš sutarsime ką su tais daik
tais ]>adaryti. sutartį duosime pa
tvirtinti Mohilevo Archidijecezijos 
Administratoriui ir apgarsinsima 
lietuvių laikraščiuose. Jeigu pas
kui giminės atsileptų, tai galės bū
ti pervėlu.

Kun. P. Bučys. 
Peterburge.

Kovo 3 d. n>o8 m.
(Ii “V. 2")

IŠ AMERIKOS.
NELEIDŽIA NE Į VIENĄ. NE 

Į KITĄ PUSĘ.
\Vinnipeg, Manitob. Ant Su

vienytų \ aisti jų rubežiaus Ame
rikos ateivių užveizdos agentai su
laikė garsią anarchistę žydelkaitę 
Goldman ir sugražino į Kanadą. 
Kanados urėdninkai teipgi ne lei
džia jai grįžti atgal į Winnipeg. 
Minėta mergina .yra dabar ant Ka
nados parubežinės gelžkelio sto
ties Emersone. Goldman sakosi 
esanti Amerikos ukėse, bet emi
grantų užveizdos urėdninkai sten
giasi tą užginčyti. Kanados urėd
ninkai, jeigu Amerika jos nepri
ims, žada ją sugrąžinti Maskoli- 
jon. Bet ir Maskolija gal ne 
norės jos priimti, kadangi ji jau 
seniai apleido caro viešpatystę.

PREZIDENTO ATSILIEPI
MAS.

VVashington, D. C. Prezidentas 
Roosevelt atsiuntė kongresui ne
paprastą atsiliepimą, kuriame rei
kalauja tolesnių teisių išrovimui 
Amerikoj anarchizmo. Tas gerai. 
Blogu yra tik tas, kad nė daugu
mas urėdninkų, nę kongreso sąna
rių tikrai nežino, o gal ir nenori 
žinoti, kas yra anarchistai. Kaip 
daugelis atsitikimų rodo, valdinin
kai, teip kaip musų kunigai vardą 
bedievio, taiko vardą anarchisto 
prie visų jiems nepatinkančių ypa
tų ir jiems priešingų politiškų par- 
tijU-

PĘĮPA^ĮNGA ’ LIOTERIJA. .
Cooyington, Ky. Teisėjas 

Cachjron uždėjo gana dideles baus
mes ‘ ant' uždraustos teisėms 
jrengėjų . lioterijo*: perdėti- 
nis tos pri^avingos lioterijos Rich- 
mond turi užmokėti bausmę 10000 
dol., Hciti g;' po 5000 dol. ir ma
žiau.

h. b
(tPAflSKA IŠEIGA.

Oneida, 111. Renkant čia mie
sto niajora, senasis kandidatas 
Glean ir jp priešininkas Miller ga
vo lygiai balsų. Todėl priešinin
kai nutarė išrišimui klausimo 
mesti pinigą ir keno bus galva, 
tas liks miesto majoru. L’rėdą 
tokiu budu laimėjo kandidatas 
Miller. Bet klausymas, katro iš 
jų gyventojai labiau norėtų?

DVASIA AR KUNĄS GALIN
GESNIS.

Minneapolis, Min. Gyvenantis 
čia 40 metų Knodt (^tterstadt, per
sitikrinimui : kūnas ar dvasia tvir
tesnė, užsimanė nevalgyti nieko 
40 dienų. Jis manė, kad jo gyvy
bę palaikys vien dvasios galibė. 
Apsiriko vienok, nes 39 dieną dva
sia neišlaikė ir < ttterstadt pasimi
rė. Jo jiasekėjai vienok tvirtina, 
kad jeigu būt dar porą valandų 
Išlaikęs, dvasia butų kūną perga
lėjusi. Gaila, kad tų poros valan
dų neišlaikė. Kati žmogaus dva
sia galingesnė, abejonės nėra, bet 
palaikymui dvasios gailitės pa
prastai reikia ir tvirto kūno. Ser
gančio. nusilpnėjusio, nesveiko li
gonio tankiausiai ir dvasia buVa' 
silpna.

1 >ASVENTINIMAS BUDISTV 
BAŽNYČIOS.

San Francisco, CaL Ant kertės 
Webster ir Milberti strs. likosi ati
daryta pirmutinė Amerikoj budy-1 
stų bažnyčią.“ Ji yra tai kopija 
garsios Taj "Maltai bažnyčios In- 
dijosc. M f *

BAUS.Vlfe UŽ PRIVILEGIJAS.!
Grand Rapuls, Mieli. Teisėjas 

Knappen, uždėjo bausmę 20000I 
dol. ant Stearn* Salt & Lumbcr 
Co. Ludingtone, kadangi ji, |>er- 
vezant lenta*, išderėjo nuleidimą Į 
nuo tarifos nuo Pere Marųuette 
gelžkelio.

NŲOtn Maskoliai.
Fort \ViUratn. Ont. Išeiviai 

iš Maskoltjds sektantai duchoborai 
9 d. balandžio pa *i rodė čia visai 
nuogi ant gatvių. Matyt, sulyg 
jų nuomonės, nuodėme yra vaik
ščioti kitaip, kaip juos Dievas su
tvėrė. 15 nuogų duchaborų su
areštavo.

NUBAUSTI DUCHOBORAI.
Fort \Viiliam. (>nt. Cianykštis 

policijos teismas perkratinėjo by
lą 19 maskolių duchoborų sektos, 
9 moterų ir to vyrų, suareštuotų 
Uxlėl. kad vaikščiojo visai ftuogi 
gatvėmis. Teisėjas |ia<merkė juos 
kalėjiman pusei metų.

NŲ§OVR PAČIĄ IR SA\ Ę.
New York.' Gyvenantis čia 

duonkepis Albėrt Meiser, valgant 
vakarienę, išsitraukė revolverį, ir 
nieko nesakęs, paleido į savo |>a- 
Čią du šuviu, o paskui pats nusi
šovė. Jo pati tei|»gi mirtinai pa
šauta.

REIKALAUJA \NAR( HISTŲ 
ANTRAŠŲ.

Patterson, N. J. Cianykštis mie
sto majoras pareikalavo nuo po
liui jo* jierdėtinio, kad jis jam pri 
statytų pilnus antrašus visų mie
ste gyvenančių anarchistų. Ta
sai surašąs bus pasiųstas ventra- 
liškoms valdžioms W«shingtonan.

SUDEGS LAIVAS.
Philadelphia, Pa. Atkako čia 

vienas išgelbėtas‘jurininkas angli
nio laivo “Arthuf Sewall”, (ieorge 
Becker. JH atgabeno žinią, jog 
minėtas laivas vftdegė netoli Cap 
Horn, pietinėj Amerikoj. Kas at
sitiko su k^pftoml ir kitais 22 ju
rininkas, Bėdcer nežino; gal jie 
visi prigėrė.
, i : » vj

KUNIGAS NUSIŽUDĖ.
Albany, N. Y. Nusišovė čia 

katalikiškas Vunigis. klebonas baž; 
nyčios Churiih oPAhe Blessed Sa- 
vrament, JudžMs A. Graham. Ma
no, kad kunigbi 'grotas susimaišė, 
kadangi kitokios priežasties pat- 
žudystės nėra.

AUKSAS VVISCONSINE.
Farmerys VVolfert, netoli La 

Crosse. Wisconsine, ant savo far- 
mos užtiko auksą. Iš tonos iška
stos žemės apturi 18—800 dolia- 

Irių aukso. Wolfert ant savo far- 
mos auksą užtiko jau seniai,' tik 
tą slėpė

MIESTŲ IR KAIMŲ GYVEN
TOJAI.

1790 metuose Suvienyto*^ Val
stijose (jos traukėsi tik iki Mi
eli igan ežero.) buvo 3929214 gy
ventojų, iš jų tik 131372 gyveno 
miestuose, taigi tik 3.4%. 1820 
skaitlius gyventojų siekė 9638453, 
iš jų miestuose gyveno 356920, 
arba 4.9%. 1850 metuose gy
ventojų buvo 23191876, iš jų mie
stuose gyveno 2897586 arba 
12.5%. 1880 m. gyventojų buvo 
50155783, iš jų miestuose gyveno 
11318547 arba 22,6%?. 1900 m.
gyventojų buvo 754(18039, mie
stuose gyveno 33/į arba trečda-j 
lys.

GAISRAI.
Philadelphia, Pa. Sudegė- čia 

cigarinių dėžių dirbtuvė Sheep & 
Vendergreft. Nuostolius gaisro 
padarytu*,skaito ant 300000 dol.

Boston, Mas. Išdegė visa dirb
tuvių ir gyvenamų namų miesto 
Chelsea dalis. Išdegė viskas ant 
ploto suviršum vienos ketvirtai
nės mylios. ^Nuostoliu* gaisro 
padarytus skaito ant 10 milijonų 
doliarių su viršum. Ugnyje pra
žuvo 6 ypatos, o apie 100 taj>o 
sužeistų. 10000 ypatų ne teko pa
stogės.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

Mayw<>od, III. Netoli nuo čia 
elektri-ko Chicago, Elgin Aurora 
gelžkelio traukinys užbėgo ant 
grįžtančios nuo šermenų karietos 
ir karietą sudaužė. Keturios bu- 
vusips karietoj moterys ir 3 vyrai 
likosi ant vietos užmušti.

IŠ DARBO LAUKO.
r Chicago, III. 300 grekonių 

ir bulgarų atėjo į rotušę ir nuo 
miesto valdžių pareikalavo dar
bo.

r Cleveland, O. Laivų savinin- 
kai ant didžiųjų ežerų nutarė ne
pripažinti tarnaujančių unijos. Ne
žinia, ar tarnaujanti priims tokį 
laivų savininkų nutarimą, ar grieb
sis streiko. Laivų savininkai su
tinka mokėti didesnes algas, ne
nori jie vien unijos pripąžinti.

f Minneapolis, Min. Sienų te- 
pliotojai ir tapiceriai nutarė strei
kuoti, kadangi kontraktoriai atsi
sakė plrpažinti uniją.

* Pen*acola, . I’la Streikuoja 
čia tarnaujanti ant gatvinių karų. 
Kompanija jų vietoj iš visur gabe
na streiklaužius.

r Nevv York. Sulyg surinktų 
sekretoriaus organizacijos “Indus- 
trial Workers of thc \Vorid” ži
nių, 37 valstijose Amerikos yra 
4750000 neturinčių darbo darbi
ninkų.

• Planiiield. Conn. Medvilnės 
dirbtuvė/ Lucoton Bros pradėjo 
dirbti pilną laiką; pirma dirbo tik 
3 dienas sanvaitėj. Minėtose dirb 
tuvėse dirba 3000 darbininkų.

. f Philadelphia, Pa. Yra čia 
200000 neturinčių darbo darbinin
kų. Miestas išdalino 50000 dol. 
neturintiems darbo, badą kenčian
tiems darbininkams, liet tai tik 
lašas jūrėse. Pašelpos reikalauja 
daug daugiau darbininkų.

f Blue Canyon, Mąsli. \\'hat- 
com County Coal Co. anglių ka
syklose darbai eina gerai. Nese
niai kompanija reikalavo 30 išla
vintų darbininkų.' Dirba 8 vai. 
Moka po $3.25.

-
f Bonne Terre, Mo. Kasyklose 

čia dirba, bet kompanija numažino 
darbininkų algas. Iš kitur pribu
vę darbininkai negali čia gaut dar
bo, nes ant vietos yra pakaktinai 
darbininkų.

Ij lomesteade, Pa. Howard 
Axle \vorks dirbtuvėse prasidėjo 
iš daiiies darbai. Prie darbo tuom 
tarpu priėmė-100 darbininkų.

Dawson, Pa. Darbai čia su
stojo, jau nuo kelių mėnesių kokso 
pečiai nedirba. Nėra darbo viso
se Cdllinsvilles aplinkinėse. Dar- 
'bininkai iš šitų aplinkinių krausto
si kitur darbo jieškoti.

Į

Springfiel, III. Darbai eina 
čia prastai; nežinia, kada darbai 
pasigerįs.

f Pittsburg, Pa. Browno ge
ležies dirbtuvės stovi. Nežinia 
kada prasidės jose darbai

f Denver, Col. Darbai čia eina 
negeriausiai. • Nežinia, kada jie 
pradės eiti geriau, bet šiuom kar
tu darbais girtiesi negalima, yra 
daug žmonių be darbo.

f Central Falls, R. I. Audy
klose United States Cotton Co. 
pagarsino, jog nuo 20 d. balan
džio numažina darbininkams al
gas, bęt ant kiek, dar nežinia.

Lebanon, N. II. Castcro & 
Rogerso medvilnės, dirbtuvės liko
si uždarytos iki 1 d. liepos; per
tai 150 darbininkų atsirado be 
darbo. . (

Philadelphia, Pa. Pnemlestyj 
Mantyunk užtvioę vamlens užlie
jo daug dirbtuvių ir pertai 5000 
darbininkų atsirado be darbo.

Hoinestead, Pa. Cianykščios 
geležies dirbtuvės pakvietė darbi 
ninkus prie darbo, nes pradės dirb
ti prie 40 pečių. Prie darbo pri
ėmė* 1000 darbininkų iš senesnių 
iv-

Parral, O. Robinson Clay 
Product Co. numažino |>o ic. aru 
valandos darbininkų algas. Dirb* 
čia 9 vai. kas dieną. Miesteli j 
Rojai su visu pasiliovė darbai.

<! Allcgheny, Pa. Prasidėjo dąr- 
ttai Parkluiuse geležies' dirbtuvėse. 
Dirbs jose 4 dienas sanvaitėj.

r McKces Rocks, Pa. Lock- 
hartdto geležies dirbtuvėse dega 
22 pečiai. Žmonių be darbj čia 
yra daug.

f Madison, Me. Ciani kočios 
medvilnė* dirbtuvės sumažino dar
bą: dirbs tik 3 dienas sanvaitėj po 
8 vai.

*’ Canonsburg, Pa. Cianykščio- 
se geležie* dirbtuvėse dar dirba, 
teipgi ir Standard djrbtuTės, Dra- 
to dirbtuvėse darbai eina geryn. 
Fort Pilt tiltų dirbtuvė dirba, ma
žai. Pittsburg Casket Co. dirb
tuvėse dirba pusėtinai.

r Kittaning, Pa. Cianykščios 
geležies dirbtuvė* stovi; kada vėl 
pradės dirbti, nežinia.

f Dunkirk, N. Y. Dirbtuvės 
American Locomotivc Co. likosi 
neaprubežiuotam laikui uždari tos. 
5000 darbininkų neteko darbo.

f Reading, Pa. American Iron 
& Steel Co. po 2 mėnesių stovėji
mo, pradėjo dirbti. Prie darbo pa- 
tilpo 1000 darbininkų. ,

Lowell, Mass. Streikas audė
jų Merrimmac \V00len Co likosi 
atšauktas.

5 Cleveland, O. Akmenų skaldy
tojai sutiko ant sumažinimo ant 
3% jų algų.

* Kansas City, Mo Darbinin
kų atstovai pietinių distriktų ang
lių kasyklų prašė kasikių savinin
kų, vedant tarybas apie naują al
gų tarifą, dirbti toliau, bet ka
syklų savininkai tą prašymą atme
tė.

UETŪYIAHMERIKOJ.
I§ BELOIT, \V1S.

Lietuvių yra čia pusėtinas bū
relis. Beveik visi dirba geležies 
dirbtuvėse. Yra čia lietuviška Sv. 
Antano pašelpinė draugovė ir kuo
pa S. L. A.; bet jos ne tvirčiausiai 
laikosi, nesidrutma, ne auga, kaip 
reiktų laukti. Tas paeina nuo ap
sileidimo, stokos vienybės ir ap
švietimo. Skaitančių knygas ir 
laikraščius teipgi ne daug. Jeigu 
būt terp mus geresnis susipratimas 
ir vienybė, galima būt ką nors 
svarbesnio veikti. Galėtume, jeigu 
pats ir ne daug ką galime padary
ti, parinkti bent aukų kokiems 
nors svarbesniems reikalams. Ga
lėtume sušaukti susirinkimą, pa
rengti prakalbas ; jeigu ant vietos 
nėra tinkamų.galinčių mus pamoky
ti katėlbojų, juos galėtume iš kitur 
parsikviesti.

\'aičiulaitis.

Iš BAY CITY, MICH. 
į Čia yra neperdaugiausiai lietu
vių: yra jų apie poras desėtkų 
vedusių ir du syk tiek vienstipių. 
Rods tai ne daug, bet išvien einant, 
vis būt galima kas nors pradėt 
veikti, vienok lietuviai nieku pa
girtinu neužsiima. Iš čia dar cen
telio nėra paaukavę visuomenės au
kurui; nebuvo susirinkimo su pra
kalbomis, teatrėlio, čia dar nė 
joks choras ne dainavo lietuviškų 
dainų. Nėra čia nė jokios kuope

lės. Laikraščių, apart vieno 
zemplioriaus "Kataliko”, čia ne
matyt. Yra čia vien draugija S v. 
Kazį mero, bet labai silpna. Ma
niškiai pripratę glaustis po sparnu 
rodakų, o čionai jų be miero* ynu 
Ir čia daugelis lietuvių priguli prie 
lenkiškų draugovių, veda len
kes. jaunoji gentkartė tampa len
kais. No* tėvas lietuvis pakal
bina vaikelį lictuvjškai, tai motini 
lenkė kreiva akim žiūrėdama, ba
ra tėvą, kad vaikus Įtaikina kokia 
ten pagoniška kalba.

Padėjimas darbininko čia ne 
blogiausia*, sulyginant su kitotnia 
vietomis. Angliakasių san junga 
gana tvirta, tai ir mokestis neblo
giausia. Kasyklose galima uždirb
ti nuo $2 iki $5 ant dienos. Ka
syklos iki šiol dirbo kasdien. I>et 
ant vietos darbininkų pakanka. 
Nuo 1 d. balandžio buvo tikėtasi 
streiko, bet tas*a|>siėjo geruoju.

Apart kasyklų, yra ir keletas len
tų plovyklų, kur moka $1.75 ir 
daugiau; yra teipgi laivų dirbtuvė, 
moka joje darbininkams $2 ;■ yra 
ir keletas cukrinių dirbtuvių. Bet 
{taskutinėse šiuom tarpu sumažėjo 
darbai. Farmeriai moka darbinin
kams $25 ir daugiau mėnesyj. 
I'anneriai čia: vokiečiai, prancū
zai ir amerikonai..

Jonas S—is. •

I§ JERSEY CITY, N. J.
4 d. balandžio 59 kuopa L. S. 

S. parengė čia prakalba*. Kalbė
jo Perkūnas apie vergijos laikus; 
aiškino, kodėl tuose laikuose kapi
talistai (tąsyk kapitalistų dabar
tinėj prasmėj nebuvo, buvo tik po
nai). Toliau aiškino, kodėl visi 
išdirbiniai ne darbininkų; kiek pel
no lieka kapitalistui ir kelintą nuo
šimtį jie moka darbininkui ir tt. 
Pranis kalbėjo apie dabartinį kri- 
zį. Grinius aiškino, kokiu ginklu 
<larbininkai privalo kovot su de
spotizmu ir kapitalizmu. Aiškino, 
kad tik apsišvietUs, priklau*ant 
prie darbininkiškų organizacijų, 
suvienytoms visų darbininkų spė
koms darbininkai gali iškovoti ge
resnį būvį. Griniaus kalba publi
kai labai patiko, ji išreiškė jam 
pritarimą delnų plojimai?, (iana 
vien, kad žmonių susirinko mažai, 
vos apie 50 ypatų, moterų atsilan
kė dvi, tiek jau merginų iš Ho- 
bokeno, o iš vietinių 300 lietui ta
kų šeimynų ne pribuvo nė Y vie
na moteris. K xlėl jos teip nė*- 
m\li šviesos? Neužilgo vėl bus 
jiarengtos prakalbos; tikimės, kad 
ant šitų susiridks daugiau moterių 
ir merginų.

Vitautas.

------------------------------------- t

XXIII S. L. A. SEIMAS.
No. 9 “Tėvynės” jau buvo gar

sinta. kad XXIII seimas bus die
nose 25. 26. 27. 28 ir 20 gegu
žio mėn. Dabar pranešame, kad 
seimui yra paimta svetainė 
“Music Hali”, 213 Itackauanna 
avė., Scranton, Pa., visai arti sto
ties, kur sueina visų kelių tru
kiai.

. Kaip praneša seimo rengėjai, 
bus apvaikščiojimas vietinių drau
ginių. liet, kad seimo programas 
dar nevisiškai užbaigtas, negalima 
jo plačiaųs pagarsinti. Apsistoji
mo vieta pasiuntiniams teipgi^nėra 
žinoma. Kaip tą, teip ir kitus da
lykus reikale seimo S. L. A. 
Centro valdyba, gavusi žinią nuo 
seimo rengėjų, arba pats rengė
jai, per “Tėvynę” apskelbs kirk 
vėliaus.

Peržiūrėjimui Centro knygų 
paskiriame 6 draugus po vieną iš 
sekančių kuopų: Iš 43 So. Bos- 
on, Mass., 47 So. Chicago. III., 
143 \V. Scranton, Pa.. 155 Benld, 
Ilk, .158 Baltimore, Md. ir 162 
Freeland, Pa. Virš paminėtos 
kuopos malonės suteikti vpatingą 
paliudi jimą, ša!yp paprasto, kailio 
delegatams mandato. Pagal nuta
rimą XXII seimo, tie patys kny
gų peržiūrėtojai turės peržiūrėti 
XXII seimo protokolą.

Kadangi šįmet bus daugiau dar
bo. todėl peržiūrėtojai yra kvie
čiami .pribūti i Scrantoną dviem 
dienoms pirma atidarymo seimo, 
būtent d. 22 gegužio, t. y. pėtny- 
čios vakare teip. kad subatos ry
tą butų galima imtis prie darbo 
ir atidarius seimą, išduoti raportą.

Priėmimui paliudyjimų (man
datų) ir surašymui pasiuntinių var
dų pirm atidavimo seimo d. 25 
gegužio, apie 8:30 valandą iš ry
to, vietinės kuopos malonės pa
skirti 3 pasiuntinius, ir šiaip: 
kuopa 30 vieną ir 143 du pa
siuntiniu.

Buvusiuose seimuose buvo at
sitikimai, kad ne visi kuopų pa
siuntiniai pribuvo ant seimo ati- 
rymo. o tūli voa ant užbaigimo 
te atsirasdavo, todėl kuopos ma
lonės įsakyti savo pasiuntiniams,



jie būtinai ant seimo atidary
mo pribūtų. ’

Kuopos ar pavieniai S. L. A. 
nariai, norėdami arčiau susižinot 
su seim<» rengėjais, gali kreiptis 

E šinotui adresu;
, Juozas (irudzinskas,

i . 510 Pleasant st.. - Scranton. Pa.
S. L.. A. valdyba:
Pirmininkas, \ . S. Jokubynas. 

It?. - Iždininkas. Jonas Skritulskas. 
*šekretorius. Jonas Žemantauskas.

\R GALIMA RIBOJIMAIS 
S^-KA PERTIKRINTI? .

: Musų stK’ijalistai būtinai nori, 
kad juos kas pavadintų nedorais, 

lt Bet aš jų tokiais nepavadinsiu. 
Pt’ Jie reikalauja logikos nuo kitų, 
■t’' bet |»as juos pačius jos- nė šniero 

nėra. Puskunigis štai grumoji- 
K.z mus per anonymiškus laiškus, ’iš- 

bobiškas zaunas va-;
liet pats

man pa vadinus jį 
be mąsties 

nesugro- 
ir vadina jas "ką 

Ką jis

misliojimus ir
“dina kritika operetė

| labai pyksta.
kleketu už. jo tuščią
kalki. Jis rašo paties

h * muliotas minti:
kiti, visuomenė supras ”.
ištikro .norjję šiųtomi pasakyti.

I nežinia, bet jei jam ir jo sėbrams 
būtinai rupi žinoti, kaip supras 
žmonės tą. ką aš rašiau apie soci
jalistus,

ji jie teip supras, kaip buvo rašy
ta. nes aš rašiau gryna lietuviška 
kalba, kad socijalistams. 
tiems teisybės, nepridera 
melais. Rašiau gi tą ne 
juos skaudinti, tik kad

tai. baimės tame nėra

jieškan- 
naiulotis 
su noru 
parodv ti 

jiems jų klaidas ir tuomi _ juos 
pataisyti; ir jei jie bus išmintingi, 
tai jie manęs jiaklausys.

Argi tai ne kvailu iš jų puses 
skėtrioti prieš p. Petrausko dar- 

* bą. kaip kipšui prieš debesį? • Juk 
patsai Puskunigis.*- kaip avis į 
pauodegį įkirpta, bėgiojo ir pra
šinėjo ■moteris prisidėti prie jų. 
aocijalistų choro, idant jas ati- 

“ traukti nuo p. P. Juk socijalistai 
mergysčioms cukrines jiirkinvjo. 
kad jos laikytųsi jų. socijalistų 
choro ir socijalistams tūliems p. 
P. chore gerklės užkimo ir jie iš
sitraukė sau į užpakalį, aut sce
nos- parsiėjus dainuoti
Tėvynė musų ” — mat patrijotiš- 
ka; to buvo perdaug jų socijali- 
stiškonis gerklėms.

... -žiel kaip iiei»> 
su teisvbe svilinti aki: 
tartum tikri vyrai 
ir sako:
ku: turėkitės jį: mums rimtesni 
dalykai rupi: labas žmonių. — 
Juokai iš tokios jų kalbos. Jie 
mano, .kad šitie visi ginčai yra 
vedami *xlel p. P. ypatos. — Be 
abejonės geri žmonės patraukia 
kitus prie savęs jr daro sau is jų 
draugus. Draugus turi ir p. P., 
liet socijalistai klysta, manydami, 
kad p. P. šitie visi* tušu ginčai 
patinka. Priešingai, jis norėtų, 
kad sykį gautų nuo jų pasilsėti ir 
ramiai sau dirbti. Užtarimo jo
kio jis nereikalauja; jis pats, gali 
apsiginti, norėdamas; bet 
skaito juokingu teisintis dėl ko- 

, kių nors bobiškų zaunų, ar pa
siduoti kokiems nors kvailiems 
reikalavimams.

Ypatingu
tikslu nėra gynimas p. P-ko y pa
tos. Anaiptol ne. : Man rupi tas 
geras, kurį p. P. daro žmonėms. 
Jis čia neilgai buvo, o vaisiai jo 
buvimo matomi irLspangam. Pir- 
miaus mus jaunimas čiauškėjo 
angliškai, dainavo “My love, my 
dear "C “Tara-raHra-bum ti-ay" 
ir tam panašiau ir skendo ameri- 
kanizavimo vilnysd. Šiądien musų 
merginos viena per kitą mokina
si lietuviškas daigeles ir su pasi
ilgimu laukia progos pašokti suk
tinį ar klumpako į. Žinoma, so
cijalistai šitą vadina patriotizmu; 
bet lietuviškas patriotizmas nieku 
nėra blogesnis už amerikoniškąjį 
ar kokį kitą' patrijotizmą, prie 
kurio musų socijalistai glaudžiasi, 
ir musų dainelės yra teip pat gra
žios, jei ne gražesnės kaip ameri
koniškosios ir klumpakojis ar suk
tinis teip pat geri, kaip ir kiti sve
timi šokiai. Kam gi tad turime už
mesti savo ir griebtis svetimo? 
Ar tyčia, kad išsižadėti savęs? 
Bet gamtoje nėra Jokio sutvėri- 
ipo, kuris norėtų išsižadėti savęs, 
išskyrus jei bent mušti socijali
stus, kurie per savo neišmanymą 
laikosi visa to, kas yra svetimo, 
ar ko jie nesupranta. Jei pas 
juos butų protas ir tikras no.- 
daryti gerą* žmonėms, tai jų di
džiausiu lauku butų tauta; tik 
tautoje galima padaryti daugiau
siai- gero, kadangi čia mums vis
kas žinoma, čia męs jaučiamė- 
si kaip namie ir socijalistai, atsis- 
kirdami nuo tautos, didžiausią 
kvailybę daro. Negana to, jie 
dar didelę blėilį atneša tautai, 
♦ntkdydanii tuos, kurie jai daro

Lietuva

šiteip pradedi 
tai jie.

pakelia balsą
Ką čia.varžytis Petraus-

jis

mano šito rašinio

labą. Kaip ir su P. Kas jiems 
kenkė dirbti iš vieno, mokintis 
dailos pas tą. kuris yra žinovu 
jos? Ką jie .gero nuveikė, atsi
skyrę? Pastatė {Mirą dramelių. 
kurių jokiu biulu negalima pava
dinti vaidinimu ir visgi neišmoko 
padainuoti savo teip treškamos 
marselietes, kuomet p. P-ko cho
ras atkreipė į save atidžią net ir 
svetimtaučių. Jis jiakėlė musų 
vardą, svetimtaučiai pradėjo žiū
rėti į mus ir jiamatė, kad męs 
nestovint teip žemai, kaip jie ma
no mus esant. Po vaidenimui 
ojieretės- |iasinxlė vietiniame laik
raštyj “ 1 ribune" 4 paveikslai lie
tuviškų merginų su ilgu aprašymu 
lietuvių stovio beveik mums jia- 
tinkaAiai. Ten sako, kad musų 
merginos, sulig gražumo, užsilei
džia jei bent amerikonėms, kad 
jos myli dainas ir ypatingai lie

damas, kad jos dirba 
darbus sankrovose ir 

kitur, kad pradeda eiti augštes
nius mokslus. Ir tokį ve svetim
taučių atsiliepimą męs skaitome 
vos tik jk) pirmam pastatymui 
ant scenos operetės. Ką gi jie 
{įasakytų. jei p. P. gautų jiadir- 
bėti netrukdomas atsidavėlių žmo
nijai siK'ijalistų ir atėjus vasarai 
su savo choru užtrauktų kuriame 
nors miesto darže “Žilvitį", “Kur 
namas mus?" ar kokią kitą iš sa
vo skambių, meliodiškų ir jm>- 
<lraug negirdėtų svetimtaučių au
sinis gaidų, kurios skamliėdamos 
ore. tikrai apkerėtų klausančius. 
Jau vienas balsas musų dainos 
uždraustų jiems teip labai di
džiuotis savo augšta civilizacija 
ir jie atidarytų savo eiles 
kaipo sau lygiems. Ar 
klausti, kad musų sanlygos per tai 
pagerėtų? Ir šitam ve . darbui 
pakėlimo tautos musų gudruoliai 
yra priešingi! Socijalistai. ar 
jums negėda jūsų kvailumo?

Bet jie tiesiog gal atsakys man. 
kad aš nemoku atskirti pasielgi- 
nio pavienių y|iatų nuo veikimo 
organizacijos. Gal ir nemoku, 
bet as vis stengiuosi mokintis ir 
suprasti ir jei manęs niekas ge
riau nepamokina, tai kaltė ne ma
no. jei aš klystu. Teip ir dabar, 
gal aš ir klystu manydamas, kad 
visa liet, socijahl. partija yra ve
dama ne labui visuomenės, tik 
ypatiškiems reikalams ar garbei 
jos vadovų. Paiyzdžiu paimkim 
kad ir garsų rašėją la|>e!ių, Rut- 
kų. Jis, teisybė, visas atsidavęs 
socijalizmui ir gula 
ar stovi, valgo ar 
socijalizmu galvoj, 
gero gali nuveikti 
jei jis jo principų" visai nepažysta? 
Jis kalba daug ir greitai, liet nie
ko nepasako, kaip ir Puskunigis. 
Turiniu jo kalbos y ra vieni ir tie 
patys nušutę, kaip ir jo švarkas, 
žodžiai: "Jų* darbininkai esate 
kvaili, nieko nežinote ,ir nematote, 
kad kapitalistai, buržuai. tie 
siurbėlės jus išnaudoja — eikite 
su mumis, balsuokite už socijali
stų partiją, jus viską gausite”. 
Šitą darbą savotiško akinimo dar
bininkų jis varo jau senas laikas 
su tuo tik tikslu, kad žmonės ma-j 
tytų, jog jis ve ir ne prastas žmo
gus. bet nešėjas šviesos žmonėms, 
socijalistiškas agitatorius ir jis nė 
maž nepaiso, kad jam sėdynė pra- 
dilo pamokslus besakant. Prie
šingai, jis tą savo pradihisią sėdy
nę laiko ženklu garbės ir atsiste
bėti negali, kodėl mergos nemyli 
tų, kurių sėdynės pradilę. Taigi 
jam garbė yra viskas, o kopėčio
mis prie jos socijalizmas ir jis 
prie jos lipa tankiai be atsižiūrė
jimo į teisybę ir dorą. Iš šalies 
žiūrint, labai keistai atrodo, kaip 
jis, įsivogdamas į prekinius vago
nus, miestelis nuo miestelio važi
nėja, {lamokslininkauja ir paskui 
apie savo pamokslus pats rašo į 
laikraščius: “Į musų miestelį 
atsilankė guodotinas Tautietis 
Rutkus. tris valandas kalbėjo apie 
socijalizmu ir priešininkus savo 
visus sumušė į dumblus;" pats pa
sirašo “Buvęs ant prakalbų" ar 
kitokiais vardais. Ir socijali
stams tokia jo taktika labai pa
tinka.
listus tai vienas iš ramsčių socija
lizmo. kaipi socijalizmo profeso
rius, nors gal tankiausiai pats sa
vo kalbos nesupranta. Kągi ver
tos tokios lekcijos?

Antru savotišku platintoj u so
cijalizmo yra Bagočius, teologas- 
juristas. Jis skelbia du mokslu: 
mokslą socijalizmo ir mokslą iš
ganymo “dūšios” sulyg metodi
stų bažnyčios; ir vienai ir kitai 
pusei jis geras, nes abi pusės jam 
reikalingos: nuo socijalistų gauna 
garbę ir šiokią-tokią viltį ko nors 
geresnio ateityj, nuo metodistų 
kunigų trupučius duonos “visų 
dienų, kurie nuo anų atlieka. 
Jeigu metodistai ima šiauštis prieš monės.

tu viskąs 
švaresnius

jo stMrijalizmą ir taikosi jam įspir
ti į užpakalį, tai jis sako: Matote 
ponai, man socijalizmas tai tik 
meškerė gaudymui jums pasekė
jų ir jie jam tiki; į socijalistus 
gi atsisukęs, merkia: Vyrai, baž
nyčia man tai tik įrankis patrau
kimui žmonių prie socijalizmo. 
SocijaHstai šypsosi sau 'ir sako, 
kad tai gudras iš jo vyras. Taigi, 
kaip Rutkus. teip Bagočius ir ki
ti tolygus jiems veikėjai ant so- 
cijalistiškos dirvos yra pavienio- 
mis ypatomis, bet darbus jų jiar- 
tija |iagiria, akceptuoja ir tuomi 
ima ant savęs atsakymą už juos. 
Partija, norėdama būti liuosa nuo 
pafieikimo, turi peikiamus daly
kus jiati peikti, už jų peikimą ne 
pyktit bet peikiamą peržiūrėti, ap
svarstyti, o jei peikimai teisingi, 
saugotis peikiamo. XĮusų socija- 
stai to nedaro, ir nedaro t<xlėl, 
kad partija |>ati, bent mūsiškė, re
miasi ant silpnų pamatų, bet apie 

pašnekėsime kitu žygiu; šiuo 
kartu, manau, socijalistams ir 
užteks.

minus

j<l 
gi 
to

J. Laukis.

“SUUM CU1OU1

nuomonės, ar 
sukasi ant progreso 
regreso ?

Trumpai pasi-

ar kelia, eina 
geria, vis su 

liet ką jis 
socijalizmui,

Rutkus pas musų socija

Toliaus, prisižiurėjua į p. Šoci 
jalisto korespondenciją, matosi, kad 
Progreso Ratelis progresuoja, nėsa 
ką jisai neaiškiai pabrėžė —■ tą 
aiškiau nurodė p. Socijalistas, ge
rai apsipažinęs su ‘'Ratelio'’ pro
gresu ir jo veiklumu. Pr. Ratelis 
“Vien. Liet.” sako, kad tvirtini
mas, jog skurdas gimdo idėją yra 
priešingu socijalizmui; o p. Soc. 
jau nurodo, kas tvirtina taip: 
mestą akmenį į 19 kuopos L. S. 
S. daržą. Tik akmuo per lengvas: 
aocijalizmas tokio tvirtinimo nesi
bijo ir jie ( ?) nėra priešingi soci
jalizmui ; o prie to dar nebuvo 
žmonijos istorijoje momento, kuo
met nebuvo jos tarpe skurdo, o 
vienok idėjos gimė, progresas' ėjo 
plačiais keliais ir greta to visoko 
plėtojosi naujos idėjos. Ką gi ant 
to jiasakis Ratelis ir p. Socijali- 
stas?

Iš p. Socijalisto korespondenci
jos suprantu, jog “Progreso Ra
telis” ir jo nariai ta{xi socijalistais 
ir jier tai anarchistais: lietuvius so
cijalistus apskųsta Brookhno poli
cijai ir ji apkrikštijusi juos anar
chistais. uždraudė p. Draugeliui ir 
Tautiškam Namui duoti svetaines 
Ratelio lekcijoms laikyti; išeina 
tad, kad Ratelis tik tik ne ąnar- 
chistiška organizacija! Pr. Ra
telis dasižinojo policijoje ir kas 
įskundė socijalistus ir apie tą p. 
Socijalistas primena visuomenei 
“Lietuvoje’’ — tik. matyt, nepra- 
drjso išsireikšti aiškiai: sustojęs už 
kampo, svaido į praeivį akmenimis!

nrturi nei mažiausio supratimo 
apie elementariškus etikos įstaty
mus, (»agal kurių žmonės užlaiko 
tarp savęs draugiškus prietikius. 
Ir jisai, ar neaiškiai tesupranta, ar 
gal ir viski nesupranta korespon
dento pareigas, kad redakcijos ne
gali tankiai stfšekti, kur teisingos, 

ho kur melagingos žinios, apie tai, 
kad kiekviena žinia ir kiekviena 
nuomonė, talpinama laikraštyje, 
turi būti visai bešališka ir rimtai 
nupiešianti dalfką ar atsitikimo 
stovį — nesą jas skaito plati vi
suomenė ir jos teismas sprendžia

dedukcijas. Toliau, skundžiant ką 
nors, reiktų būti rimtesniu; o <kų-

atiden- 
mokslo 
ir kad 
y pato*

Tūluose “Lietuvos" ir "\ ienv- 
bes Lietuvninkų" (o gal ir ki
tų laikraščių?) numeriuose tilpo 
koropondencijos iš Brooklyoi, N. 
Y. apie darbus "Progreso Rate
lio". Teisybę pasakius, man 
“Progreso Ratelis", kaipo toksai, 
nieko nėra padaręs. Ypatingai 
prieš jį nieko neturiu; bet kaipo 
žmonių draugijos narys turiu 
daug ką — ir tasai “daug kas" 
privertė manę atsidrąsinti prabilti 
prr "Lietuvą" j visuomenę ir už
klausti jos 
šis "Ratelis" 
ašies, ar ant

Dalykas tame, 
stengsiu pravesti, taip sakant, {>a 
ralėlę tarp “P.Ratelio” programo. 
pagarsinto 11 numeryje "Vienybės 
Lietuvninkų” ir tarp koresponden
cijos tūlo p. Socijalisto iš Brook
lyno. N. Y., |iatil{)usios 14 “Lietu
vos" numeryje.

Žinoma, partijų, sąnjungų, ratų 
bei ratelių programus bei uždavi
nius gar«inti reikia, nėsa kitokiu 
bildu {tartijos ir sąjungos nrpri- 
trauks sau narių, o ratai ir ra
teliai — stipinų. "Progreso Ra
telio" uždaviniai yra dideli, nes ji
sai, atmetęs į salį utopijas, rengia 
žmoniją į naują ateitį, kuri jau 
artinasi ir ateis, nors ta žmonija 
nesudurtų piršto su pirštu. “P. 
Ratelis" skundžiasi visuomenei, 
jog tvirtinama (kur, kas. kada?), 
jog “skurdas gimdo įdėjas ir pro
gresą" ir tasai tvirtinimas yra 
priešu socijalizmo; apgailestauja
ma Ratelio, kad socijalizmui įvy
kus, išnyks visos idėjos, sustos 
progresas ir puls aocijalizinas. To
liaus skamlia “P. Ratelio" 
girnas, kad “politika be 
yra žmonijos prakeiksmu; 
"politikoje dalyvauja vien
siaurai suprantančios žmonijos rei
kalus", ir i>er tai “Progreso Ra
telis", apsiverkęs, nelyginant, kaip 
žydai super flumina Babylonis, 
griebėsi darbo lavinti žmoniją ir 
auklėti “mokintus politikus". Lin
kui to, ką pasakiau, lieka užklausti 
“P. Ratelio”, kas jį teip {baidė 
su ta politika ir mokslu, su skurdu 
ir idėja, su socijalizmu ir jo prie
šais? Turbuti įtempti “Pr. Rate
lio” nervai pagimdė jame liaimę 
prieš (Pats Ratelis ne atsiliepė. 
Rd.) šešėlius. Žinoma, jei idėjos 
ir progresas matomi tame tik. kad 
sotus vyrai išranda ištobulintus 
įrankius, ir jei jie nemato skurdo 
ten, kur žmonės atrado paviršuti
niai sotus ir apsirėdę — sutiksiu 
ir aš su jo nurodymais. Bet, ka- 

( daugi aš progresą suprantu daug 
platesniojo prasmėje ir skurdą ma
tau ten, kur Progreso Ratelis jo 
nemato, negaliu sutikti su tvirtini
mais, jog “skurde gemančios idė
jos” yra “priešu socijalizmo". 
Kas link politikos — tai tur būti 
Ratelis užsiraportavo ir čia, tar
tum studentas ant egzaminų, už
klaustas apie traktatą, kurio nesu
spėjo apgalvoti: mat Progreso Ra
telis mano, kad mokslą? tai vis 
viena ką ir žmonijos reikalų su
pratimas — o vienok jisai savo gy
venimą nepradėjo nuo žmonijos 
reikalų aiškinimo, bet nuo lekcijos 
“Apie gy vybę” (ar tame yra regre
sas? Ar gyvybė ir sanlygos ją 
palaikančios ii tikro ne turi nė jo
kio susirišimo su progreso reika
lais? Rd.). Gal Ratelio nuomo
ne, žmogaus kūno, raumenų, gys
lų, nervų, smegenų, odos ir tt. 
svarumas ir išaiškina žmonijos rei
kalus bei politikos mokslą? Gal— 
bet aš prisilaikyčiau kitokios nuo-

savąją apšvietą; jei taip, tai 
nei kiek neapsiriko)t ir pla- 

politiką tarjic lietuviškų mote-

baigti, apšmeižti ir nedarodyti fak
tų — to negalima dovanoti rimtam 
žmogui, jei bent tik Rosijos uriad- 
ninkni.

P. Socijalistas, dažinoję* kas 
skundė {Milicijai socijalistus, ir jia 
*igyrę» prieš visuomenę, pasirodo 
savo korespondencijoje norįs pa
pasakoti viską, tik stoka, tur bū
ti.... “pilietiškos’’ drąsos. • Už 
p. Socijalistą Rosijos prokurorai 
kur kas drąsesni! Koresponden
cijoje rašoma: “dažinota kas skun
dė. Žmonėms keistai išrodo, kad 
afišvieta neturi kovot su kapitali
stais ir policistais, bet su tais, ku
rie sakosi, kad jiems rupi tik žmo
nių apšvieta (šio sakinio nesupran
tu. Autor.). Neužteko melagingų 
skundų {Milicijai. Musų pažan
gesniejie vyrai sudėjo galvas į 
krūvą ir išgalvojo snrengt tą pa
čią dieną viešas prakaltus”, ką ir 
padarė: sušaukė susirinkimą var
du Moterų Apšvietus Draugystės, 
kuri yra susitvėrusi naikinti 'ap
švietą’’ (p. Socijalistas bene mini 
apie 
jisai 
tinti 
rų ”,

Tokia korespondencija non olet 
(nekvepia). Bet, nors ir nemany
čiau reikalingu teisinti Moterų 
Apšvietos draugystę, nesą jos var
das kallia už savę, turiu pasakyti 
p. Socijalistui, kad moterų drau
gystė turi daug didesnius ir puikes
nius micrius. negu jisai mano. Kas 
link susirinkimo ir tų viešų pra
kalbų. korespondentas, ar perraši
nėdamas korespondenciją, ar dik- 
tando besiklausiant. ąuklydo: apie 
susirinkimą ir viešas prakalbas 
"svetainėje skersai kelki” moterų 
draugystė pagarsino “Rpb°tn*ke 
daug ankščiau negu “Progreso Ra
telis” buvo užmanęs pasigimdyti. 
Korespondente! suklydai — tai Ra
telis įrengė prelekęiją skprsai ke
lio, dasižinojęs apie piotprų viešas 
prakalbas Kosciuškas svetainėje!

Ne svarbi svetainę "persai ke
lio išsirinkta, daug svarbesniais man 
pasirodo p. Sočija^ist^ ržodžiai: 
“dažinota kas skunde...» neužte
ko melagingų skundų.... pažan
gesniejie vyrai.... sugalvojo reng
ti viešas prakalbas..,. ” Ar p. 
Socijalistas baido “pažangesnius 
vyrus”, ar patsai džiugina savę, 
kad^moterų draugystė savo susi
rinkimu neišardė, nors ir neturėjo 
to tikslo,' Ratelio? Gal p. Socija- 
stas atmena pasaką .“Baimė turi 
dideles akis;” tenai jisai gali rasti 
$ąvo fotografiją. Bet vis gi, kaip 

_ tenai nebūtų, p. Socijalistas privalo

Jtsakytie ant užklausimo: “Kas 
skundė?’ Tas labai interesuoja 
manę ir, neabejoju, Brooklyniečius, 
ypač žmonės, buvusius kalėjime 
ir nukentėjusius dėl skundų mo
rališkai ir materijai i škai. Tat pa
antrinu klausimą: “kas skundė?” 
Jo vardas, pravardė?

Toliaus p. Socijalistas užmeti- 
nėja ir 19 L. S. S. kuopai, buk 
ji "Apdirbo sau programą, kad 
žmonijai pirmiausiai , reikalin
giausia yra politika, o ne apšvie- 
ta, kad vien tik skurdas gimdo 
socijalistišką susipratimą, todėl 
kas tik stengiasi tą skurdą su
mažinti, yra priešu • socijalizmo. 
Kad tie, kurie eina augštesnius 
mokslus, juos pasiekia tik čiulpda
mi žmonių kraują, o kada mokslą 
pabaigia, pastoja žmonių krauge
riais, todėl mokslas darbininkui.... 
yra kenksmingas”. ]š kur p. 
Studentas iščiulpė tokią idėją ? Be
ne iš piršto? Aš nemanau ginti 
ar teisinti 19 kuopą, ji užtektinai 
rimta ir žinoma visuomenei; ir 
taip |>at visuomenei žinoma, kad 
jokia kuopa L. S. S. neturi ki
tokio programo, kaip tik Sąjun
gos — ir. jei 19 kuopa pripažin
tų reikalingu, ji jiati mokėtų ap
siginti nuo .... pono Socijalisto. 
Ne, man tik įdomus tasai dalykas: 
ar tai y ra prasižengimas tvirtinti, 
kati politika privalo eiti su moks
lu, o mokslas su {tolitika bent 
šiuose laikuose, laikuose kovų už 
ateitį ?
stas po žodžiu 
jisai taip priešinasi 
jog skurde gema 
būti jisai, tokias 
kaip privedžiau.

Ką supranta p. Socijali- 
skurdas? Ir jei 

sanprotavimui, 
idėja, tai tur 

idėjas * gimdąs, 
neskursta....

bet te jisai įsižiūri į savo gyve
nimą, te rimčiau pažvelgia į savo 
praeitį ir ateitį! Jo skurdas nėra 
mažesnis už kitų skurdą, o kitų 
skurdas tveria didelios žmonijos 
skurdą, kurio tarpe, susikoncen
travime, gema idėjos.

Kas link einančių mokslus — 
p. Socijaliste, ar tamsta pažįsti 
universiteto studentų gy venimą ?, 
Ar žinai, klek jų taqie yra žmo
nių. einančių mokslus dėl prakil
nesnių idėjų, pasikaki nančių pi
nigais tik būtinai ant pragyveni
mo ir mokslo reikalingais? Ar 
daug tokių, ką eina savo lėšomis, 
savo uždirbtais pinigais? Ar ma
žai jaunuomenės, išėjusios mok
slus, paima savo idealiu ir už
sėda už plačių stalų valdiškose 
įstaigose ir “čiulpia žmonių krau
ją?’’ Tik nereikia to pritaikinti 
absoliutiškai prie visų inoksląei- 
vių — \ne; vien tik prie didumos, 
kilusios iš turtingesnių visu, ine-t 
nes sluogsnių. Męs, beturčiai, tė
vų pastumti lig J—4 kliasos, 13 
—14 metų palikti be jokios pašal- 
pos, tankiai žuname — o jei ne, 
tai tampame mokintais ir neda- 
mokintais. Taimk. tamsta. |»a 
veizdan \ aičaitį, P. \ išinskį ir 
daugybę kitų mums žinomų vyrų. 
Juk jie žuvo dėlto, kad troško 
mokslo, o neturėjo lėšų; jų gi 
draugų dauguma šiandien užima 
valdiškas vietas,
ir "čiulpia jų kraują".
Mums mokslas nėra prieinamas; 
męs turime tą mokslą sau iško
voti ! Kovoje nelaimėtina be po
litikos.

Taip, p. Socijaliste. 
musų tarpą ir 
puodus, viralą, 
ft. Tik vieno 
respondencijosc
žmogumi, ne vesk kitų į paguodi
mą; gaila laikraščiuose vietos 'ir 
visoumenės atydos, ką galima bu
tų apversti ant daug naudinges
nių dalykų. (Oj gaila tos vietos 
ypač begaliniams, nieko, arba ma
žai ką išaiškinantiems ginčams, 
polemikoms, ypač 1 abai ilgoms, 
teippat mokinimams atskirų ypa
tų. Mokinant ypatas, geriausiai 
be laikraščių tarpininkystės joms 
tiesiog siųsti pamokinimus; tąsyk 
laikraščiai turės daugiau vietos 
kitokiems, visuomenės reikalus 
perkratinėjantiems raštams. Rd.).

V-as Gaižupis.

II.
Daug tiljx> korespondencijų iš 

Brooklyno apie prelekvijas, bdt 
visos nukrypsta toli nuo teisybės. 
Rašydami korespondencijas, prisi
laikyki™ teisybės, saugokimės me
lagysčių. Korespondencija tilpu
si No. 14 “Lietuvos” p. Socijali
sto neteisinga. Jis rašo: “prie
šai iapšvietos ir čia nemiegojo: 
tuojaus apskundė

slėgia žmonėm
Kodėl ?

varyk į 
į savo gyvenimą 
vaikų klyksmą ir 
prašau, savo ko- 

buk rimtesniu

Tautišką 
uždraudė

na- 
duot

svetainę.
Kada policija

Draugelį, kad neduotų svetainės 
susirinkimui, buvo 3% po pietų. 
Pasiųstas iš 60 distrikto detek
tyvas patirt, ar žmonės susirinko, 
ar ne, ir dasižinojęs, kad bus skai
toma Tautiškame name, uždrau
dė. Tautiško namo vedėjas p.

perspėjo P-

Bučinskas pranešė man apie tai. 
o aš, su p. M. J. \ inikaičiu, nu
ėjome j {Milicijos staciją ir gavo
me leidimą skaityti lekciją.

Socijalistas rašo: “dažinota ir 
kas skundė ”, Kodėl ne pranešė
apie skundėją viešai per laikraštį? 
Aš buvau policijos stacijoj ir kal
bėjaus, o ten 
denuncijanto 
ne pasakys, 
detektyvo. ,

Socijalistas rašo:

nieko ne
ypatą;
kad ne

minėjo apie 
pasakė, kad 
gali išduoti

Socijalistas rašo: "Musų pa
žangesne jie vyrai sudėjo galvas 
į krūvą, ir išgalvojo surengi tą 
pačią dieną viešas prakalbas, pa
samdė svetainę, skersai gatvės”.

Prakalbos surengtos pirma ne
gu prelckcijos. lenkiškame laik
raštyj “Rabotnik” buvo garsinta 
4 sanvaitėm pirma negu jos Atsi
buvo (liet, lenkiško laikraščio dau
gumas lietuvių juk ne skaito. 
Red.). Rengėjais prakalbų buvo 
ne tie pažangesniejie vyrai, tik 
“Lietuvaičių Apšvietus” draugy
stė, susidėjus su lenkų s>icijalistų 
kuopa. Prakalbos ne skersai gat
vės buvo, bet pn. 42 Grand str.. 
o prelekcija pu. 101-102 Grand st. 
Socijalistas >ako, kad 19 kuopa 
apdirbo programą, buk žmonijai 
reikalinga pirma {olitika, 
apšvieta, kad tik skurdas gimdo 
socijalistišką 
yra melu, 
kuopos ir 
užtikrinu, 
nė jokio 
matydama 
žiant 19 kuopą, ne atkreipė atidos.

Sosijalistas apšmeižia ir Lietu
vaičių Apšvietus draugystę, saky
damas, buk ji susitvėrusi naikint 
apšvietą. Pažiūrėkit savo akims 
į jų darbus ir programą. Jos už
manė 
priguli 
Kyščių, 
nimas
Socijalisto {išminėtų L. Ap. Drg. 
tokiu šauksmų: 
šalin su vyrų valdžia, 
nimu vaikų 
kur
Kol Socijalistas to neatšauks, 
bus melagium.
jis surastų kitą vietą savo atšau
kimui. o laikraščius paliuosuotų 
nuo besidrabstymo -purvais, nes 
tas viskas rodo, kaip žemai mes 
doriškai nupuolėme. Red.).

Nesjkavokit po pseudonimais. 
Jeigu kas rašo teisybę, lai para
šo tikra pravarde. Suvadžiot vi
suomenę, rašyti neteisingas žinias, 
šmeižt ypatas gali tik žmogus 
menkos doros arba jos vi>ai nepa
žįstantis, o ne socijalistas.

Stankus.

o ne

susipratimą. Tas 
Prigulėdamas prie 19 

prie Progreso Ratelio, 
kad kuo|>a neapdirbo 
atskiro programo. net 
tulus prelegentus sinei-

sutyert Moterių Sąjungą, 
prie progresyviškų drau-
Juk tai, rodos, ne naiki-

apš vietos? Neteko girdėt

‘šalin su puodais, 
šalin su augi- 

šalin su viskuo". Iš 
^galvojo Socijalistas? 

tol
(Gerai butų, kad

Siuoni kartu tyčia-.talpiname du 
atsiliepimu aiškinančiu tą jiatį 
klausymą, nors turėjo pakakti vie
no p. Stankaus rašto, nes jis ge
riau dalyką išaiškina. Medegos 
aiškinimui musų vaidų, teipgi vai
dų musų partijų turime ir dau
giau. Ją sunaudosime vėliau. Jei
gu |>as mus kįla toki vaidai, kokių 
kulturiškesnėj ir doresnėj draugi
joj būti negali, tai turi būt ir jas 
gimdančios kokios ne paprastos 
priežastys. Pasibaigus, arba bent 
nutilus šiek tiek ypatiškiems vai
dams, pasistengsime tas priežastis 
peržiūrėti. Tą mes laikome kur 
kas svarbesniu už visus ant asa- 
biško pamato, be svarbesnių mo
tyvų, paremtus ginčus. Akreipia- 
me vien korespondentų atidą, kad 
biauru, 
raščius 
cijas. 
dirbti.
Kas negali teisingai, bešališkai ap
rašinėti lietuvių gyvenimo, J<as ne 
moka apsisaugoti aprašinėjimuose 
nuo bobiškų pliauškimų, geriaus 
tegul ne rašo nieko.

nedoru yra 
neteisingas 

Juk tai vis 
suklastuoti

rašyti į laik- 
koresponden- 
tiek ką pa- 

svetimą čekį.

Red.

Mažas Feljetonas.
Pas cenzorių.

Rosijos komedija.
Vienas aktas.

Redaktorius.
Cenzorius.
Redaktorius. Meldžiamasis, 

sakyk ką rašyti, ką aš turiu 
pinti savo laikraštyje ?

Cenzorius. A ?
Redaktorius. Pasakyk, ką 

turiu daryti — redaktoriauti,

j»- 
tal-

aš 
ar

A?
Aš prispirtinai 

man daryti — re- 
pasikarti ?
Tamstos valia —

Cenzorius.
Redaktorius, 

klausiu — kas 
daktoriauti, ar

Cenzorius.
išsirink, kas labiau patinka.

Redaktorius. Žinoma, kad 
bartiniame mano padėjime geriau 
pasikarti, bet kas bus su mano 
žmona, vaikais? Supranti, aš tu
riu žmoną ir vaikus?....

da-

Cenzorius. O prie ko aš čiaT 
Aš nekaltas, kad tamsta tūri vai
kus.

Redaktorius. Tamsta turi šir
dį, gali suprasti.... Juk tamsta 
ėsi tėvas....

Cenzorius. Ką? Aš tėvas? 
Ką tamsta kalbi? Už tokias kal
bas mažiausiai, mažiasiai galima 
tūkstantį rublių uždėti bausmės. 
Kaip išdrįsti panašiai kalbėti, ma
ne kaltinti tokiuose dalvkuose ? 
Aš esu valdiška ypata ir apie ma
ne užginta platinti melagingas ži
nias! Aš esu tėvas.... girdėjo
te.... Aš ir tamstos pačios ne
pažįstu, kaip galiu būti tėvas.

Redaktorius. Juk tamsu turi sa
vo žmoną, na, suprantamas <laik- 
tas. ir savo vaikus.

Cenzorius, 
niau....

Redaktorius, 
suprasti, kaip 
kuomet jo kūdikiai kenčia badą; 
o mano vaikai ir žmona neturi ir 
juodos duonos {ihitos. Męs vi
sai elgetoms likome. Kas saulai
tė mane nubaudžia mažiausiai ant 
tūkstančio rublių, 
proto eiti... 
ant gatvės 
sky lėti nuo 
kiauri, koja

Cenzorius.
niekus man pasakoji.... Man vi
sai nesvarbu žinoti, kas darosi su 
redaktoriaus batais* .

Redaktorius. TamsUi nesvar
bu, visai nesvarbu, kad redakto
rius miršta badu.... tam jis ir 
redaktorius.... Aš klausiu, kas 
talpinti laikraštyje, kad nustotų 
baudę.

Cenzorius. Nežinau.. nieko ne
žinau. ...

Ra<laktorius. Kaip nežinai, juk 
esi cenzorius?

Cenzorius. Cenzorius tai cen
zorius ir ištikimas tėvynės sūnūs.

Redaktorius. Prakeikta konsti
tucija! Kokie buvo laimingi lai
kai. kuomet jos nebuvo? Tuomet 
redaktorius nežinojo, kas tai vrą 
pinigiska bausmė. Būdavo nune
ši cenzoriui straipsnį, jis raudonu 
rašalu čirkšt, čirkšt, na. ir žinoda
vai. kad to daikto negalima dėti 
laikraštin.... o dabar? Dabar.... 
turi ant! pirštų burti — ar tau 
klius už straipsnį, ar ne? 
nesigailėk, aš 
mano žmona

Cenzorius, 
pūtį pagailo 
siu gerą patarimą: leisk visuomet 
tuščią numerį, baltą 
tuomet galėsi miegoti 
niekas nebaus.:..

Redaktorius. < 
bet ką abonentai 
keikti, pareikalaus 
nigus.

Cenzorius, 
užsiširdytų. 
siomis raidėmis, per visą numerį: 
šiandien nieko neatsitiko. Na, ir 
abonentai supras, jei nieko neatsi
tiko, vadinas, nėra ką ir rašyti. 
(Skambina į telefoną. Cenzorius 
prieina ir klausia). Kas? (Tru
putį palūkėjęs, atsiliepia) Gerai, 
gerai, labai malonu. (Atsitraukia 
nuo telefono) Pranešiu tamstai 
naujieną. Su manim ką tik kal
bėjosi gubernatorius ir.... ir.... 
liepė iš tamstos kišenės iškrapštyti 
tūkstantį rublių bausmės....

Redaktorius, ('iana! Paskolink 
man tamsta dvidešimti kapeikų ?

Cenzorius. Kam reikia?
Redaktorius. Paskolink, neturiu 

už ką pasikarti; virvės nusipirkti. 
Paskolink.

Cenzorius. Labąi tamsiai pri
jaučiu.... pasigailėsiu. (Duoda 
pinigus).

Redaktorius. Ačiū už gerą šir
dį. Nors sykį radau užuojautą. 
Sudiev.

Cenzorius. Laimingai pasikar-' 
ti.

A

Taigi 
skauda

o as nu-

tamsta gali 
tėvui širdį,

Aš baigiu iš 
Man pačiam gėda 

pasirodyti; drabužiai 
pečių slenka, batai 
iš jų lenda....

Kam tuos visus

Manęs 
esu redaktorius, bet 
su vaikais....
Ištikrųjų man tru- 

tamstos. Na. duo-

popierj ir 
ramiausiai,

Gera
i pasakys,
> sugrąžinti

jia tarmė, 
ims 
pi-

Kad 
iššpauzdink - didžiau-

abonentai ne-

J. Janonis.

IŠ VISUR.
JĮ Prancūzijoj, karės ministeris 

Picųuart prisakė ištirti kontrakto- 
rių pristaty tus kariumenei valgio 
produktus. Pasirodė, kad dauge
lis pristatytų produktų valgiui ne
tinka. Taigi mat ir Prancūzijoj 
kontraktoriai kaštais kareivių svei
katos stengiasi sau turtus rinkti, 
bet juos ten, turbūt, geriau negu 
Amerikoj prižiūri.

Į] Grįždamas iš Pacifico atgal j 
Atlantiką, Amerikos kariškas lai
vynas, arba bent viena jo dalis, at
lankys teipgi Australiją ir Naują 
Zelandiją.

Į Londone ant Castle str. su
griuvo dideli namai. Prie to 20 
ypatų likosi užmuštų, i



Duenaburge jėzuitai turėjo apie 1630 m. kollegiją su 
lobiais Aulija ir Užvalda. Kas ten jėzuitus užveisė, neži
nia. Tur-but ten buvo ir jų mokykla.

Nelikus jėzuitų, kollegiją prigulėjo prie kollegijų Bal
tarusių provincijos, kurias carienė Katarina užlaikė.

Graudenėje. (Grudziądze) kollegiją įsteigė Jonus Dzia- 
lynskis, Kelmės vaivada, miręs 1648 m. Kada čion tajio 
mokykla atidaryta, nežinia. Dzialynskių šeimyna tą kol
legiją labai gausiais turtais apveizėjo, tai|>-gi Marijona 
Volff, jiati Jono Kossos, Kelmės vaivados, mirusi 1720 m.

Jono nuo liuteronų, kur jėzuitai pamokslininkavo neatsi- 
žiurėdami į protestą magistrato. 1606 m. V. Gembickis

..............................................i
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Pervertas trijų

įK-

| Konservatyvų partijos vado
vas maskoliškoj durnoj, grafas 
Bobrinsky, pakvietė dvikovon de
mokratų partijo? vadovą Miliuko- 
vą, bet tas pakvietimo ne priėmė.

H

|| Ant salos Islandijos gyvento
jai pakviesti balsuoti, ar jie nori 
ir toliau prigulėti prie Danijos, ar 
visai nuo jos atsiskirti. .

|Chinų ciecorienė prisakė pra- 
ialinti nuo tarnystei visus urėdnin- 
kus rakančius opium.

|| Vietoj pasitraukusio nuo vie
tos dėl sunkios ligos Anglijos mi- 
nisterių pirmininko Campbell Ban- 
nermano likosi paskirtas Herbert 
H. Asąuitt.

|| Vakarinėj Vokietijoj 50000 
darbininkų dirbančių prie triobų 
statymo atsirado be darbo, ka
dangi kontraktoriai neįstengė susi
taikyti su teplioriais algų reika
luose.

|| Anglijoj, kasykloj Norton 
Hill, 10 d. balandžio atsitiko dujų 
expliozija, kurios 10 darbininkų li
kosi užmuštų.

Bankieriai chiniečiai mieste 
Hongkong atsisakė priimti japoni
škus piriigus ir vekselius.

kunigaikščio Edwardo 
sumanymas uždrausti 
salos važinėjimą auto- 
Kaip mano, tasai su- 

jeigu ne vienbalsiai, tai

|| Laikraščiai praneša, buk Por
tugalijos sostapilėj Lissabonoj ka- 
riumenė paėmę viršų ir suvaldė 
neramiąsias minias. Klausymas 
tik ar ilgai tvarka viešpataus. 
Paskutiniai kraujo praliejimai ant 
miesto gatvių žmonis labai suer
zino.

Peterburge vienas aktorius, 
kazyruodamas kliube, išlošė gana 
didelę pinigų sumą. Parėjęs na
mon, padėjo pinigus ant stak 
Rytmetyj barzdaskutys atėjo jam 
barzdą skusti. Jau barzdą pamuila- 
vo, bet su sykiu metė britvą ir išbė
go. Paskui jis apreiškė, jog pama
čius krūvą pinigų, jam užėjo noras 
perpiauti gerklę aktoriui ir su pini
gais pabėgti; vien išbėgdamas 
greitai iš namų, jis pergalėjo pa
gundą.

|| Mieste Lwowe, Galicijoj, ru
sinąs studentas Mieroslav Siczin- 
sky nušovė Galicijos gubernatorių, 
grafą Potocki. Pervertas trijų 

- kųjkų, Potockį į porą valandų pa
simirė. Paskui suareštavo daug 
rusinu studentų.

|| Legislaturai angliškos valdy
bos salos 1 
paduotas 
ant visos 
mobiliais.
manymas, 
dideliu balsų daugumu bus pri
imtas.

|| Portugalijoj, netoli miesto Po- 
radelha, po smarkiai audrai ju- 

" rių vilnys nuplėšė kranto šmotą 
ir toliau krante pasirodė ola. Žve
jai toje oloj užtiko daugybę auksi
nių ir sidabrinių daiktų: kryžių, 
kitokių bažnytinių daiktų. Matyt 
čia jūrių plėšikai turėjo savo krau
tuvę. Aplinkiniai gyventojai me
tė savo darbus ir užsiima oloj jie- 
škojimu pinigų ir kitokių brange
nybių ir kaip kokiam pusėtinai pa
siseka.teZ..--" T . f

ą

|| Amerikos randas į visus poe
tus išsiuntinėjo prisakymą įvesti 
kvarenteną laivams atplaukiau- 

• tiems nuo salos Kubos, kadangi 
ten siaučia geltonasis drugys.

|| Dalis kareivių stovinčių ant 
Havai salų, pabėgusių iš kazermių 

"^^mieste Honolulu, apvaldė laivą 
“The Lady” ir ant jo išplaukė 
ant jūrių. Sugavo juos vienok 
vienas garlaivys ir atgabeno at
gal į Honolulu. Jie atiduoti teis
mui, nes juos apskundė, buk jie 
užsiiminėjo plėšimais ant jūrių.

1 -ĮĮ Anglijos karalius Havanoj 
davė padirbti 500 cigarų, kurie Ve
lykoms turi ateiti Londonan. Už 
500 cigarų reiks užmokėti / 2000 
dol., taigi cigaras užpuola po 4 
dol. Rūkant karaliii teip bran
gius cigarus, ne vienai darbinin
kų šeimynai reikia visos sanvai- 
tės pragyvenimui pasiganėdinti 4 
dol., taigi išleisti sanvaitėj tiek, 
kiek atseina vienas karaliaus ciga
ras, ne kalbant jau apie kitus ka
raliaus suvartojamus brangius 
daiktus. , i

Bratinsbergo kollegijai vyskupas Tylickis 1600 m. am
žinai dovanojo keturis ūkininkus su jų laukais kaime 
Pettelkau; vėliaus gavo gyventojus pas Mažąjį Rūtų Kal-

H Siberijoj, netoli Tomsko, nu
siritusi nuo kalno sniego lavina 
užbėrė du atskirai buvusiu na
mu. Iš po griuvėsių ištraukė 18 
užmuštų žmonių kūnų ir dvi sun
kiai sužeistas moteris.

■
1H 
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Gadyne šlėktos*viešpatavimo
• Lietuvoje

(1569—1795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D

Seminarijai Vilniaus diiacezijos įsteigtai 1582 nį Vil
niaus vyskupo Jurgio Radi vilo, užrašė Danielius ,Kazys 
Siška ypatingą fundušą užlaikymui regens o ir sočius o prie 
seminarijos. Ikil652 m. seminarija buvo po valdžia jėzu
itų, o potam rankose svietiškų kunigų. Prašant 1 ocuii, 
Žemaičių vyskupui, nuo 1613 m. buvo priimami taip-gi e 
maitijos klierikai. Dėlko jėzuitai, supykę, su kohojimais 
atsitraukė 1652 m. nuo seminarijos, nėra man žinoma. 
Taipgi kita seminarija — jopiežiskas aliumnatas —- tapo 
fupesčiu Possevinio popiežiaus Gregoro XIII v ilniuje 
įsteigta rusiškai unijotų jaunuomenei, einančiai į kunigus,, 
ir pavesta priežiuron jėzuitų. Po kasatai zokono, toji per
ėjo į globą bazilijonų. Kongregacija de propaganda fide 
1753 m. nutarė, kad ten butų 20 klierikų, beje 4 bazilijonai 
ir 16 šiaip unijotu. Visos Jiet. vaivadijos, o iš lenkiškų 
tik Belzo ir Chelmno žemė, turėjo tiesą turėti vieną mo
kintinį toj dvasiškoje mokykloje. t _

Vilniuje buvo nuo laikų Jono Kazimiero katedrine mo
kykla, ir ji dalinosi į. tris khasas. 1522 m. kunigaikštis Jo
nas, Vilniaus vyskupas, įsteigė scholastiką pralotų kapitu
loje, nors toji priešinosi, ir jį tinkamai apdovanojo. I ar- 
kvietė ant to urėdo Jokūbą Stasevskį, Krokuvos kanoniką, 
ir tas geriaus sutvarkė katedrinę mokyklą. Mokintiniai— 
scholases arcenses — mokėjo tūlą mokestį, bent turtinges- 
niejie, 1562 m. ten rektoriavo Vaitiekus Stobnickis ir lito- 
kintojavo tūlas bakalauras Mikolas. Dusyk per mėnesį mo
kintiniai turėjo eiti į mūrytą kapitulos pirtį. 1603 m. tos 
mokyklos perdėtiniu buvo Stanislavas Galązka ar Galaske, 
vyliaus prisaikintas teisių praktikantas Vilniuje ir 1619 m. 
autorius rejestro prie Liet. Statuto, tuomet antru sykiu 
išleisto. Mokykla turėjo^privilegiją, kad to jos leidimo nie
kas mieste negalėjo steigti kitų mokyklų. I ačiaus 1513 m. 
kapitula nusileido klebonui šv. Jono bažnyčios ir leido jam 
įsteigti prie bažnyčios mokyklą 6 vaikams tinkantiems į 
chorą ir 16 kitų vaikų. Nežinia, ar ant tos pačios privile
gijos pasiremdamas ar ne, \ ilniaus kanonikas, ir archi- 
prezbyteris šv. Jono bažnyčios, Roizius, įsteigė prie jos 
mokvklą teisių, kur, tur-but, pats Roizius išguldinėjo bent 
pagrindas jurisprudencijos.

Kražiai, prie Kražentos upės, 16-me šitmetyje buvo 
turtu Radivilų, o vėliaus pateko Chodkevyčiams. J<mas 
Karolis Chodkevyčius įsteigė čion 1614 m. bažnyčią, kol
legiją ir jėzuitų mokyklą, ir gerai jas apdovanojo, bijo
damas, idant reformacija nepasiplatintų tarp žmonių. .Be
rods jau 1607 m. jėzuitai Kražiuose turėjo savo domi- 
cilium: mat Žemaičių vyskupas, Melkijoras Giedraijis, 
parkvietė tuomet čion du jėzuitu: Mot. Galminą ir Mel- 
kiorą Daugėlą ir patalpino juos prie parapijinės bažnyčios. 
Konstitucija 1615 m. patvirtino fundaciją Chodkevyčiaus, 
prie kurios prisidėjo ir Mikalojus Kristupas Radi vilas, do
vanodamas savo rūmą ir pliacių.

1616 m. jėzuitai čion “gerai vaikus mokyti“ pradėjo, 
anot Valančausko, po rektorysta Jono Jamielkovskio. 
“Nuo senų dienų lyg pat musų gadynės Kražiuose buvo 
augšta ir už visas kitas geresnė, mokykla“ (mat ten mo
kino šalę gramatikos ir retorikos taip-gi philozophiją bei 
theologiją): “todėl Kražiai gali skaitytiesi šaltiniu, iš ku
rio per kelis amžius plūdo apšvietimas į Žemaičius” (Va- 
lančauskas). 1616 m. kn. Bokša, jėzuitų provincijolas, 
atsiuntė į Kražius tarp kitų kunigu du mokitoju jėzuitu 
iš Virbaliaus. 1618 m. Jonas Karolis Chodkevyčius pa
statydino Kražiuose murinę mokyklą. Jėzuitai čion gar
sius savo vyrus į mokintojus pakėlė, k. a. Motiejų Kaz. 
Sarbievskį, kurs vaikus mokino poetikos ir pats eiles ra- 

ant Mediokalnio po sutorbėjusiu ąžuolu, ir Ka- 
Vijuką Kojalavyčių, kurs mokė retoriką. (La- 
išsitobulinimui, jėzuitai 1622 m. Sarbievskį iš- 
Italiją, kurs savo laiką Romoje pašventė theolo- 
humanistikai. 1627 m., sugrįžęs į Vilnių, užėmė

Buvo 
1632 m. apleido Vilnių, pašauktas už 

” , Lošė ant cimbalų, arfos ir 
klavicimbalų, ir gražiai dainavo. Kad su karaliumi 1636 
m. lankėsi Vilniuje, akademija įteikė jam dipliomą daktaro 
theologijos; viešėdamas Merkinėje, rašė “Silviludia”, ei
les, kitiems medžiojant. Mirė 1640 m. Varšavoje. Rašė 
poezijas lotyniškai ir buvo labai Europoje mylimu poetu.*) 

, Mokyklą jėzuitai paskaidė į 5 dalis: Infima, Granima- 
tica, Syntaxis, Poetica, Rhetorica. Kiekvienai dalei davė 
ypatingą mokintoją. Čion buvo taip-gi konviktas neturtin
gai šlėktiškai jaunuomenei, įsteigtas 1634 m. Eirogalos 
tijūno Petro Šukštos. Tarp mokintinių 1634 m. buvo 
Chryzostomas Vistartas ir Gabrielius Daugėla, abudu 
audiatores theologiae moralia.

Kražių kollegijoje gyveno garsus jėzuitai: M. K. 
Sarbievskis, Zygmantas Liauksminas ir Karolis Virvyčius.

1635 m. Eirogalos tijūnas Petras Šukšta užrašė Kra
žių jėzuitams dvarą Gilviečius, su žmonėmis; už tai jė
zuitai turėjo kasmet leisti į mokyklą 10 vaikų Šukštų 
šeimynos, o Šukštukų pritrukus, kad leistų tiek «pat kitų 
bajoraičių, Žemaičiuose gimusių. Pelną iš to dvaro mas
koliai užgrėbė, beje Povilas I pavedė tą pelną vaikams 
Smolensko mieste tosigudinantiems kariauti. Ir kiti di
džiūnai, k. a. Przeciševskiai, Ivanavyčiai ir kiti užrašais 
daugino turtą Kražiškių jėzuitų. “Priveizėtojai apšvie
tos”, vyskupai Žemaičių, kasmet lankė Kražius. 1656 m. 
Švedai, vedami generolo De la Gardie, įsigriovė į Žemai
tiją, atbruzdėjo ir į Kražius, išblaškė vaikus ir mokitojus 

' kurių tūli išbėgo į Prusus, ir knygyną išnovijo. Du pa
silikusiu kollegijoje jėzuitu, Valerijonas Ščepkovkis ir 
Adomas Alkymavyčius, pagriebti Švedų ir supančioti, 8 
mėnesius Rygoje kalėjo. Lšliuosavo juos Kuršo kunigaik
štis, davęs laidūs. Kražiuose nebebuvo mokyklos, iki Len
kai su Švedais nesusitaikino ir kariauti nesiliovė. Mikolui 
ir Jonui III karaliaujant, mokintojai Kražiuose negudriai 
temokę. “Kaipo-gi visa pro visu tuokart reikalavo nuo 
mokintinių: kad kiaurai mokėtų Alvatą, bilotų jeib kaip 
lotyniškai, prirašytų plačius lakštus ant garbės geradėjų 
ir didžiūnų; braižytų šiokias-tokias eiles lotyniškai. O 
vis tai mokėdami vaikai, nė kiek dar mokytais nebuvo. 
Iš tokio tai mokinimo kilo didis neapšvietimas, kurs ap
dengęs buvo visą I^nkų žemę, už vis Augustui II ir III 
karaliaujant“ (Valančauskas).

zimierą 
besniam 
siuntė į 
gijai ir ______
katedrą iškaltos ir philozophijos, potam theologijos. 
dekanu tų skyrių, 
^lamokslininką Vladislavo IV. 
klavicimbalų, ir gražiai daina

nė!f. Tezuitai su laiku čion įgijo .didelius lobius ir tur
tui. Kad 1644 m. kanonikas Mot. Montanus katedrai 
graikiškos kalbos užrašė 5000 lenkiškų auksinų, tai Jonas 
Vaitiekūs Kunigk, officiolas Frauenburge, 1708 m. pa
skyrė 7000 prūsiškų auksinų užlaikymui katedros kano
niškų teisių. z

i 1623 m. čion mokėsi iš Lietuvos Florionas Sapiehar 
Sanntėh’š Valavyčius, Vilimas Pliateris (iš Vidžemio), Po- 
vylas Sapieha, Stasys ir Vaitiekus Hozijus ir kiti.

BieUniems studentams čion buvo bursa, kuri turėjo ' 
savo kraitį. Po valdžia kollegijos taip-gi buvo dvasiška 
seminarija ir popiežiškas aliumnatas. '

; Kad 1626 m. Gustavas Adolphas užėmė V'arniją, jė
zuitai pabėgo ir sugrįžo tiktai 1637 m., bet jau 1655 m. 
antrusyk jie buvo priversti trauktis šalin. Bet nuo sądo- 
ros Olyvoje iki kasacijai Klemenso XIV tykiai sėdėti ga
lėjo, nors daug dar nukentėjo laike karių Karolio XII. 
1743 m. naujai perstatydino kollegiją. Kada Varmija pa
teko Vokietijai, tos mokyklos iklaik pasiliko po vardu 
gymnasium academicum,

Jėzuitų kollegiją čion turėjo didoką knygyną ir spau
stuvę.

Iš Terbatos kollegijos, laike karių su švedais valdant 
Zygmantui III, 1600 m., jėzuitai turėjo bėgti ir drauge 
su retorikos mokintiniais jie traukė j Nesviežių, jialikę tik
tai 7 sąnarius zokono saugojimui kollegijos. 1601 m. 
Karolis Suderman, paėmęs Tertotą, apiplėšė kollegiją, o 
jėzuitus suimtus į Stokholmą nusiuntė, iš kur 1605 m. 
tiktai 3 gyvi besugrįžo, mainais paleisti už Karolį (sūnų 
Karolio Sudermano), suimtą Izmkų. įimant Valmierą 1602 
m. Giodkevyčius, po mūšiui pas Kirchhohną paėmęs 
Vidžemj, vėl sugrąžino jėzuitus į Terbatą, kur jiems teko 
lobiai, konfiskuoti nuo šalies vyli ūgių. Bet jau 1606 m. 
jėzuitai vėl turėjo liėgti nuo Švedų, ir datlgiaus nebegrįžo.

Pirmu rektoriumi Terbatoje buvo Theodorikis Ilau- 
sesė. Į 24 metus vėliaus Švedai įsteigė čionykštėje po 
jėzuitų kollegijoje protestonišką akademiją.

Droguiiie, Pagirių vaivadijoje, jėzuitai 1660 m. (ar 
gal jau 1653 m.) įgijo savo zokonui parapiją, ant to pri
tariant anuometiniam klebonui Pov. Petrikauskui, Varmi
jos vyskupui Step. \ ydžgai ir Lucko vyskupui Mikolui 
Pražmovskiui. Veikiai ten tapo įtaisyta jų mokykla. Kon
stitucija 1661 m. patvirtino fundacijas jėzuitų netiktai 
Plocke, Międzyrzečėj ir Bydgoščoj, bet ir Drogičine. 1661 
m. Plocko kanom kas Svinolęckis buvo fundatoriumi kolle
gijos, kurią išmarino rektorius jėzuitų Drogičine Kučyn- 
skis. Ten buvo augštesnėji jėzuitų mokykla, beje mokė 
theologiją ir philozophiją.

Apšvietimo Komisija atidavė jų kollegiją ir bažny
čią pFiarams, kurie čion laikė žemesnę mokyklą, o 15 kon- 
viktorių jie ėmė iš Komisijos yždo po 4200 auksinų metams.

Į Pašiaušę jėzuitai, atvykę pradžioje 17-to šimtmečio, 
įgijo tėviškes per fundacijas Stasio Beinarto, yždininko 
d. k. Lietuvos, kurias \ a r ša vos seimas 1619 m. jiems val
dyti leido. Čion jie įsteigė mokyklų tokią kaip Kražiuose, 
nes mokė nuo beabos lyg theologijos.

Į Toriunių ketino jėzuitus parkviest! 1593 m. Kelmės 
vyskupas Petras Stemtorg Kostka; liet tiktai jo įpėdinis 

ir jėzuitai ėmė jaunuomenę traukti pas save mokymuisi. 
Magistratas protestavo, o liuteriškiai žmonės, užpuolę ant 
mokyklos, išvaikė jaunuomenę ir sumušė jėzuitus. Tiktai 
milicija aptildė maištininkus, tūlus iš jų suimdama. Jė
zuitai nepaliovė toliaus mokinę jaunuomenę. Torunėnai 
sutarė išvaryti jėzuitus iš miesto. Bet jėzuitai nuo Zyg- 
nianto III išsiprašė salvum conductuin ir veikiai sugrįžo 
atgal, nors mokyklos neatidarė iki 1611 m. Dabar prasi
dėjo karė už gyvastį tarp miesto ir jėzuitų, ir pasiliaigė 
1725 m. katastropha Toruniaus meistui. Gyventojai ne
priiminėjo ant gaspados jėzuitų mokintinių. Jėzuitai 1614 
m. bandė per bv. Morkų su processija vaikščioti po miestą, 
bet čion jie susilaukė nemalonumų nuo miesčionių, kilo net 
muštynė. ir procesija turėjo grįžti atgal į bažnyčią. Nors 
toks darbas yra nepagirtinas, bet ir jėzuitai “tame pat laike 
Vilniuje ir kituose miestuose draudė protestonams lydėti 
su giesmėms lavonus savo bendratikių į vietą amžino atil
sio! Juk teisės ir laisvės turi būti visiems tos pačios ir 
lygios! Bėda tautoms, kur persekiojimai kokios nebūk rų- 
šies žmonių priima pavyzdį teisių!” (Lukošcvyčius). Jė
zuitų galybė čion kassyk augo. Bet kilus Švedų karei, Ka
rolis Gustavas įėmė Toninių 1655 m. Jo generolas Mar- 
derfeld išvijo jėzuitus iš miesto ir bažnyčią šv. Jono jia- 
vedė baltiemsiems katalikų kunigams. Pasibaigus karei, 
jėzuitai sugrįžo į savo kollegiją .ir gundė savo mokinius 
prieš protestonus. Mokiniai nesykį kėlė jeibį mieste ir 
1724 m. tapo kraujas pralietas. Katalikų teismas už tai 
patraukė atsakvman Toruniaus galvą, protestoną Roeslerį 
ir kitus kibesnius miesčionius. Nuteisė Roeslcriui galvą 
nukirsdinti, kitus sukapoti ir tt., o jėzuitus išteisino!!!

Mokykla čion buvo augštesnėji. Apšvietimo Komisija 
čion įrengė žemesnę mokyklą su 3 kliasomis. 1624 m. 
vyskupas Jonas Kučborskis įsteigė konviktą 12 neturtingų 
vaikinų, tačiaus jėzuitai konvikto neatidavė. Kut dingo 
biblioteka jėzuitų po kasacijai zokono, nežinia.

Baroje, Mogylevo pav., kollegiją jėzuitų tapo įsteigta 
Stasio Žolkievskio, didžio Lenkijos hetmano. Seniūnai ir 
šlėktos kėliaus didino turtus kollegijos.

Apšvietos Komisija mokyklą ir raukius jiavedė val
džion kn. bazilijonų; o ertą namą, kur jėzuitai laikė savo 
mokyklą? žydams perdavė kunigaikštis Adomas Poninskis, 
sąnarys Išnalytinės Komisijos. Nors čion daug būdavo 
mokintinių/ vienok bazilijonai nerūpestingai vedė reikalus 
mokyklos.

Bobruiskc, Minsko vaivadijoje, rezidenciją jėzuitų 
įsteigė Petras Tryzna, Riežicos (Rėzeknės) starasta, o 
apdovanojo ją Vladislavas IV ir jo jiati Liudvika Marija. 
Atidaryta ji tapo 1627 m. Pirmu jierdėtiniu tos reziden
cijos buvo Andrius Bob^lia. 1651 m. tapo suardyta lai
kuose karių prie Jono Kazimiero, o jėzuitai bėgo į užru- 
bežį iš Lietuvos. Vėliaus atstatyta, išsilaikė iki kasacijai 
zokono.

Komisija Apšvietimo mokyklos ir rezidencijos Bob- 
ruiske pavedė valdžion \ ilniškių akademikų, įrengusi čion 
žemesnęją mokyklą.

Liet. Brasčiuose jėzuitai iF pradžių turėjo rezidenciją, ] 
vėliaus kollegiją, kurios įsteigtoju buvo Leonas Sapich 
Bet Airtai pradžioje buvo menki, taip kad jėzuitai iš ten ? 
Įbėgti ketino, tjk Lucko vyskupai juos sulaikė. Bet per I 
dosnumą Sapiehų, St. Ušynskio, Eustacfio Tiškevyčiaus J 
jie veikiai iš bėdų išsikrapštė. Jėzuitai čion laikė augštes- * 
nęją mokyklą, kur mokė theologiją ir philozophiją. Ir Ap
švietimo Komisija paskyrė čion būti aprubinei akademiškai 
mokyklai.

Šotlandc, palei Gedanąi jėzuitų kollegiją įgijo turtus 
nuo V. Gębickio, vėliaus archivyskujio Gniezno, taip-gi nuo 
Baranovskio, mirusio 1624 m. Gniezno archivyskupo. Fe
licijonas šančavskis, miręs vyskupu Kroką vos 1732 m. 
įstatė katedrą theologi jos. Pamurino-gi koplytėlę - Povilas 
Voluckis, Vloclavo vyskupas, miręs 1622 m. Tarp kitų 
geradarių, randame Kasparą Geschavą, Olyvos abatą; Fe
liksą Koss, Pelplino abatą. Jonas Bąkovskis davė'jė
zuitams bažnyčiai 5000 auksinų. Kollegiją jėzuitų čion 
laikė augštesnęją mokyklą; tarp kitų čion mokėsi garsus 
Juozapas .Vybickis, senatorius vaivada.

Gartinč jau karalius Stepas Batoris ketino įsteigti kol
legiją jėzuitams (1584 m.) ir užrašė 10000 auksinų ir Dy- 
vališkių dvarą. Smolensko vyskupas Pr. Isaikovskis pa
vedė tai kollegijai dvarą Svysločių, Gartino vaivadijoje, 
ir iš plytų fiastatė bažnyčią apie 1633 m. Padaugino čion 
jėzuitų turtus Kristupas Chaleckis, Jonas Lesiovskis, Sta
sys Kossobuckis ir kiti. Tai buvo viena iš turtingiausiųjų 
kollegijų Lietuvoje. Tarp kitų geradarių paminėsime čion

Povilą Joną Sapiehą, Vilniškį vaivadą, lietuvišką hetmaną. 
Jau 1641 m. jėzuitai čion turėjo savo mokyklą, tik nežinia, 
kokia ji buvo, augštesnėji ar žemesnėj i.

Komisija Apšvietimo Gartine įsteigė aprubinę moky
klą ir pavedė ją užžiurai akademijos, kuriai pateko taipgi 
turtingas knygynas po jėzuitų.

Kaune domicilium jėzuitų jau buvo 1629 m. Ar Ko- 
jalavyčiai (Vaitiekus. Kazys ir Petras Vijūkas) čion įren
gė kollegiją ar rezidenciją, nežinia; vienok dar 1673 m. 
čionykštė kolegiją buvo rezidenčija. Konstitucija 1673 m. 
įsitvirtino visokias jai- donacijas. padarytas Andriaus Sko- 
rupskio, Kauno mar>alko, Rafolo Skorupskio, Petro Siur- 
los (Jaugčlių palivarkas), Eirogališkio tijūno (žemiško^ 
teisdario Žemaitijos), Martino Piadzynskio, Kauno paty- 
vunio (palivarkas Ciera, Asmenės paviete, kaimas Kau- 
nakiemis, valakas žemės kaime \ ervazų). 1701 m. kn. 
Jonas Liaudanskis dovanojo akmeninį namą Vilniuje, pri
gulėjusį pirma Bielevyčiams ar Gotmantams.

Kaune jėzuitai laikė augštesnęją mokyklą, kur mo
kino to gramatikos, poetikos ir retorikos taipgi philozo
phiją ir theologiją. Foje kollegijoje mirė garsus jėzuitas 
Danielius Lęčyckis.

Apšvietimo Komisija triotosiuose jėzuitų įrengi že- 
mesnęią mokyklą ir pavedė ją valdžion akademikų.^

Malborgc (Marienburge) rezidencija jėzuitų įsteigta 
tapo, kada Kelmės vyskujias Jonas Kučborskis (+1624 m.) 
ir Nlartynas \ ayer is, Maltorgo klebonas ir officiolas. jė
zuitus įvesdino į Maltorgą. Čion legatais greitai pralol>ę, 
jie patys jau nusipirko žemės už 30000 anuometiniu auksi
nų. Ir vėliaus Povilas Kuklinskis užrašė 25000 auksinu. 
Jonas Tesmeris 8000 auksinų, o Stasys Balinsiąs didoką 
^n.v^.vnQ- Jėzuitai čion laikė žemesnęją -mokvklą; laike 
karių su Švedais prie Jono Kazimiero, apleidę Maltorgą, 
tik po sądoros ()lyvoje tesugrįžo. Toji rezidencija buvo 
po valdžia Gedaniškės kollegijos.

Merkinčįe (Mereče) jėzuitų rezidencija tapo 1676 m. 
apdovanota Mikolo Kazio Pocių,, Vilniškio vaivados, di
džio hetmano d. k. Lietuvos, dvaru Holovače, pirktu nuo 
St^io Rukevyčiaus. Nelikus zokono. Apšvietimo Komisi
ja triobesius pavedė Domininkonams ir jsteigė žemesnęją 
mokyklą po valdžia tų zokonininkų.

Jau 165/ m. Smolensko vyskupas Jeronimas Sanguška, 
matydamas daugelį, in religione dissidentium Minsko mie
ste tosirandant, ėmė steigti rezidenciją jėzuitų Minske su 
žemesne mokykla, o 1683 m. Marei jonas iš Kozielsko 
Oginskis, I raku vaivada, su pačia Marcytolla Ona Glė- 
ba\yčiutė (davė l pierayyčių dvarą), ir 1(*82 m. Ciprijonas 
I o\tlas Brzostovskis, Iraku kaštelionas, su |*Rčia Rachele 
Barbora Duminiute, savo dovanomis prisidėjo prie paky
lėjimo rezidencijos j eilę kollegijų su augštesne mokvklą. 
Apšvietimo Komisija įsteigė Minske žemesnęją mokvklą, 
pavede ją valdžion akademikų ir atidavė likučius kiiviniio 
po jėzuitų. '

Mogyltrce 1678 m. konstitucija leidžia prie parapijinės 
bažnyčios jėzuitams, apdovanotiems lobiais kn. Zdanavv- 
ciaus, Smolensko kanoniko. daryti exercitium conversionis 
dusių, schizma užsikietėjusių. Nelikus zokono, rezidenci
ja Mogy levo, tuomet jau kollegiją, prigulėjo prie Baltaru
sijos provincijos. 1 

kaštelionai dalybomis įgijęs Ar.tfrciiiy, apsirinko čion sa
vo sedenę pastatydino pylį. suteikė miesteliui Magdeburgo 
etses, parkvete ten jėzuitus 1584 m. (Vaitiekų Mrosko^ 

Skj ir Kristupą Ostrovskį i ir nuo 1586-93 m. pastatvdino 
tems kollegtją. Sale kollegijos jėzuitai čion turėjo nan"a 

trecios probacijos, arba novicijata. įsteigtą Jeronimo To bijaus Grochovskio, 1688 m., ir jo iKičios^įi^s MeksLv 
droš is Sciavinskų. Radivilas pastatvdino 1593 m ir baž- 
oy^1t«9OnintRk^n^I Pavi<?ale’ kryžiaus su kuputo 
O 158 m. Radivilas dovanojo jėzuitams kaimus Tucho- 
vice Sviecice. Novosiolki, Rodzialovice, Zalepienie, Zaluže 
Uzonka, Rodą va. 1648 m., laikuose maišto Chmielnickio’ 
dalis jėzuitų pasislėpė pilyje Radivilo, kiti-gi išsiblaškė’ 
16. 5 m. maskoliai, jemę Nesviežių, iškirto žmones susime- 

. tusius jėzuitų bažnyčion. 1 riotosiai jėzuitų supdstėjo, ke
letas jų pjuveneje tapo nugaišinti.

Dar 16-me šimtmetyje jėzuitai čion atidavė žemesnę 
mokyklą, o. 1650 m. toji permainyta tapo į augštesneją 
Geradariais čionykščių jėzuitų buvo be Radivilo, .Wriuš 
Skorulskis, Katino maršalkas (+1635 m.), ku^s įsteik 
konviktą neturtingiems mokintiniams, ir Katrė iš Sobieski..

d“s -"k“

(Toljatis bus)



Du Sonetai
Tiesa, gyvenimas tur būt smagus:
Nereikia ašarų, kančių, liūdnumo;
Buvimas turi būti kaip dangus,
Kaip rojus pilnas laimės ir linksmumo

Gyvenam, jaučiam būvį teip trumpai: 
Privalom jį praleisti saldžiai, laimingai 
Džiaugsmų tur’ būt krutinėję kaupai; 
Saūlutė šviesti turi mums teisingai.

Bet kodėl dvasioj vieši toks ilgumas, 
Jog rodos dienos — mėnesiai ilgi? 
Visa gamta išrodo nesmagi.

i*- 
sau 
ėsu 
jo
jos

suma-

galvon

(Nor

' Kodėl gi gyvastim jausmų smagumas 
Neužgema iš saulės spindulių. 
Ar iš gamtos* linksmybių ir gėlių ?...

II.
širdį žavina gamtos dažai, 
linksmina graži, rami saulelė,

Nors
Nors
Bet jautimus nulinksmys jie mažai.
Jei širdį nepaguos graži, širdelė.

Gyvybės laimės rojus ir dangus 
Paslėptas širdyje mielos esybės: 
Be jos gyvenimas .yrą ilgus, 
Be jos nesmagios gamtiškos grožybės.

.Ir kas yra ta prigimtis augštoji, 
Kada
Kada

širdis joj’ liekasi viena, 
linksmybė gęsta lyg diena ?..

kada, gėlele mylimoji,Kada,
Kvepėsis tavo, malonus, brangus.
Bus, tave mylinčiam, širdies dangus?, s...

Jonas Viskoška.

V

R. Bracco

Pietro Caruso

FABRICIJO (nepaprastai mandagiai). Galas 
yra toksai: Margarita gali visuomet tikėti mano 
jai atsidavimu.... Maniau busiąs jai naudingas to
kiu budu, kad nutrauksiu visus prietikius su 
Bet ji atmeta mano sumanymą, tad galiu .geisti 
tik to, kad ir ilgainiui galėčiau būti jai tuo, kuo 
ligšiol ir paimti ant savęs pareigą rūpintis, be 
kių apribojimų, jos gerove ir — vyliuosi — 
laime.

PIETRO (nusigandęs). Tai tamstos 
nymas ?

FABRICIO. Taip.
PIETRO. Gerai (Tyla. Ateina jam 

ir apima jį baisi mintis).
FABRICIJO. Sudiev, ponas Pietro. 

išeiti).
PIETRO. Į keletą minučių gausi tamsta at

sakymą. *
FABRICIJO. Kaip tamtsa nori. (Nor išeit).* 
PIETRO. Nenori ponas grafas nė rankos man 

paduoti ?
FABRICIJO (paduodamas ranką). Kodėl 

gi ne.
•PIETRO. (Sugriebęs ranką jausmingai per 

keletą sekundų spaudžia). Neužmiršk tamsta to 
rankos suspaudimo.

FABRICIJO. Kodėl?
PIŲTRO. Nes.... kuomet Margarita pasa

kys "taip” ant tamstos sumanymo.... Pietro Caruso 
bus tuomet kitame pasaulyje.

FABRICIJO. Nekalbėk tamsta niekų.
PIETRO. Tamstai rodos nesuomuone tas, kad 

tokis žmogus, kaip aš, neturi drąsos.... O juk taip 
yra. (Tyla). Ar neteisybė, ponas grafai, kad taip 
yra ? •

FABRICIJO. Liaukis tamsta! Pamatysi, kad 
viskas bus vėl gerai, taip gerai, kad....,

PIETRO. Kad visi bus pakakinti.
FABRICIJO. Suprantamas dalykas.
PIETRO. Visiškai neabejoju. (Trumpa tyla). 
FABRICIJO. Na, tai dar kartą: sudiev, po- 
Pietro.
PIETRO. Taip, taip. (Fabricijo išeina). į

pas

Veiksmo Drama

Vertė K. Puida,

> SCENA V

PIETRO — MARGARITA.
PI EI RO. (Sukeitęs rankas 
prie krūtinis, mirtinos baimės

dingas.... LfgsioLtik blogą tau dariąu.... daug 
bogo!.... Pjjsižądėjau daugiau blogo tau nedary
ti.... jau niękuothęt, niekuomet!.... Vėl gėriau, 
bet tikėk manim, idpjos mano smegenyse tokios švie
sios ir aiškios, kokiomis gal niekuomet nebuvo.... 
(Tyla. Prisiartina prie jos sujudęs, maloniu balsu, 
kuone nuolankia pagarba, kalba). Klausyk, Marga
rita, Margaritai Ppoliai,... nes tu ėsi mano duktė.rita, Margaritai Puoliai.... nes tu ėsi
\ MARGARITA. Tėve!

PI EI RO (klaupia prieš ją, jautriu 
leisk man, ka^aš t«vo tėvas ėsu.

MARGARITA. Tėve! neprivalai
PIETRO. (Pagriebta ją į prieglobstį ir grau

žtai verįtta). Pasakyk kad man atleidi....
MARGARITA. (Ir gi verkia). Neturiu nieko, 

ką tau atleisti galėčiau.
PIETRO. I o nežinoti — tai didžiausia buvo 

man bausmė. Pasakyk man, kad atleidi.... Marga
rita, meldžiu tavęs!

MARGzKRITA. Na jau...... atleidžiu tau....
taip.... atleidžiu tau.

PIETRO. (Ilgai bučiuoja ją, verkdamas). 
Ačiū tau, ačiū!.... (Per prievartą malšina ašaras 
ir nuduoda, nurimusi). Taip...’, matai.... dabar 
aš ramus. (Šypsodamasis).... visiškai ramus (iš
sitiesia ).

MARGARITA. Tuo švarku apsivilkęs, tėve, 
eisi ?....

balsu). At-

taip kalbėti.

d.

NAUJI RAŠTAI

Ze Stosunkow liteusko-polskich,
G los y Litwinow. Audiatur et
altere pars. Ilydane staraniem
J. K. H'arszazea. 1907 m. 231
pusi.

PIETRO. Ą|? (nustebęs, nutraukdamas žo
džius). Tuo švarku? Ne. (Nusivelka naminį švar
ką ir užsivelka paltą; jieško progos, kad atkreipti 

visAJargaritos atidžią). 
dar lyja ? „ f

MARGARITA. 
ištraukia revolverį).

PIETRO.
MARGARITA. (Paduoda jam skrybėlę ir lyg 

perkūno trenkta stovi ant vietos žiūrėdama į jį klau
siančiomis akimis).

PIETRO. Ačiū tau, o dabar.... (Bučiuoja 
ją. Porą sekundų pasvyravęs, užsega švarką). Su
diev.... (Išeidamas, dainuoja patylomis, prisivers
damas prie to viršžmogiškos valios jėga J:

“Lig paskutinės valandos....
Tu man viskuo buvai

(už scenos)
() I^eonora, meiluže mano....
Neužmiršk niekad’ manęs....

(Jo balsas dingsta tolumoje).
MARGARITA. (Jam išėjus, ji sėda prie stalo 

ir ima rankų darbelį. Dainai nutilus, Afargarita žiu
ri į tolį; maloniai šypsodamos išleidžia iš rankų 
darbelį).

Margarita, pažiūrėk, ar

(Žiuri t į langę, tuo tarpu 
Ne tėve, jau nelyja.

Gerai.

V. 23. II. 1907.
UŽDANGA.

PIETRO. Nekitoniškai.
FABRICIJO. Meldžiu, nejuokuokiva dabar. 

Nesu geresnis už kitus žmones ir tokio vardo vi
siškai ne j ieškau. Jeigu bloga yra visumenė, tai ar 
aš turiu ją atitaisyti?

PIETRO. 1 
atsidavė tamstai su kunu ir vėle, tai juk dar ne 
pats, kas atitaisyti visuomenę?

FABRICIJO, Tai tas pats, kas šaukti ją 
voh, ir tas dar pavojingiau.

PIETRO. Šauktum tamsta ją kovon, jeigu 
butum tikras mano dukters doros. f

FABRICIJO. Ne aš tik turiu žinoti apie 
dorą, tik kiti....

PIETRO. Ponas grafai, tą viską apdraus tam
stos vardas.

FABRICIJO. Taigi,' kad mano vardas reika
lauja to, kad tiems kitiems patvirtinčiau mano žmo
nos dorą.

PIETRO. Kam gi tinka tokis vardas, kaip 
tamstos, kad negali būti apdraudimu patvirtinančiu 
tamstos žmonos dorą ? (I yla).

FABRICIJO. Ponas Pietro, tamsta verti mane 
pasakyti labai nemalonius dalykus.

PIETRO. Meldžiu.... meldžiu.... -
FABRICIJO. Užmiršti tamsta, arba nuduodi, 

kad užmiršti svarbiausią dalyką.
PIETRO. • Svarbiausiu dalyku yra tas, kad 

mano kudvkis sunaikintas, visas kas kitas neturi jo
kios vertės.

FABRICIJO. Svarbiausiu dalyku, išskyrus vi
sas viltis, visokius prirodinėjimus ir užmetimus, yra 
tas, mielai pone Pietro, kad mergaitė....

PIETRO. Kas gi?
FABRICIJO. Kad mergaitė yra tamstos duktė.
PIETRO (taip nusigando ir susitraukė, kad ne

gali išgauti U savęs nė įieno žodžio).
FABRICIJO (atsikeldamas). Dėl viso ko yra 

labai gerai, kad tamsta išgirdai tuos karčius žodžius. 
^Tyla). ’ Bet klausiu tamstos: jeigu mylėčiau Mar
garitą lig iš proto išeisiant, kokiu budu galėčiau su
naikinti tą viską, kas ją apsupa; kokiu budu ga
lėčiau išdildinti visą tavo praeitį, tavo dabartinį; 
visą tavo gyvenimą. — maiuKtgiai tariant, tą, viską 
nurodančią atmosferą, kuri kybo ant namų, kuriuose 
Margarita gimė ir augo.... Karštai gini tamsta 
moteriškės.... Bet pats tamsta, turbut, dėlto ap
sivedei, kad tamstos žmona neturėjo tokio tėvo, 
kokis tamsta esi ir nes pats tamsta nieko per tai 
nustoti negalėjai ir nieko tai moteriškei paaukoti 
neturėjai. O ką padariai tamsta savo dukteriai?

PIETRO (visu kunu drebėdamas, lyg baimės 
perimtas). Tylėk tamsta.... dėl Dievo malonės!

FABRICIJO. Toje pačioje grįčioje, kuri slap
čiomis priimdavo mane, stebėtiniausius, pavojingiau
sius mačiau dalykus. Ateidavau, kuomet norėdavau. 
Razdavau mergaitę vieną, visuomet apleistą, ilge
sio1’ir melancholijos kankinamą, mergaitę nuolatos 
pasiilgusią prie kokio-nors darbo, pačiai sau palik
tą....

PIETRO (lyg kad atziromis, nustebusiomis aki
mis mato tą paveikslą). Teisybė! teisybė!

FABRICIJO........... ir prisirengusią prie kiekvie
nos kovos, prie kiekvieno atsitikimo, taip, dargi prie 
nuodėmės, kad ištrukti iš to bedarbio kalėjimo. Ne
buvo nė krislo tėviško rimtumo, arba meilės, kuri 
butų mudu sulaikiusi, kuri butų perspėjusi, nė jai, 
nė man jokia kliūtis neužstojo kelio. O kuomet pa
čiai sau paliktas mergaitės abejojimas, paslėptas il
gėsis augo, ką gi tuomet tamsta dariai, ponas Pietro 
Caruso?..,. Kur buvai?.... Kur buvąi?....

PIETRO (įveiktas, sunkiai išgauna iš savęs bal- 
Gana, gana.... jau negaliu ilgiau tamstos 

teisybė.... tikra teisybė 
Bet nekankyk manęs tamsta 
šiek-tiek nurimti.... ir eiva

Ponas grafai, vesti mergaitę, kuri 
tas

ko-

ne-

jos

klausyti... 4 Tamstos 
(kuone verkdamas).
ilgiau.... duok man 
prie galo.

stipriai spaudžia 
apimtas. Pama- 
negeria ir atmeta 
Atsikelia kuone

Prieina prie durų už kurių yra Mar- 
Drebėdamas atida- 
rrį. Persitikrinęs.

Tel|>a čia straipsniai aiškinanti 
lenkiškai lietuviškus prietikius til
pę Lietuvoj išeinančiuose lietuviš
kuose laikraščiuose, atsakymai len
kiškiems publicistams. Bet straip
sniai surinkti tik paskutinių metų; 
tuom tarpu susikirtimai lietuvių 
su lenkais ne dabar vien prasidė
jo, atsakymų iš lietuvių pusės ne
truko ir 
liškuose, 
kokiuose________ __________ _
Todėl ir rinkių* ne išaiškida pil
nai, ganėtinai lenkiškai lietuviškų 
prietikių.

seniau: jie tilpo masko- 
rusiniškuoae* net kaip 

lenkiškuose laikraščiuose.

— Nuo traukinio elektriško vir
šutinio gelžkelio Jackson Park li
nijos nupuolė gelžkelio policistas 
•rank Bedfuss ir pateko ant tre

čiosios šėnies. Tuom tarpu atbė
go Metropolitan linijos traukinis 
ir gulintį ant šėnių policistą su
malė. Gal jį užmušė jau elektri
ką, o jeigu ne, tai užbaigė Metro
politan linijos traukinis.

Redakcijos atsakymai.
Nemuno Vilnims, Clevelande. 

Iš korespondencijos sunku supra
sti, kaip slovakės ar kratkės (ar 
ne chorvatės?) lietuvių vaikus 
lenkina. Juk nė slovakės, 
nė chorvatės lenkiškai ne moka. 
Ne išaiškinta teipgi, kaip ten mo- 

daugiau ko- 
nesuprantamų

rinktas knygas aš užmokėsiu pp. 
Paukščiui ir Olševskiui 100 dol.; 
jos bus prisiųstos ant paduoto 
adreso. Aukauju knygas “švie
sos” visai draugystei, ne vienai 
kokiai kuopai. Teipat, apart 
prisiųsiu 15 egz. “Raisto”. *

Meldžiu nedaryt derybų 
propozicijų, tik atsiųsti surašą
vėliau keturių mėnesių, juo grei
čiau, juo geriau, Mano adresas: 
J. Naujokas, Madison Sq. Box 
189, New York, N. Y.,* America.

J. Naujokas.

to,

ar 
ne

APGARSINIMAI

to degtinės bonką, sugriebia ją, bet 
šalin. Atsidusta). Ak! (Kosi, 
svyruodamas.
garita ir per rakto skylutę žiuri, 
ro paskui stalčių, išima revot
kad užtaisytas deda jį į švarko kišenių , Paskui, 
kiek tik įstengia, šaukia).

MARGARITA. (Ateina raudonomis, uzier k to
mis akimis, nedrąsiai, kazm-ko laukdama).

PIETRO. (Stengiasi užslėpti didelį sujudimą 
ir kalba, kaip gali, prakilniu ir nusilpnėjusiu balsu). 
Margarita! Ilgai kalbėjau su grafu Fabricijo ir 
pasisakė va viąką, ką tik vyriškieji mųsų padėjime 
pasisakyti gali. O mųsų pasikalbėjimo pasekmės? 
\ esti tavęs negal, neapsives su tavim (Margarita su
junda), apie tai nėra kas kalbėti.... Pietro Caruso 
dukters -neimama už žmoną.. (Tyla). Bet padavė 
kitą sumanymą.... kitą sumanymą.... Grafas Fa
bricijo siūlo tau j>er tavo tėvą, kad (Margarita su
junda) butum jo draugė, kokia ligšiol buvai; žada 
tau savo pagalbą.... Matai, kad pasisekė man ga
limai dailiais žodžiais išreikšti tas, ko be abejo nė 
vienas tėvas savo dukterei nėra pasakęs. (Tyla). 
O dabar, Margarita, tavo eilė.... Spręsk.

MARGARITA. (Norėtų atsakyti, bet neturi 
drąsos, nė pažvelgti į jį, nė prakalbėti. Atirtinai 
išblykšta ).

’ PIETRO.
skausmo apimtas). 
Kuone energiškai).

MARGARITA. (Palenkia galią).
PIETRO. (Tisas nusigandęs dreba, prieina 

prie jos, žiuri į ją, lipšniai pakelia jos galvą ir pri
verčia pažiūrėti į save).

MARGARITA. Tėve!....
PIETRO. Sakyk!....
MARGARITA. (Nuolankiai, bet tvirtai). My

li !
PIETRO. (Jaučia, kaip jo širdis spaudžias,

vos tegali ant kojų nustovėti, tečiaus stengiasi susi
valdyti).' (Šerai. Nieko daugiau pridurti nereikia. 
(Tyla). Jis laukia tavo atsakymo. Padiktuosiu 
tau jį. , Rašyk.

MARGARITA. (Nustebus, nusigandus, 
no kas daryti su savim

PIETRO. (Rūsčiai, skubindamasis). 
piu tau!

MARGARITA. (Automatiškai sėdas prie 
ir rengias rašyti).

PIETRO. (I ėl mandagiai). Keletą žodžių" 
Rašyk! (Diktuoja) “Tamstos sumanymą priimu”. 
(Tyla. Su paskutinės vilties lukuriavimu). Pa- 
rašiai ?

MARGARITA. Taip.
PIETRO (diktuoja). “Priimu, nes myliu tam- 
ir nes visiškai tamstai pasitikiu”. Jeigu pratusi 
kalbėti į jį “tu” tai pataisyk. (Diktuoja). “Mel

džiu tamstą ateiti pas mane tuoj tą laišką apturėjus. 
Tamsta būtinai esi reikalingas”. (Margarita su
junda). Parašiai?

MARGARITA. Jau.
PIETRO. Gerai. Pasirašyk, o paskui užadre- 

suok kon vertą.
MARGARITA. (Padaro viską^ laišką pa

lieka ant biuro).
PIETRO. (Jieško kažin-ko, lyg susimąstęs). 

Kur mano skrybėlė?....
MARGARITA. Tėve, neik dabar niekur.
PIETRO. (Ima laišką nuo biuro). Fabricijų 

rūmai arti. Nunešiu grafui tavo
MARGARITA. Ne.... to 

riu 1 Nenoriu 1
PIETRO. (Jo akyse sužibo

spindulys). Nenori?.... Ko — ko nenori?
MARGARITA. Nenoriu, kad tu pats eitum.... 

Tas butų nedailu; tėve, tas nepritinka.
PIETRO. A! taip! (Tyla, [puldamas į nu

siminimą). Tai tu to nenori?.... O juk tai pir
mas atsitikimas, kuomet galiu kuo nors būti tau nau-

Margarita* Margarita ti-
32

,ie-

Namų sūdąs. Pagal Patapenką 
parašė A. Veliuoniškis (D-ras 
Lingis). ‘'Lietuvos l’kininko" 
leidimas. Kilnius. i<joS m. 
puslapiai.

Vaizdelis tas tilpo pirma “L
tu vos Ūkininke”, dal>ar skyrium 
atmuštas. Jis neimta* iš masko
liško, bet pritaikytas prie lietuvių 
gyvenimo. Parašytas užimančiai, 
gyvai, todėl vertas skaitymo.

VIETINĖS ŽINIOS
ant

kiną “bibliją’*. Ii 
re*pondencijoj yra 
dalykų.

A. Stcgeriečiui.
cijoj trl]>a daugiausiai privatiški 
dalykai, aprašinėjimas ypatų. To
kiais dalykais laikraščiai ne užsi
ima. todėl ir korespondencija laik
raščiui netinka. Argi ištikro jau 
nieko .svarbesnio, visuomenę ap
einančio surasti negalima, kaip 
aprašinėti, ką veikia ir kaip elgia
si keli “singeliai?” Butų labai 
blogai, jeigu jier ypatas visuome
nės reikalų matyti negalėtume.

Koresjionden- Trinerio Ameri- 
Karčiojo Vyno 

kadangi jis sų- 
pagalbą, sustip

ai tas
vaistas netik padilgina

(Aštriai žiuri į ją, nuliudimo ir 
Atsakyk, Margarita.... įTyla.
Margarita!

liu

nezi

Lie

biuro

stą 
ėsi

atsakymą.
nereikia 1 Neno-

paskutinis vilties

— Pereitos nedėlios naktyj,
25 str., netoli Hoyne avė., čekas 
darbininkas Juozas Krehormes 
peršovė savo numylėtinę, 19 me
tų Antoniną Miller ir pats nusi
šovė. Trįs metai atgal Krehor
mes atkako Amerikon; pusė metų 
atgal jis čia fiar^itraukė savo nu
mylėtinę ir patalpino tarnyston 
pas Palmerį pn. 1193 Hoyne avė. 
Bet čia jauna mergina persikeitė 
ir užmanė savo numylėtiniui su
grąžinti jos kelionei duotus pini
gus. Pereitą nedėlios dieną Kre- 
lionnes atėjo pas savo .Antoniną 
ir užmanė jai išeiti pasivaikščioti, 
ant ko toje sutiko. Bet išėjus iš 
namų, jis savo numylėtinę užsi
manė pavaišinti revolverio kul
koms ir pavaišino teip gerai, kad 
ją reikėjo gabenti į numirėlių lai
dojimo vietą.

Kurkimui, Pitsburge. Tai maž
možiai apeinanti vien draugystės 
sąnarius. Su skundu reikia to
kiuose reikaluose kreiptiesi ne į 
laikraščius, bet į draugystės valdy
bą, o jeigu tas negelbėtų, reikia pa
siskųsti draugystės sąnarių 
kime.

susinn-

Tai ne- 
mažmo-

Ilgaplaukiui, Montelioj. 
vertas minėjimo laikraštyj 
žis. Susubarimai prie darbo visur 
atsitinka, visų nė joks laikraštis 
neįstengtų sutalpinti, todėl talpina 
vien žinias apie svarbesnius atsi
tikimus.

STAIGI LIGA. \
Tas atsitiko, turbut, ne vienam, 

kad jis apsirgo staiga.. Be jokios 
matomos priežasties jam ėmė gelt 
vidurius ir jis, metęs darbą, ėjo 
jieškoti pagalbos. Tokiuose atsi
tikimuose atrasi 
konišką Eliksyrą 
geriausiu vaistu, 
teiks greičiausią
rins ir pilnai išgydis tave, 
vyninis 
gromuliojimo organus prie dides
nio veiklumo, bet padaro juos ant 
tiek stipriais, kad tesėtų darbui. 
Kaip tik tavo gromuliojimas yra 
sugedęs, tai ir valgomas eis men
kyn, kūnas silpnės, pajiegos žus. 
Atsižiūrint į tai, kad šitie apsireiš
kimai teipgi pasirodo pirma sun
kių ligų, yra aišku, kad pergalė
jimas jų reiškia išvengimą tokių 
ligų* Atmenant teipgi, kad Tri
nerio Amerikoniškasis Eliksyras 
Karčiojo Vyno yra geriausiu vai
stu tokiuose atsitikimuose ir kad 
jis lengvai yra priimamas silp
niausių vidurių, reikia jį tuojaus 
gerai išbandyti, pasitaikius reika
lui.
pas 
land

Gaunamas aptiekose. Juoka- 
Trineris, 616-622 So. Ash- 
ave., Chicago, III.

— Sekančią sanvaitę, Audito
rium teatre Chicagoj davinės per
statymus didėji, iš geriausių Eu
ropoj surinktų giesmininkų, iš ku
rių antai Carouso ima už vieną 
vakarą 3000 dol., operos trupa. 
Nors kainos brangios, pigiausia 
vieta 1 dol., bet turinti piingų tu
rėtų atsilankyti paklausyti puikių 
giesmių, kokias ypač Amerikoj ne- 
visada galima išgirsti.

— Gyvenantis pn. 612 VVest 
North av,e> vežėjas Philip Gross 
pereitos subatos naktyj, atsigulęs 
lovon, atsuko gazą ir sujungęs 
skylę gumine <tudak ją paėmė bur
nom Rytmetys namiškiai, paju
tę gazą, išvertė duris, bet Gross 
buvo jau negyvas. Ant stalo bu
vo raštas, kuriame jis atsisveikino 
su namiškiais.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė išviso 600 ypatų: 344 vy
riškiai ir 256 moterys. Per visą 
kovo mėnesį pasimirė 2955 ypa- 
tos: 1690 vyrų ir 1298 moterys; 
per visus gi trįs mėnesius, arba 
pirmame bertainyj šių metų dau
giausiai žmonių, nes 1583 pasi
mirė nuo plaučių uždegimo, nuo 
džiovos 933,

Kenoshietėms. Mielai patalpin
tume Tamstų atsiliepimą, jeigu ga
lėtume suprasti kame reikalas, 
kame aprašantis merginų miegą 
korespondentas pamelavo. To 
Tamstų atsiliepime negalima sura
sti. Susirinkimai< ir prakalbos sa
lėse, kad ir prie saliunų, nesant 
kitokios vietos, arba negalint kito
kią gauti, negali merginų baidyti, 
jeigu tokiose vietose susirenka 
žmones ne girtuokliauti, bet visgi 
ką nors pamokinančių prakalbų pa
klausyti. Jeigu nesibijo į panašias 
vietas ateiti kitų tautų merginos, 
kodėl 
Argi 
gina, 
daro 
uos ?

SKAITYTOJAMS.
Skaitytojams kurių prenumerata 

už “Lietuvą” pasibaigė ir ikšiol 
jos neatnaujino, šį “Lietuvos” nu
merį siunčiame paskutini. Kurie 
tad norite, kad nebūtų “Lietuva” 
sulaikyta, tai pasirūpinkite prisių
sti užmokestį tuoj aus.-

A. Olszeivskis, 
“Lietuvos” išleistojas.

ANTRU KARTU CHICAGOIE
bus vaidenta operai#

“Kaminakrčtis ir 
Malūnininkas”

NEDELIOJ, 26 d. BALANDŽIO 
(April), 1908, VVest Side Audito
rium svetainėje, kampas Taylor st. 
ir Centre avė. .(Ten kur pirmą 
kartą). Prasidės 5 vai. vakare.
žanga: $1.00; 75c; 50c ir 25c 

ypatai. Choras iš 150 ypatų, ku
ris padainuos kelias puikias nau
jas dainas apart operetės dainų. 
?o vaidenimo ir dainų—BALIUS! 
Publika galės pasišokti tautiškus 
šokius: Klumpakojį, Suktinį, Naš
lį ir kitus. Dabar, yra paskutinė 
ir geriausia proga pamatyti ope
retę tiems, kurie nematė pirmu 
kartu, bet ir tie, kurie buvo pir
mu kartu nesigraudįs atėję, nes 
išgirs naujas dainas, o paskui ga
lės sau puikiai paūžti. Atsiveski
te savo draugus ir pažystamus, o 
tie jums dėka vos užtai.

Tikietai gaunami “Lietuvos” re
dakcijoj, pas choristus ir kitur.

Nuvažiuoti galima Halsted iki 
Taylor ir Taylor iki Centre gatvės.

ATYDAI VISŲ LIET. DRAU
GYSČIŲ CHICAGOJE, ILL. 
Valdyba Susivienijimo Lietuviš

kų Draugysčių šiuomi kviečia vi
sas Lietuviškas Draugystes prisi
dėti prie Susivienijimo, prie kurio 
jau yra prisidėję keliolika visokių 
lietuviškų draugysčių. Susirinki
mai atsibūva kas paskutinis ne- 
dėldienis mėnesio apie 5 vaL va
kare, T. Radavičiaus svetainėje po 
nr. 942 33 gatvės. Sekantis susi
rinkimas bus 26 d. balandžio. Su 
guodone

Komitetas.

DIDELIS, PUIKUS BALIUS.
I^hiladelphia, Pa. Dr-tė D. L. 

K. Olgerdo Husarų Gvardija pa
rengė didelį balių panedėlio vaka
re 27 d. balandžio šių metų New 
Pennsylvania salėje, 930 So. 6thi 
St.; prasidės 8 vai. vakare ir 
trauksis iki 5 vai. ryto; įėjimas vi
siems dykai. Bus puiki muzika, 
gardus gėrymai ir kvepianti Ha
vanos cigarai. Visas draugystes 
ir visus lietuvius abelnai kviečia 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti.

Komitetas. 1

ATIDAI VISŲ CHICAGOS 
LIETUVIŲ.

L. S. S. 37ta kuopa surengė 
didelį balių ir vaidenimą dramos 
“Saliamono Sapnas” nedėlioję, 26 
d. balandžio šių metų University 
of Chicago Settlement svetainėje, 
4630 Gross ave„ arti 47 gaL ir 
Ashland avė. Prasidės 6 vai. va
kare. Tikietai nuo 50c. iki 25c. 
ypatai. . Taigi Chkagiečiai, kam 
miela yra pamatyti tokį vaideni
mą kaip Saliamono Sapnas, pa
veikslėlį imtą iš revoliucijonie- 
rių kovos už laisvę ir pasišokti 
europiškų šokių meldžiame atsi
lankyti.

Komitetas. I
I 

BALIUS.
Chicago, “Aušros Vartų Panos 

švenčiausios” Moterų ir Merginų 
Dr-tė turės balių 25 d. balandžio 
subatoje, p. Žilio svetainėje W. 
24 ir Hoyne avė. Prasidės 7 vai. 
vakare; įėjimas porai 25c.

Visus lietuvius ir lietuvaites šir
dingai kviečia atsilankyti/

Komitetas.

lietuvaitės turėtų bijotiesi? 
jos labiau savo garbę bran- 
negu reikia, labiau negu tą 
apšviestesnių tautų mergi- 

i

ATSIŠAUKIMAS.
Neatsimenu katrame laikraštyje 

skaičiau, kad Lietuvoje yra su
sitvėrusi su tikslu platint apšvie- 
tą “Šviesos” draugystė, kuri jau 
net 15 atskirų kuopų turinti. Aš 
ją sveikinu, bet žodžiai pi
gus, jais draugystę nepapenėsiu, 
jai reikalingos knygos; tą, be- 
abejonės, jaučia ir Centro Ko
mitetas, kurio aš nežinau adreso, 
(adresas: D-ras Grinius, Senapilė, 
Suvalkų gub. Red.). #

Per tai laikraščio skiltyse at
sišaukdamas, pranešu “Šviesos” 
draugystės Centro Komitetui, kad 
iš “Vienybės Lietuvninkų” ir 
“Lietuvos” kataliogų, tų spaustu
vių išleistų, už šimtą doliarių 
sau tinkamų knygų pasirinktų ir, 
paženklinęs atsiųstų man, o ui iš-

Gerbiamas Redaktoriau ‘Lietuvos’.
Meldžiu patalpinti, šitą mano 

padėką p. Naujokui už išleidimą 
knygos “Raistas ”. Yra tai nau
dinga knyga kiekvienam lietuviui 
darbininkui perskaityti; joje gali
ma pamatyti, kaip musų darbinin
kus katalikus supančiuoja ir visaš 
pajiegas gyvenimo išnaudoja ka
pitalistai. Aš veliju kiekvienam 
lietuviui nusipirkti ir perskaityti 
“Raistą”; šita knyga kiekvienam 
plačiai akis atidaris. Ponui Nau
jokui gi dar kartą ištariu širdingą 
ačiū. (Žiūrėk į “Raisto” apgarsi
nimą).

P. Vaičiulaitis, 
(Skaitytojas ‘‘Lietuvos”)

Draugysčių reikalai.
Viršininkai Centro Komiteto 

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

PIRMĄ SYKI CHICAGOJ!
Teatras ir balius parengtas 

draugystės Apveizdos Dievo No. 
1. Atsibus nedėlioj 26 d. balan
džio (April) 1908 m. Freihei* 
Turner svetainėje, 3417 So. Hal
sted st., netoli 34 gatvės. Nuo
širdžiai užprašom Visus brolius 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 
ant musų teatro ir baliaus. Bus 
rodyta labai puiki komedija “Vai- 
stininkavimas gydytojo Juozapėlio 
ir jo pirmžengystė”. Brangus 
broliai ir mielos seserys nepraleis
kite šitos progos; nes tai pirmą 
sykį yra perstatoma ant scenos ši 
komedija. O ypatingai bus nau
dinga tiems, kurie atmena gydyto
ją Juozapėlį iš tėvynės atsitikimų. 
Svetainė bus atidaryta 3 vai. po 
pietų. Teatras prisidės 4:30. Po 
teatro bus balius su "Grand 
March”, griež puiki muzika, kur 
galėsime linksmai laiką praleisti. 
Kainos tikietams pirmosios sėdy
nės vyrams ir moterims po 50c. 
vpatai. Toliaus vyrui 25c., mote
riai 15c. Tikietai bus geri ir ba
liui toj dienoj.

Komitetą į

Pajieškojimai.
• Paj ieškau savo brolio Simais® 

Vengro ir dėdės Jurgio iulora^



čio, brolis paeina iš kaimo Bata
kių, Raseinių pav., Kauno gub.. 
o Jurgis Totoraitis iš kaimo Sla
vikų, Sudargu para4))-, Naumiesčio 
pav., Suvalkų gub., p4rm trijų 
metų brolis gyveno Chicago, JŲ., 
o dėdė Totoraitis pinu 13 metų 
gyveno Betlehem. Jie |>atys ar 
kas kitas teiksis duoti žinių a<l-
'resu:

• J ieva Vengraitė,
54 Barljer st.,

•*; Chicago’ Ilk

Pajieškau savo švivgerio Juoza
po Jonaičio. Kauno gub)., Raseinių 
pav., Skirsnemunės ]>arap.. Pui
šių kaimo, 16 metų kaip Ameriko
je, pirma gyveno Nevv Yorke. 
Teipgi pajieškau savo draugi; An
tano Bimuičio. Juozapu Kaknaus- 
kio, tos pačios gubernijos ir pa
vieto, Jurbarko vol., Jokūbaičių 
kaimo, pirma gyveno Milvvaukee. 
\\ is. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

John l^tlvis, 
Box 122, Fon du IJac. \Vis.

Pajieškau Jurgio Dubickio ir 
Juozo ir Jurgio. Kazlauckų. prieš 
penkis metus gvvenusių,Mudvveile 
Škotijoje. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

\ incas P»urdzilauckas.
Bok 43, t i'allatin. Pa.

•
Pajieško sųvo pačios Juozas Ba- 

cev yčia. iš kaimo Jakubancų, vol. 
Svietošino, krasa Vilkija, pav. 
X ladislavovas. Suvalkų gub., ji 
neseniai pribuvus j Ameriką j Chi- 
cagą. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žinią “Lietuvos" redakcijom

- Pajieškau _K>no Rutkauske Su
valkų gub.. Starapolės pav.. Je- 
varavo gm., Dubakalnio kaiųio; 
ttiriu pas jį svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Antanas Bubnis.
Throop, Pa.

Pajieškau savo pu-brolio Petro 
Gutausko, Suvalkų gub.. V ilkaviš- 
kio pav.. Gižų gm.. Rudos kaimo, 
gvveno Anglijoje. Jis |>ats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Motiejus (iutau>kas,
J7 Berlin st., Chicago. 111.

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Janaičio, vieni metai kaip Ameri
koje, paeina’ iš Kauno gub. ir pa
vieto. X ei i nonos vai.. < iistenu- ” I *
kaimo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

K. Janaitis,
12 Otis st., VV'esficld. Mass.

Pajieškau savo draįugo Juoza
po Cero, Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilelio parap.. Deblių sodos. 
8 metai atgal gyveno Spring 
X• alley, III., iš kur išvažiavo i 
Colorado valstiją. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Juazapas Kurlinskas.
(Jglesby, III.

Kam moki už Siutą $20
Kada tas pačias Drapanas gali gauti pas mus už $15.00

Męs patys dirbame Drapanas ir už tai galime jas 
yparduoti pigiau kaip visi kiti štorai.

Pas mus pirkdamas Drapanas 
užčėdysi $5.00 ant kožno

šitas grynų Vilnų ra n 
ktaB* dirbtas Bla*\ 
Tįsi b* t Siutą*, keli- 
nes, linialotas ir kotas, 
ant vienos arabiejų pu
sių ušsegiojam** tik 

$15.00

Apžiūrėk drapanas kitų Sto
rų ir tada ateik pamatyti mu
sų drapanas, o persitikrinsi, 
kad siutą, už kurį kiti štorai 
ima $20.00, pas mus pirksi už 
$15.00; už kurį kiti štorai ima 
$25.00, pas mus pirksi už $18 
ir tt. Ateik apžiūrėti musų 
Drapanas, o pats persitikrįsi.

Męs savo dirbtas drapanas 
parduodame ne vien Chicago- 
je, bet po visą Ameriką, Ka
nadą ir Mexiką.

Gyvenanti kituose miestuo
se rašykite mums, o gausite 
musų audimų prabas ir pamo
kinimus kaip mierą nuimti, ir 
męs Jums prisiusime Drapa
nas kokias norėsite.

putlų

Męs teipgi dirbame Drapanas ir ant orderio. • 
Rašykite mums tuojaus. Adresuokite šiteip:

The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEWSKI, Prezidentas

3246-48 S. Halsted st., Chicago,III.
Musu Meras atdaras iki 9 valandai vakare: Panedėliaia. Utarninkais, Ketvertais ir 

Sybatomis iki 10 valandai.

Pa j ieškau savo tėvo Antano 
Žalpių, Kauno gub., Raseinių pav., 
Stulgių parap., pirmiau gyveno 
Špring X alley, IU.» apie 14 
tų kaip Amerikoje; turiu labai 
svarbų reikalų. Kas praneš man 
apie jį gaus 5 markes vokiškais 
pinigais. Adresas toks:

Aleksandras Zalpis,
\ om Panukstadt, Goldap,

< iermany.

Paj ieškau savo pusbrolio Ado
mo Meškausko, Kauno gub.. Kra
kių miestelio. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinių adresu:

Ignas Špokas, 
Hox 84. 'l'acoma, Wash.

Pajieškau Juozo \ alaičio ir 
luošo Endriukaičio, abu Suvalkų 
gub.. Naumiesčio )»av., Šilgalių 
gm. \ alaitis Naumiesčio parap. 
V aišvilų kaimo Endriukaitis Sin
tautų parap., Jundilų kaimo. Jie 
{&tvs ar kas kitas teiksis duoti 
žinių adresu 1

Ant. Bakaitis.
225 Cherry Ali., Homestead. Pa.

Pajieškau savo draugų Antano 
Leščinsko ir Danieliaus Glinskio. 
Antanas metai atgal buvęs ka
sotose, o Danielius 6 metai atgal 
buvęs Pittsburgc; abu Kauno gu
bernijos. Ukmergės pav.. Raguvos 
parap.; turiu j juos svarbų reika
lų. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinių adresu:

Petras Samavičius.
59 \ aughn st., Gardner, Mass.

Ant ramios puikus 7 ruimais gy
venimas. gaht šildomas, gazo ir 
elektros šviesa, šaltas ir siltas van
duo visada. Atsišaukite pas A. 
Olszeuski. 3252 S. Halsted st.

Ant Pardavimo.
PARSIDUODA lalwi pi- 

giai mūrinis ir niedinis na
mai. 3310-3312 S. Halsted 
st. Atsišaukti tuojau ]>as sa
vininką ant trečio augšto,

* Parsiduoda prieinama kaina san
krova valgomų daiktų ir mėsos su 
vežimu ir arkliu. Vaizba gerai 
išdirbta, vieta lietuvių apgyventa; 
reikalai vedami grynais pinigais, 
largo nėra. Artesnėms žinioms 
reikia kreiptis adresu: Jacob l’rt- 
row»ki. 3312 So Halsted st.

Parsiduoda labai pigiai krautu
vė ir dveji gyvenimai ant piet-va- 
karinės kertės 36(08 gat. ir Marsh- 
field avė., parandavota labai pi
giai už S420 metams. Kaina 
$35<»- •

Kozminski & Yondorf,
73 Ik'arlMirn st., Chicago, UI.

Parsiduoda už pusę kainos san
krova valgomų daiktų su vežimu 
ir arkliu. \ aizba gerai išdirbta, 
lietuvių V apgyventoje vietoje, arti 
bažnyčios. Atsišaukti reikia ad
resu: 151 \V. i8th st., Chicago,III.

, ra n 
Siu* 
keli

‘ Pigiai ant pardavimo sankrova 
valgomų daiktų, mėsos ir pie
no, su arkliu, vežimu ir visomis 
įtaisomi*. \ aizba , nuo daugelio 
metų, gerai išdirbta. Savininkas 
turi savo farmų ir todėl priverstas 
sankrovą parduoti. Atsižinokite 
“Lietuvos” redakcijoje.

Parsiduoda geras saliunas ant 
ditlesės gatvės, 7 kambariai, na
miniai rakandai. Svečiai visokių 
tautysčių; leidimas $500 metams; 
randa $35 mėnesiui. Parsiduoda 
iš priežasties išvažiavio į - tolimą 
šalį; verta $1000, parsiduoda už 
pusę kainos. Kas nori pirkti, te
gul pasiskubina, J. J. Kveder, 125 
So. Genessee st., \Vaukrgan, III.

Reikalavimai.
Reikalauja dviejų kalbančių 

angių kalia lietuvių pardavinėti 
vynus ir likerius šeimynom* ant 
rabato. Atsišaukti j Aplamų san
krovų gėralų. (>82 W. Madison st.

Reikalauja lietuviško atstovo. 
Turi būti teisingas, turėti pažintį 
ir įtekmę terp lietuvių. Atsakan
čiam vyrui turiu gerai apmokamą 
pasiulinimų užpelnanti. Platesnėms 
žinioms rašydamas paduok ma
žiausiai dvi ištikimas rekomenda
cijas.

Litas Umicli.
45 La Sale st., t hieago, III.

A. A.
Pranešu giminėms ir pažysta

miems, kad mano mylima žmona 
Uršulė \ uoksienė, išgt venusi su 
manim 10 metų ir 5 mėnesiu* 
persiskyrė su šiuo svietu 1 d. 
balandžio šių metų. Paėjo iš 
Suvalkų gub.. Vilkaviškio pav.. 
Pajevonio jtarap.. |x) tėvais Ar- 
bačau'kiutč; tėvai dar gyvi Lie
tuvoje ; broliai vienas Amerikoje, 
2 Lietuvoje. Palaidota 4 <1. I>a- 
landžio ant katalikų kapų lloly 
Redeemer. sulaukusi 32 metus am
žiaus ir palikdama mane didelia
me nubudime.

•Antanas \ uoksas, 
(04 \V.German -t., Baltimore.Md.

SAKAU!
Niekas teip gerai nepadaro pa

veikslų. kaip lietuviškas fotogra
fas: Atlieka darbi) artistiškai; 
kuopuikiausiai |>erdirba iš mažų į 
didelius sulyg sutartos kainos; už 
darbų atsako. Taigi Tautiečiai ir 
Tautietės kviečiam atsilankyti |>a* 
J. Drižų, Portrait Studio, 500 S. 
2-nd St., Philadelplna, Pa.

‘LIETUVOS ŪKININKAS”.
laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartų per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

"Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymų, 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 po adresu:
M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted str., Chicago, III.

“ŠVIESA”
(')granas “Sąjungos” pagrąžinimui 
teisių lietuviškajai kalbai Lietu
vos bažnyčiose, eina Vilniuje kas 
dvi savaiti ir su tikru atsidėjimu 
gvildena klausimų įvedimo lietu
vių kalbos Lietuvos bažnyčiosna. 
“Šviesa” išdėsto lenkininkų poli
tiką Lietuvoje ir visus jų darbus 
ir žingsnius. “Šviesa”, gindama 
lietuvių tautos ir kalbos reikalus, 
nenusilenkia nė prieš Lietuvos 
priešininktf galybę, nė prieš jų 
turtus, nė prieš jų valdžių. “Švie
sa”, atsidėjusi, taiso kehtis lietuvių 
kultūrai per lenkiškas pelkes ir 
lieknus.

"šviesos" kaina Amerikoje me
tais 4 rub., pusmečiui — 2 rub.; 
Lietuvoje — 3 rub., pusmečiui — 
1 rub. 50 kapeikų.

Adresas: Šviesos' redakcija,
P ilnius, Kožcvana No. 11. ’

Šlt»» Pulkus Laikrodėlis
• tik *3.75.
□B Pirma kol pirksi laikrodėli, 

prisieik saro rarda ir adr»*a, 
® “i* Prt»lViuw tau iit* puT- 
M taikrodlh ir Kran<1inė’iik»-

fftZBHST r7'*’’1' man,,),
B JgĮMfMta. I VR ,n H"ks>" ’• u iK.Kr.J,.,u! 
HHrai|M parda^nėjaiuum p- »lS<a>.

mok*k kxpre,o sKemui minu 
nq>‘pra»»» kaii>, «S.75 ir tai I?- 
rodžiu su yraudlneįiu bus tavo.

Jie yra drimbai, rocdžiokliftkais 1 n kitai s ar šilai 
graviruotiia, bambutc uisukami U nustatom! su 
rubinai* ilsodlntais viduriais, illeidiiaina lyga- 
švara, buominiu judintoju, uitikrlnamai laika 
rodo gerai; su ilgu, auka totu grandinėlių motė 
rims ar bruslotiniu grandinėlių vyrams. Musu ui- 
tikrinimas JO motų prie iėdno laikrodėlio. Pami
nėk vyrilk, ar moteriik, nori. Adresas;
g. G. FIUEI 223, 22S Durtara U, BUCAM, ILL-

AR NORI» APSIŠVIESTI?
Išmokinsiu tave tavč atliekame 

laike: Istorijb#, GČogrifijo*, Ark
tikos, Rašyt 1 ir Raityt, Lietuvių 
ir Anglų kalbos. 1 (Artesnei infor
macijai kreipkis laišku:

A pš vieta? ’u
302 ' \\3iarton st., 

, Philadelphia, Pa.

DYKAI! IWKAI!
Auksinis laikrodėli* su g randi Dėl i u, 

užtikrinami 20 matų, vartės $23. bus duo
ta dykai ypatonu, geibstančioms mums 
garsinti musų puikios rųšiertabakę. Ga
li leugsai parduoti 96.00 vertės terp savo 
draugų ir įgjti iliš puikų auksinį laik
rodėlį dykai. European Tobacco Com- 
paoy, Dept. 71,33 Leonard 81., N. Y.

LIETUVIAI:
Dėkitės prie musų Lietuviškos 

Naujoki jos dariyne Teksu; dirb
kite sau ir bukite |>atys sau po
nais. 5 ar 10 akrų žemes atneš 
jums gryno pelno nuo $2000 iki 
$5000 |x*r metus. Viena* žmogus 
padarė gryno pelno $1000 nuo 
vieno akro vynmedžių. Daržovės, 
vuogos ir vaisiai atneša nuo $200 
iki $fxx) nuo akro. Geriausia že
mė ir sveikiausias pra* iš visos 
Amerikos. Reikalauja žmonių, tu
rinčių didelę pažintį ir užsitikėjimą 
savo draugų sutverti ratelius po 
10 ar daugiau ypatų, kurie išrink
tų vieną žmogų nuvykti ištirti že
mę. Rašyk tuojaus pilnoms ži
nioms apk* stebuklingų, pragumų, 
kuris atsitaiko lietuviams pastoti 
neprigulmingais visam amžiui.

Uhas. Urnich, Užveiztla,
45 La Salr st., Chicago, III.

TEMYKITE1
Tik traapf l*t- 

kę salia* ba» 
f»uU **r| dru 
kuotaaa ODELI. 
MAblXtL|.M*. 
Su* <*tal auaa 
Statų kaišą **• 
tik u* **.2*.

MtpauMliaa 
M>r taipgi puikias 

p-pterat gn>iaatų rotyaal su visokiais apskalty* 
mata. dainatoail ir pa*»lkstala. sstotilkals irds* 
sMkais. Turtas* taipgi daugybę visokių kilų pf»- 
kių

K|tik rvikataua*. viską pas taus gausi
M. 6. VALASKAS, 

241B Ksfltlafta* A v*., Ksnitaft**, III.

Dr. O. C. MEINE
D0<mrrAS

Of SiS 1-3*131 ir h. Hitotadpt. 
()?V*MMS nri sH*m.> A CliUM. KL

MOKINKIME8 PATYS!
Ommotika angįtiko* kaltais mokintis ta nu- 

klatujo tapdarytai *1.1*.
Vaikų Draugas arba kaip mok imto skaityt 

Pralyti ta mok įstoto 1*0.
Naujao Dm4oo mokintis r . lyti ta *K>kl*to 

)• IDo.
Pinigus siųskite per Moaey Orderliuo sdtaoa:

F. MIKOLAIHIS, Boa «1. Neva York City.

Ibis K $20 WatcH for $5.45

Su pulkam iiiiruainiu m* aritku ar bruaiutiaiu 
vyfMfc* s*sad*n*l<n. Manyk tUt' s*ifirdė<'i«u*i*» 
pasioliaiina* laikmiė.i >* Jok t* *rru vardo tlrma 

u> 11 *r tani mėginti
V’yual tautų nookloliul. Gali apžiūrėti K>pr**o 
liiurr auhgiiik tu laikrodžiu, pardavinėjamu vie
tinio laikr.>diiau* t kartot did»*n» kaina. |Mr>kal- 
tvk mitų uitikrinim| >r J i m itysl. kad laikrv 
d-llt t»k«. kokio laukiai Ir |ituinat uetuiygiaa 
mat bt ■rij-tjv laikrodėlių pirklyttėa,užmokėk ek- 
tpreto a<vntui t&.*6 ir tluntimo lėtai. Vienok Jot 
matytum, kad iituaų tvirtinimai nėra teltiugl, su- 
rrariak laikrodėli nuuų iHomlt.
Nėra Ma perpirklm pelno retallinlnko pelno, par

Mbriko. T 
lių leMii* |«ry*l *i • negirdėta patiuilni- 

trefd li» x*inot. daugelio retai- 
II jinkų mokamo* la krodrii tl. pardavinėjamam 
ui ICO A)

Bitas Evington Laikrodėli* 
Lūkėtai ir Vi tartai uitikrinatna »» metų. Itrodo 
kaip tikrai gryno ank«olaiknalėht. tortingai raš
tuoti. grynu auktu graviraoti dvigubi It-kdai, ra
binai* rodi d U viduriai. rr»i lalkorodtt ištirta ir 
nutaityta pirma tiuntimo iš i a "Miko. Tau *ė <*a- 
tat nelėšiuoa ataitlnoti, ar šita* laikrvdSI • hu 
tikt. Tik parašyk mum* *av<> vard( adrrtf irvk- 
t p reto biurą, o met tuojaut** )>a*iųtiin« laikrodėli, 
kad net* partįduotų. Ar ttorl laikrodėlio, kodėl 
nerašyti *lad>en* lu ‘ L
Ty*l* a»oclali*kas patluliitirnaa. Jei ušttoą- 
kv»i S laikrodėli u«doo.itne ta Ik rodė I) Ir grandį, 
nėli dykai; 7 t * ŠK..H r JKffitut piuigu . priaiųtl 
tu tiMiaakymu, atgins krata paaiųtime įniki*lė
lį, a .mokėdami tiU*tta»%IUat. Tat reiškia su- 
tauplnl.nf Mk*. ar daugiau ant žėdno laikrodėlio. 
National Consolldsted Watch Co.

Degi. 415, Chlcsęo, III. e

’S jai
PASARGOS SKAITYTOJAMS.

1) Kada reUcalaują permainyti ad
resą. dėl siutlDėljiinifritlaikraftčio, visa
da paduok ir ąąnąjiifavo adresą-
gu pats gerai rfttųfyV nemoki, tai ad
resą duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti. ho< A

2) Pinigus gęrl^isial siųsti per 
Money Orderi arba registruotame 
laiške.' Nedėk ( laiiką smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes jie 
kelionėje kopertą praplės, išpuls ir 
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, J- 
dėk pačtinlų markių už tą sumą 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je amulkių, kur suma mažesnė ui 
$1.00. Jei suma siekia $1.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderj. Jeigu 
suma bus $1.25, tai galim* dėti $1.00 
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos, 
nesulipusios vieni iu kita, nė prie 
laiško neprilipintos, teip kad męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškam*.

Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų VaU 
■tijų šiaurinės Amerikon, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu išpirksi Money Orderj, 
tai nelaikykie j| pas save, bet pri- 
aiųsk redakcijai, nes be "Orderio’’ 
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik ^mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną 
prlsiųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia.

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

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskirame laiške nuo 
užsakymo. Visada dėk pinigus ar 
Money Orderj j tą pat} laišką ku
riame tavorus užsakai. Nes jeigu 
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsim® jo išpildyti, vien todėl, kad 
pinigų nėra, o jei ateis pinigai be 
užsakymo, męs nežinosime ką su 
nėra užsakymo.

6) Visada ant savo laiškų pasirašy
kite savo pravardę ir adresą. Nors 
ir tukstantj karių mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resą kiekviename laiške, nes mę* 
radę laišką terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo ir adreso, nežinosime keno 
JI* yra ir negalėsime atsakymo duo
ti.

Bu visoklalo reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite teip:

A. 0L&ZEWSKI.
3252 5. Hslstsd gu, * Chicago, III.

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* ir kito* patakoo, Guy de 

Maupaasant'o, vertė J. Laukia, ši
toj knygelėje telpa šio* pasako*: 
Alium*. Netikri brangieji® akmenys. 
Baimė, Du maži kareiviai. Dienyno* 
padūkėlio, Mėnesienoje, Valdulys, 
Užšalusio j padangėj, Atsikirtima*, 
Vienatvė, Tėvas ir aunu* ir Rože, 
viso 12 Ubai gerų pasakų. Guy de 
Maupa<*ant yra viena* i* geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .................. 35c

Aritmetikos uždavlnynaa. Vadovą 
lia aritmetikos pradžiai; antroji da
li*.

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

Astronomija, parašyta pagal K. 
Flamarljono ir Lockyero, A. Ago
ros. Telpa: Dangau* apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Planėtaa, Kurnėtos, 
krintančio* žvaigždės, žėmės padėji
mas pagaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
(statymai. Su daugeliu paveiksią 
lių. Pusi. 62 ............................. 40c

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

Koks privalo būti vaikų augini
mas ir aukojimas? Raukius raš
tų, parašytų Dr. J. Šliupo. Kož- 
nani žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus/ susipažinti su šia kny
gele. Pust 91.............................25c

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

Kiėklalial. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukliau, parašė A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius dulkius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 «... 10c

Lietuvių tauta senovėje ir šią
dien. Paraše J. Šliupas M. D. 
Antras tomas. Šitas 2-ras tomas 
apglėbia Lietuvių tautos veikalus 
nuo XIII-tojo iki pabaigai XVI 
šimtmečių. Puslapių 563, kai
na ........................................... $i-5°

LietuviaiI ar gerais keliai* žangie
ms prieky n T Nuoširdus atsiliepi
mas j lietuviškąją visuomenę D-ro 
Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
džio 1906, Union City, Conn., 26 
gruodžio 1906, Edwardsvllle, Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Serą n ton, Pa. vasa
ryje 1307 m. Pusi. 47, prekė..., 15c

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

Laikrodininko atminimai. Paaak 
Erkman-ėatrlaną, sutaisė S. M. Pa
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Prekė....Uo

Menininkas arba Magikae. Pa 
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėliai ir 
kaip padaryti visokias štukas. Pus
lapių 32 ...............   16c

Oras. Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos prot Blocbman’o, sutaisė 
šernas. Bu daug paveikslėlių- Pusi. 
133. Prekė .................................. 400

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

Pasninkai Lietuvoje. A prašy
mėliai apie lietuvių žmonių pas
ninkus, yra ištraukos kelių rašytų 
straipsnių Lietuvos laikraščiuose, 
ir pagal tuos sutaisė K. Stkls. 
pusi. 16. prekė.............................. 5C

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
iš visur ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiem-i iki šiol pageidauja
mus, dabar galima pas mus gim 
ti ....................................  - ‘I*

Raistas — The J migle. Parašė 
l’pton Sinclair. Lictuviškon kal
von versta iš anglikos. išleido Jo
nas Naujokas. -Apysaka paimta iš 
lietuvių gyvenimo, pasiremiant tik
rais faktais iš Chicagos skerdyklų; 
naudinga ir įdomi knyga, per
skaityti kiekvienam. Puslapių 355. 
Kaina ...............................    $1-00

Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Niemojewski, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražias apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Varsa v oje laikuose rusų ka
rės su japonais ir įvykusios po jai 
pairtuvės rusų t iešpatyatėje. Kny
gelė (domi kiekvienam. Pusi. 76 20c

Rankų šašai lai ir Parinktieji žais
lai. Surinko A. A garas. Praleidimui 
vakarais Muoso laiko; šitoje knyge 
lėje telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

Ratslių spėjimai, rra linksmiausia 
žaislas (zabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjtkas. 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

Tikri Ir netikri švsntiejle. Paveik
slėliai U gyvenimo kanklntlnlų ir 
kankintojų. Išleista Busiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c

Sparnai, Drama 111-juose ak
tuose. Parašė V.. šiaulėniškis; 
yra geras su naujomis idėjomis 
perstatymas. Pusi. 44. Kaina...30c

Tautiškos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusi los policijos viešpata
vimas. persekic j imas y pa tos laisvės, 
draugijų Ir sudrinkimų. laisvės žo
džio ir sąžinės, Ir kame išganymas? 
Pusi. 47. Prekė ............................ 10c

•
Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popie

žių Pijų IX. Parašė Vlctor Hugo. 
antra laida. Prekė .........................10c

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

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- 

son Svett-Marden. Lietuviškon kalbos 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, III.

....................................... 3140 
Apdaryta ...........................................$2.00

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedantį 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatvės vaikai. Paporčio žiedas. 
Miško sargas. Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago, 111. 1902, pusla
pių 99 .... ...................................... 15c

r 43 Iš gsvinlmo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščlų, peklą; apk? giltinę, ma
rą, cholierą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų valdinlmąsl ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar 
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu- 
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tt. 
Chlcago, IU. 1903, pusi. 470. Popie- 
ros apdaruose ................................31.50
Audimo apdaruose ......*.......... $? qq

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

67 Lieti vlškoa Pasakos Yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalio
I. čia telpa 141 labai gražių, juokin-
klngų. Išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, IU. 1903, pusi. 280 81.25 
Drūtai apdaryta.... ................. nąo
pusi. 95............. ................................

66 Lietuviškos Pasakos Yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
II. Čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvieną 
skaitytoji Ir klausytoji ir labai naudin
gi. Chicago, III. 1903, pusi. 330 31.25 
Drūtai apdaryta............................ .....

69 Lietuviškos Pasakos Yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia
III. Čia telpa 202 dar gražesnės ir
juokingeanės pasakos. Chlcago, IU. 
1904, pusi. 333-..,........ . ......... . $1 75
Drūtai apdaryta .............................. ą-ją®

70 Lietuviškos Pasakos Yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis

IV. Chlcago, III. 1905, pusi. 299. ši* 
je knygoje teip kaip Ir pirmesnėse da- 
lyse Dro. J- Basanavičiaus surinktą 
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų f. II, m 
ar IV dali, tarės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .. $1.25 
Drūtai apdaryta.............................. 3140

76 Manim Gerki J. Paaakojimal. ii 
rusų kalbos vertė A. L-ls. Turinys:! 
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma
karas čudra. Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chlcago, UI. 1906. puslapių 
103.............. ............... to........................ 25c

M OI i tipą- Graži apysaka Iš laikų 
savitarpinės karės šiaurinė* Amerikos 
tad!jonų. Vertė A. Olšewt»kh. Antra 
pataisyta laida. Chlcago, UI.

100 Pasaka apie kantrią Aleną. Duk
terį turkų ctecoržaus Antoniaus, kurį 
per 22 metu vaikščiodama po svietą, 
daugybą bėdų ir vargų iškentė o. As
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- 
akis. Chlcago, III. 1902, pusi 66 . 20c

114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojaus ik gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems susi pa 
tinti su bailu Ir aanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. ClUcago, III. 1904. pusla
pių 60 ....................................................15c

120 Pe prlsdinga ftventlnybėc. Isto
riška apysaka Iš Rymo laikų. Parašė 
B. Posteri. Vertė K. J. Odesoje. 1905. 
pusi. 100 .............................................. 25c

124 Roblnncnas Kražius. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ... 25c

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

195 Žmogus nepliuški s. Vertė iš 
Vediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sudus apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Bita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 111. 
1899, pusi. 23 .. ...............................10c* »

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

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
B-a Ir M. P is. Chicago, I1L 1902, pu
slapių 62 ..............................................20c

225 Gerinus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. Ba Ir M. P is. Chlca* 
go, III. 1902. pust 48.....................15*

257 K u n. Gramuloc Raštinyčioje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chlcago. I1L 1906, 
pust 14..................................................100

262 Mlndaugie Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Skrvecki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, IU. 1900, pusi. 86. 25c

331 Žilė galvon — velnias vuodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
šką sutaisė M. Pi*. Chlcago, IU. 1902, 
pusi. 31...........    1°*
' 471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Promyk. Pirmą sykj iš
versta | lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti Iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tt. Chicago, iii. 1894. pn- 
aUpių 79 .............................................. 30c

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. Pagal profesorių Vojel- 
kov'ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ure žaibai ir griaustinia*. 
nuo ko atsiranda ant dangaus (vairios 
šviesos ir šešėliai. Ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų jdomių dalykų. Kiekvienu 
aprašymas, dėl aiškesnio supratimo 
parodomas ant paveikslo. Norintiems 
arčiau susipažinti su oro ypatybėms, 
verta perskaityti. Chicago, UI. 1907, 
pusi. 238 ................................................75o
Apdaryta............................................3100

473 Apls temę Ir kitus svietus, lų 
buvj Ir pabaigą, pagal Heilperną. Fab 
bą Ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra žemė, Iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų.

ra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicar-*. 
UI. 1896, pusi. 225............................ 75q
Ta pati apdaryta.............................31.00

<80 Biologija arba mokslas apie gy
vus daigtus. Pagal prof. Nusbaumą. 
sutaisė šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi ąyvi sutvėrimai ant musų šo- 
met>, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su pareik- 
alėliais. Chicago, m. 1901, pusla-

.................................................... ..

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bart, 
vertė D-raa A. Bacevyčia. Knyga sis 
daugeliu gyvulių, vabalų, žuvlų, amo- 
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių;i 
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chlcago. III. 
130L >ual. 129 ................................*

525 Kaip gyvena augmenys? Page* 
Lunke vyčių ir kitus sutaisė šernaa. 
Bu pa veikalėlis ia. Yra UI apusymab 
apie yvairiua musų žemės augalus, jųą 
eudėjtmą ir atmainas, gyvj įr piėtoji- 
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, 111. i>03, pu- 
slapių 238...........  .



608 Gamto* pajiege* Ir kaip Iš ją 11M Hygisna arba mokslas api* už- 
naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė šer-

, nas. Svarbios moksliškos vertėn kny 
ga, su d-ugybė paveikslų y vairių mt 
šinerijų ir kitokių prietaisą ant tinau 
dojimo gamtas pajiegų. Chicago, III 
1904, pust že* »••••■ 50c

511 II kur atsirado musų naminis, 
gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčių 
veikalėliais, 
ply 73 ....

laikymų evelkatee. Pagal Bernesą. 
Drų Noll ir kitus, sutaisė šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas jų su 
atyda perskaitys, pataikys apsisaugoti 
nuo visokių ligų, užlaikyti člelybėje 
savo sveikatų, pailginti savo amžių ir 
užauginti sveikus ir tvirtus savo vai 
kua. Chicago, III. .1897, pusi. 132..35c

Stereoskopal arba Teleskopai

E 26 Kada

sutaisė šernas. Su pa 
Chicago, III. 1901, pusią 

............................... 20c

Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Mėyer 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas 

' Aprašyta kokiu budu tveriasi daugi 
ški kūnai Ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyVybė. Su paveikslais. Chicagps III. 

1906, puil. 140 ......................  35c

1176 Pamatas Visokiai Reformai. 
Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei. 
Popullarlškas raštas apie klausimą 
valgy bos. . Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukis 
Knygutė hurodo kad mėsa Ir kal-kurie 
kiti telp pavadinti dilginanti v 41 gi ai 
yra netinkančiais žmonėms maistais 
Chicago, III. 1907, pusi. 113.......... 30c

Susideda Ii 100~8t*r*5akopl|ką pavc
slillų b s kabyje. Prekė 82.00 
bakeelj. * )

šitoje serijoj^, yrą, j sykius tiek p 
velklėllų kų pirmutinėse serijose. I 
štai 
101 
102

103

104
105

lOf

1210 Aritmetika. Sutaisė S. škač 
kauskaa Lesgvas būdas Išmokti akai 
tlluoti (rokuoti). Knyga padalyta 1 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky

627 Kada Ir kokiu budu gali svietu 
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. Wilh. 
Meyer. Iš vo&lečių kalbos vertė J. Il- jr,us 111 — Dešimtiniai trupiniai. Sky 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto rlua IV — Prilyginimai Ir proporcijos 
pabaiga. Kas nori daslžlnotl kada ir 
kokiu budu gul svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, 
111. 1906, pusi. 135 ......................... 35c

Stereoaaopai arba Teleskopai yra tai 
prletaiia arba žiūronas bu padidinau 

Ičlaii itiklali, per kuriuos kad žiūrai 
|ant abrozėllo, abrozėlls pavirsta | na- 
turališkų paveikslų, kuriame matai čle- 
lai grupes žmonių, trlobų, visų mie
stų. plačius laukui, miškui, daržui ir 
teip toliau, telp kaip kad pati toje vie
toje būtumei ir vilkų lavo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia Į natų 
ratlškų ėsybę, padidina j| atskirsto 
žmogų nuo žmogaus ir Išrodo jau na 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra-

107

108

109
110
111
112

545 Nematomi prieisi ir draugai 
žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė Šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gi m 
dančių visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymusi Ir tt. Su pa 
veikalėliais. Chicago, III. 1905, pusla
pių 113 ...».....................    30c

Skyrius V — Proporcijų prievartinės
Chicago, III. 1897, pusi. 104 .......... 25c

1300 Rankvedis angliškos kalboa Pa
'gal Ollendorf’ę, Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti žiauslus stereoskoplškus paveikslui, 
škiausia knyga išsimokinimui angli- kaip matote žemiau •urašytua 
škos kalbos pačiam per save be pagel

113

114

115
116

kų juose kalite pamatyti: 
Besiartinanti auwa ant ežero Erle 
New York.nlTavėrų krovimas | d< 

delį oceaninĮ laivų.
New York, Pilies daržas (Castth 

Girden).
Boston. EMeras viešame darže.
Atlantic CUj. Naw Jersey. Pama 

ryj.
Niagara. . Fųtkųvjnis vandenikrt 

tyi nuo nųiuĄę.^ salos. (Horse 
Shoe Falls frotn Goat Iiland). .

Chicago. Auditorium viešbutis Ir 
, Michlgan ^venųe.

I Kaakadoi ir)4>okylinė svetainė. L» 
P. Parodos 19O4m.

• Moki indljonss namleje.
I Moki Indljonų gyvenimas.

Sloux indljonų vadas, Hd-No-Frald
t Vartininkai (The Sentlnels) 3,043 

pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
I Motina girių, 63 pėdas apėmlo. To 

semite Klorfyj, Cal.
I Magdelenoe Kolegija, Oztord. Anų 

lijoj.
i Airija. Klllarney, pilie Rosi.
I Įėjimas Į Muckro~s Klloštorlų, ai 

’ljoj.
’ šiaurinis miestas, Glbreltar.117 

bos mokytojo. Chicago, 111. 1906. pu SERIJA I. 118 Berlynas. Bondler lovls ir Kat*-
slapių 307 ............................   ..81-25 •ualdsda iš 12 Stersoskoplškų pav*lk-1 dra.
Apdaryta ...............................  ....81-50 1

548 Oras, Vanduo, šviesa ir Šiluma.
Lekcijos Profesoriaus Blochmauo. Lle- 
tuviškcn kaibou vertė J. Šernas. Chi- ta8 kursyvoms 
cago, 1’1. ,1907. pUsl. 138

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

stilių pundelyje. Prekė 50c. už 119 
pundelj.

štai kų juose gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellow-8ton* Par- 121 

ko.
I Kvietkinė paroda, mieste Sarato-

VokleJja. Griuvėsiai viduramžinės 
pilies.

Vokietija. Laivas apleldžlantls Ko- 
blenc’ų, ant Rhelno upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas Karališkas palodus.
Švedija. Ant kelio Į Odde.
Švedija. Lejono pilis, Go borge.
Šveicarija. Mouut Blanc žiūrint 

nuo Chamonlx.
Thun. Šveicarijoj
Žluvinls kiemas, Alhambra. Grana

da. Iš pa u i jo j.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francuzljoj,
Tullerlnų daržas Paryžiuje, Fran- 

djoj.
Paloclal tautų ant upės Belnaoa, 

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

Francijoj. >
dės champi Blysees. Paryžiuje, 

Francljoj.
Didžiosios operos palodus. Pa 

ryžiuje. Francljoj.
Tvirtynė ir Katedra, M ar

seilh-., i ■F* "
Laivų u/plą^ 

che. Franci
Carni' eiertlis Vilią

franche, Frankoj.
Pajūrinis k (aktas Casino, Monta 

Carlo. ,
Vatikano daržas ir Sv. Petro ka

tedra, Ry~ėe, naujoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto švzp*. 

tro katedros.
Didžioji galui .Ja Colona paloduje. 

Ryme. Italijoj.
Skliautas Sėt lieto Severo, Ryme, 

Italijoj. ~ ’
Kpiuaeumajų Italijoj.
Neseniai aikaaUa palodua, Pom- 

pejo. Italijoj.
Senatas ir Kanalas. Milane, Itali

joj-
Kelias H v. Juozapo. Venecijoj, Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant plečiaus Saa 

Marco, Venecijoj
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Okeaninis pakraštį^ parodantis ke

lio užuolankų. Alglere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma 

bometonų bažnyčios Gamos BĮ

20.1326 Žodynas lietuviškai • angliškos 
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Dalis, čia 
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy 
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin 

literoms prie kokio 
. .35e gramatikos skyriaus jis priguli. Kny 

'gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly 
bojhjh 8§u|jqspjs puspds ouąpnv ou 

1902, pu-j 
. ..82.00 1

553 Paėjimas organiško svieto.
gal Bltnerj sutaisė šernas. Knyga di- ant nuB&ro8. Chicago, III. 

Ji aprašo 81a^ 382 ....... ......................dėlės moksliškos vertės.
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; pa; *do, pagal se-

3

5
6

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo123
133
134
125

127 3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III
A. OLSZEWSKIS, Savininkas.1327 Žodynas lietuviškai • angliškos 

* “ ‘ 1 A. Lalis.
Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi 
kiekvienas žodis paženklintas kuršy- 10 
votus litaroms prie kokio gramatikos 
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios moro- 
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso litaroms. lapų kraštai 
mannuruoti.......................................84.00
Ta pati knyga popieros apdaruose 83.00

niausius ir giliausius žemės sluogsniua, ha<ho*. Dalis II.. Sutaisė 
daug milijoną metų atgal gyvenusius 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
paukščius ir t L Su paveikslais. Chi- 
cągo, III. 1905, pusi. 137 ...................35»

8

128

1328 Žodynas lietuviškai-angliškos Ir 
angllškal-lletuviškos kalbų. (Abi dalys

8800

566 Senų gadynių išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchlnson* sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvairius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri. 
mų kšnus žmonės kasdami gilius šuli- . 
nius, kanalus, arba imdami iš žemės 
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. 
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šlan- į— I ir II, t. y. No. 1326 ir No. 1327) 
dien išstatyti Įvairiuose muzėjuose, iš ' ienoje knygoje. Yra tai reikalingiau- 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip šia knyga norintiems gerai pažinti an- 
sena yra musų žemė, kiek tai m iii jo- giišką kalbą. Formatas ir apdarai to
nų metų reikėjo pakol ant mirusio kie pat kaip No. 1327 
žvėrie kuuo užaugo eilė žemės keliolf
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa- Į 1420 Tikyba ar mokslas! Tikėjimi- 
gal storumą Ir senumą žemės sluog gkl> moksliškl ir draugiškai - politiški 
sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran tyrinėjimai, surankioti D-ro J. šliupo, 
da, gali bė apsirikimo spręsti, kaip se- Antras pataisytas ir padidintas spaudl- 

L- na yra uiusų žemė ir kaip seniai žmo- ma> Chicago, III. 1*01, pusi. 211 5Oc 
gus cnt jos atsirado. Chicago, III. 1900, Į 
pusi 370 ..................    81.00
Ta pati apdaryta.......................... 81-25

539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori dasizinotl ka
da bus svieto^ pabaiga, tegul perskaito 
šių knygelę. Chicago, III. 1902, pu
slapių 31............................................... 10c

597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
gal SchmehTj Šernas. Mokslas apie 
subudavojimą kūno visokių zvėnų. 
paukščių, sanarkojų, „žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su vfsomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų gimine jis 
tveria. Su paveikslais.- Chicago, III. 
1906, pusi. 313................................. .81-00
Apdaryta .........................................31-25

1515 Orakuiaa Naujas pilnas Oraku- 
1 las arba knyga burtų, monų ir visokių 
paslapčių Ir praktiška C. C. 8L Gar
ma i n Delnazinystė, su paveikslėliais. 
Surinko Ir Išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti
škiausia monų knyga, burtų Ir delną- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų kolorluotas paveik
slas burtininko ruimo. Chicago. III. 

,1904, pusi. 412  ................................83.00
Drūtuose apdaruose......................83.50

A. Olszewski
3252 8. Halsted 8t., Chicago, II!.
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Bowery gatvė New Yorke.
Didysis vandens puolimas, Yellovr- 

stone Parke.
Typiėka tabako farma, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honoiulu, ant sa

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

San Jose gatvė, mieste San Juan. ]29 
Porto Rloo.

Puikiausia pilis mieste Rhelnstein, 130 
Presuote.

Puikiausias Žurandells Salone de 
Jeneta, mieste Vienoje.

švento Mykolo palocius, Peterbur- 133 
ge. Ros f joje.

švento Petro bažnyčia ir pilsčius 133 
Ryme.

134

tautas. Pagal D-rą M. Haber- 
parašė šernas. Su pavelkslė- 
Yra tai svarbiausia moksliška 
apie visas musų

SERIJA II.
Susideda iš 2,5 Stereoskoplškų paveik- *36 

slėlių bakseiyjs. Prekė 75c. 
bakselj.

štai kų juose gali pamatyti:
Gražlau.iias vandens puolimas, 

vena Glcn. N. Y.
Grandžių sodas, Floridoje
Didžiausius pačto budiukaa, 1 

Yorke.
Stebėtinas vandens puolimas, 
gare Falls, New York, 

Puikiausia svetainė L'nlted States
Hotelyje, miesto Saralogoa, N. Y.

Kapčiška gatvė. Obispo, miesto Ha- 
vanos. Kuboj*.

Ūkininko namai, Kuboje.
{plukdymas galvijų miesto Manilės, 
ant Filipinų salų.

Geležinkelis ant salos HasralL
Gatvė miestu Manllėe, aat salos Fi

lipinų.
Kapelija “Sousa“ ant Paryžiaus pa

rodos, Francuzljoj*.
Paimu daržas mieste Frankfort, 

^rusuose.
Merginos parduoda kvietkas 
st* Kopenhagen. Danijoj.

Puikiausias 
ste Monts

Ruatoenval 
vegljoj.

Opera arenu* gatvė, Paryžiuje^ 
Francuzljoj.

Moterų duelėa su kardais.
Moterys pri* arbatos.
Motina kudlk| prausia.
Kai; labai dideli tie mažiukai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

už
138

teras. VHlefran
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131
N*w

N La-

mla

133

140

143
143

144

145

146

147

148
149

kvietkų danelis, 
Carlo.
vandens puolimas.

“*• ISO

Nor isi

153

154

155

Mahometonų bgžnyčia Sultano Ha 
aan, žiūrint, nuo Cladello sienų 
Kairo, Egipte.

nuo
Arabija.

Vilija, žiūrint 
Kaire, Egipte 
išdžiūvusiame

Singapore, Indi-

pasaulės ima 
visų viešpaty- 
ir net maziau- 
Jų paveikslus.

630 Ethnologlja arba mokslas apie 
žemės 
landtą 
liąis. 
knyga
olų veisles. JI parodo 
sčių, visų žemės kraštų 
šių salelių žmonės ir 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių Istori
jų, tegul perskaito šių 
go, III. 1903, pusi. 667 
Apdaryta gražiuose ir 
mo apdaruose ........

knygų. Chlca- 
.................. 82.00 
dretuęse audl- 
...................82-50

lemta apraiy

kuo t 
Kiek 

kokie 
užsifr^

641 Geografija arba 
mas. Pagal -Oeikie, Nalkovskl ir kl 
tus sutaisė šernas. Su paveikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalų, dldumfc ir platumų. 
Jos kalnus, jų vardus, augštį, vulka 
nūs metančius iš savęs ugnj; Iš kokių 
sluogsnlų susideda žemė, kur ir kiek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos Ir kitų gėrybių; klek marių, eže
rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tus; kokie juose gyvena gyvūnai Ir tt 
Žemė aprašytą^ dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, 

’ gaikštystės, respublikos ir tt 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai, pramonės, Išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokie orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
da yra lygi diena, ir naktis, kur saulė 
per keletu nedėllų nenusileidžia arba 
neužteka ir U. Knyga didelė 6x9 colių, 
aut geros, utkadžios popieros spaudin
is. Chicago, III. 1L29, pusi 469. 82.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis literomis atspau
sti parašai ant nugaros ir šono.. 82.50

655 istorija abelna.. Dalis pirma 
Nuo seniausiųjų laikų Chlnijos — 
2800 m. pr. Kr., ik! galutiniam išdalini
mui Imperijos Aleksandro* Makadoni- 
škojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A. 
Baceviče. Su paveikslais, parodan
čiais tų laikų piram f dus, sienas pylių, 
tvtrtynlų; typus kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi 

Mgo, III. 1904, pusi. 498 ..............81X0

f 1 Banka. 1-    —i
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

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

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

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

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

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

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

Real Estate.
Šita banka parduoda namus, lt<us ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti 

mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie pard’’ėdamas vietas ir jų prekes šioje 
bankoje.

Miestuose darbai eina blogai; 
žmonės be darbo skursta, o ant. 
No. 1. 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

farmų tų blogų laikų nieks neat
jaučia. Kamgi skursti miestuose, 
jei už mažus pinigus gali nusipirk
ti sau gabalą žemės, ir dirbti sau. 
Žemiau paduodame surašą • kelių 
farmų, kurias galima pirkti 
mažus pinigus: —

UŽ

MICHIGANE. 
,2 farmos po 40 akrų 

$500.00. Išlygos dalis įmokėti, 
likusi dalis išmolcestimis.

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

Kelios gyvenamos farmos pu 
$160 akrų nuo $960.00 iki $2000. 
Visos arti Peacpck/'Mich.

WISCONSTNE.
80 akrų farma. 15 akrų dirba

mos žemės. Stuba, staldas, viš- 
tėnmkas, šuliniai. Ant išmokesčio 
kaina $1200.00, už grynus pinigus 
kaina $8oo.oo.

156
157

320 
man.

INDIJANOJE.
akrų. Jasper Co. arti Kni- 
Puiki farma. Kaina $16.000
virš minėtų įrengtų farmųBe

turime didelius plotus žemės, val
stijose Missouri, Michigane ir 
Wisconsine.

A. Olszewski
3252 S. Halsted St., Chicago.

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, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai 
ir saugiausiai nueis.

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

Šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidėjimą. Turi kelis dolerius, nori juos šutau- 
poti (užčedyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę , 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

Įėjimas |
joj.

Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Singa

pore, Indijoj. /
Policijos stacija Hong Konge, Chi- 

nljoj.
Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
ChĮnirčių vienbuoriniai laivai | 

plaukoj Hong Konge. Chinijoj.
Gražusis kelias Shangbai, Chinijoj. 
Žvilgia ant viešos turgavietės, 

Bbanghai. Chinijoj.

8ERIJA III.
Susideda iš k* otereoskopiėkų paveik

slėlių iš Kristaus gyvenimo. Pre
kė 81-00 už bakeelj su 22 paveik J!" 
slėiiu. 160

Štai ką juose gali pamatyti:
1 Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 1,12 

nėlėj*. /
Trys Karaliai atlanko gimusj Krl- Tautiškas priešpiečių namas ant 
etų ir dovanas jam kloja. Javm

Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo- w< Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
kiną daktarus Jeruzoilaus bažny
čioje.

Kristus 
lejaus.

Kristus
Judošius savo pabučiavimu I
Kristų žydama

Blmonas pagelbsti Kristui 
ueštL

llventa Veronika apšluosto
.DrUtuL

* tktsus ramina moteris, kad
ItaCkvų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žlavojlmo vietos.

Žalnieriai ir šv. Petras pri* kalno
Golgotos.

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

Žydai ruošiasi kai U Kristų pri* kry 
žlaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi Iš grabo.
Kristus žengia | dangų.
Regykla šlądienlnlo Betlejaus.
Kaip šiądien Išrodo Stainelė, ku
ku rioje Kristus gimė.

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

Kaip šiądien išrodo Kristaus gra-

158

3

5 
6

1

8

10

11

12
13

14

16
17
18
19
30

21
23

23

24

25

ant ivodbos, Kainoj Gali- 
Permaino vandeni | vynų.

ant kalno kalba priešais 
išduoda

taryti 9

veidą

JO DO-

nukry-

Kaip šląden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirt.

Ulytėlė po vardu Jėzaus "štai Žino-

laukai
Yokohatna. Japonijoj. Prūdai egi p 

tiškų lotua kvietkų pilname žy 
dėjime.

Junltų tiayčla Honmoku, Yokoba 
ma, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj, šlaučlui dir
bantis lytinei kurpes.

168 Yokohama. Japdtfioj. Krlauklinlų 
šūvių parĄųvIpfctDjaui stotis.

Paroda ugnageeinlų atletų, Yoka

165

166

167

169

170

71

172

173

174

175

176

177
178

179

□J- Kvietkų dar

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

Japoniški vattai, nešanti pokyliu) 
Matsurl altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokaite, 'fbuzlkos pastotas 

Ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
joj. • •»;. ,c<»

Yokohama, Japonijoj. Dano vi ų
pardavinėtojas’, rodantis 
turtų.

Japoniški kūdikiai ledinės įmeto- 
nos šėtroj, Yokohama.

Japoniškai žvejys prieplaukoj, Yo- 
kohamu.

Japoniečlų budai eiti pallaln.
Tropai J Klgomizų žinyčių, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomizų

Kyo-

žlny-

180 Auksinis pavlllonas ant ežero Kln-
kakujl, arti JŠyoto, Japonijoj.

181 Senoviška ilnyčia Fujlyama, Mt
Fuji, Japonija

A. OLSZEW5KI
3252 So. Halsted St Chicago, III

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

Hara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myia žiny- 
čio*.

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

Havraiiškl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržai ant kranto Monoloa 

upės, Honoiulu, Hawal.
Daktilinių paimu kelias, Honoiulu, 

Haval.
Hawališka moteris, gaudanti P**- 

heal, mažiukę krlaukllnę žiuval- 
tę.

Chinlečiai renkanti ryžius, HawaL
Gyvenimai Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj. , , w '
Įplauka ir plaukianti laivų taisymo 

dirbu vė Valparalso, Chlle.
Jamalcos Brookllne gatvė, Port 

LBtoal*
Sau Fnnclico gatvė, Mexico City.

183

84

185
186

187

188

189
190

191

192

198
1*4 Didysis pilsčius, Mexlco City.

“Jojimas fcėnimis' 
Mano apglnėjas.
Kalėdų rytas.

195 
196 
197 
198 “Tėve musų, kuris esi danguose” 

Pagalvėlių kart.
200 bėrimas kačiukų.

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

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

25 paveikslai P Jėzaus gyveni
mo ................................ 81-90

^ats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja (1.00.

8ERIJa V.
Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelj.

Šitoje serijbje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti Iš vkoklų gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų begotų triobeslų paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija 
yni. irera tiems, kurio nori pinigus ui-1 
•Š lyti, nes ji kaštuoja tiktai 85 B, •

joje galima tiek daug pamatyti kali 
fr serijoje L •

SERIJA VI.
12 teip oat maišyto gatunko paveiksi^ 

Jlų pundelyje. Prekė 75c. už putv 
delj.

šitoje serijoje gražiausi paveiksiu 
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiao- 
slų artistų, brangaus dsrbo. Į juos 
žiūrint matai visk* teip aiškiai kaip ' 
kad prieš akis nebūtų Jokio pavelka!*- 
llo, bet tikrai gyva regykla

Atminkite, krd virš parodytoe pro- 
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |L 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka Jiems visiems

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali imt! paveikslus kokias tik nori ir 
visi tiks | ta patį teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokltss 

A. OL8ZEW8KI,’
3352 80. Halsted 8L, Chicago, K



LIETUVOS” AGENTAL

Baltlmore, Md.
Jotim Želvis, 711 W. Lombard St
J. Diemedis, 521 Columbla Ar.
Wm. J. Moras,

8. E- cor. Sharp and Camden Str. 
j. Luis, 26 So. Green St
L. Gawlis, 1834 N. Castle st.

Brooklyn* N. Y.
EL Froomes, , 73 Grand St
A. DiriulalUs. 155 Metropolitan Ar. 
Stan. Rinkevičius. 73 Grand St

Cleveland, Ohio.
Povilas šūkis • 3707 E. 63rd St.

Blizabath, N. J.
V7m. Bočkus, 311 First SL

E. 8L touls, III.
(uoz- Rainis, 537 Collinsvill, Ar.

Gilberton, Pa.
j. AmbrazeviClua» Box

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

Mlnersviila* P*-
jvotas Ramanauskas.

Mt Carm«l. Pa.
J?r. Baubonis, 136 S. Locust st.
Jonas Banis, Bcl t.

New Brltaln, Conn.
M. J. Cbeponis, 21 Pleasant S t

New York, N. Y.
Leanlevrekis. 144 E. Houston St 

Newark, N. J.
V. Ambrase viela. 178 Ferry St

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

Phlladclphla, Pa.
M. A Ignotas, 1028 80. 2-nd 8t

Plttsburg, Pa.
jnnM Ignotas, 13 Diamond Sųuarc 8.8. 

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis, 1514 R***

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

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

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

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

Weatville, III.
V. 8. Kreivėnas.

Juozas Šlikas,
Worcester, Mass.

Antanas Bernote*, 12 Hartem St

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

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

Temokite kaip pigiai galite 
supirkti pas mane namus su lo
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke
lias prekes, parodymui, kad kož- 
nas sraTi sau pigiai namus nusi
pirkti ! 1 .
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
Jotu už ....... J $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 ųamų biznio ve
dimui, galite pasiskirti už 
$3100 iki ............... $40.000

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

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

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

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

EAST CHICAGO, ILL. Gc- * 
ri bizniui namai už .. $2940 
Kreipkitės pas.

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas (4 
rtrmai) su lotu ...... $1.200 
$350 iš kalno, o rešta ant 
išmokėjimo po $12 ant mė

nesio. Renta atneša $10 
j mėnesį. Tur būt tuo- 

. jaus parduotas.
ILLINOIS COURT, arti 32 

gatvės. Geras mūrinis na
mas su lotu .... . $i-500

AUBURN AVENUE, arti
33 gatvės, (arti lietuviš
kos bažnyčios), Geras mū
rinis namas, ir lotas 5° 
per 135 ..................  $4 000

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

EMERALD AVĖ., 4 me-
. diniai namai ant 3 lubų.

Kaina po ....................  $3-30°
Lotai 25 per 125. Renta 
nuo 33 iki 46 dol. j mėnesį.

WALLACE ST., arti 31 
gatvės. Mūrinis namas ant
3 lubų. Puikus namas $5.500 
Lotas 25 per 130. 6 Fia
lai, po 4 ruimus. Rentas

' $56 į mėnesį.
WALLACE ST., arti 29 

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

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

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

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

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

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir £ ubu r n .A\e. Mū
rinis namas. Kaina .. $2.200 

r Lotas 25 per 107 pėdas.
Rentas - $16 į •mėnesį.

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Auburn Avė. Mū
rinis namas. Kaina .. $4500 
Lotas 25 per 107. Rentas 
$35 į mėnesį (4 šeimy
noms). I

31 ST STREET,"Tarpe Eme- 
rald ir Union Avės. Mū
rinis namas ant 3 lubų $10.000 
Lotas 72 per 100 pėdų. 
Rentas $96 į mėnesį.

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

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

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

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

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant

2 lubų. Naujas .......... $3.500
Christiania Avė., arti Mil 
\vaukee Avė. Tailor Shop, 
ir 4 ruimai, ant 2 - lubų. • 

t Lotas 25 per- 125 pėdas.
Rentas $26 į mėnesį. Ant 
lengvo išmokėjimo.

Telpgi turime daugybę viso
kių kitoniškų namų ir lotų ant 
pardavimo visose, pusėse miesto 
Chicagos. >

••Z . *■ £

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

J"t visus ligonius Utklynitas Amatoj.
Dovanej! Dovana)! ibovane,1! •

a Kolej pasikrcjpsi pas kuokia dakttra, arba in inedikalinka
♦ instytuta, parasiiklt int mus, ir iszajszklkjt jusu kentejma.

Mias iszsiusim jumim gražej illustravota kniga, kurioj joaą lira irs abraszlta, ©va
dinasi ‘‘Pasipazinkiame’*, Tejpos gi isisiusim kuoinam teentieMiani slaptinga liga 
dovanej, iabej naudinga knigute, povardu "MU8U V1NEBA".

Veaok priverčiant saitą, jog knigos tuos ablejkis tiktejs ligoniej Lietuviaj-svejki 
nie gali ju parejkataut. Tiktejs pas mus pasistiksit su tikra pagelta jusu kenticimja. 
Mias nie asam jokiu medikahsiku instytutu • bet serjana. kurie krejpiasi pas 
mus, bus giditi g.eriausiomi ant svieto vajstajs OROSI. ,

Kuoina liga abruro ciej trys daktarėj tejp, jog kiek vienas gali tikėtis ant ge- 
rausjo supratumo jo kentejmo. O tinomum ira daliku, jog venas daktaras, tegul 
in gerausias, ne daeis in tuokia supratuma, kajpo trise garsingi ir slovni speciali
stei. - Parašykit m mus dar szendiena gromata lietuvmkaj po adresu:

AKADEM10S MED1KALISZKA KOLEGIUM
Dr. ROOF. Dr. KNIGHT, Dr. 8PILLINGER,

Specialistą nuog • Vidurines ligos j visokios ligos .
slaptingu Ilgu w w''

J* AMERICA EUROPE CO. (IMSI) - ŽUS BruSnj, Ntw Y«L

‘RAISTAS’ Garsls|l knyga “THE JUNGLE”, IU|e II spaudos lislu- 
vHkajs kalbėk- • . .

JI paraiyta vlono II goriausią AaterikM raitininko Ir 
taip žingeidi, kad 118 kalbą (įversta. Lietuviams H tuom akyvesn*. kad aanrike- 
has apraio lietuvius nūs (įlipimo II laivo per visą |ą gyvenimą Amerikoje-

Perskeltas “Raistą” atrasi visą apgavysčlą paslaptis, suprasi kaip padaro 
didelius pinigus ir niekas negalės tavgs prigauti.

“RAISTAS” ailkial parodo, kaip pinigueėiai apvagia dsrbtaiakus, ilgėdina 
Ju moteris Ir nustumia j paleistuvystę; kaip skordinyčios primalto visokią biau > 
bią pris mėsos ir nuodydami žudo žmonos. Tu knyga pilna akyvame ir kiek
vienam reikalinga perskaityt Ji sujudino žmoniją, sudrebino Europos ir Amori- 
kos parlamentus.

“Raistas’’ didelė knyga, prekė a*.1 “•Il 1 Aol.
Siunčiant pinigus adresuok:

J. Naujokas, Miliui S<. Bu 189, New York, N.Y. 
* Taip pat eeu ageMu vienatinio paaauV) (ietavilko dtenrU/to “VUalaus ZMą'*. 
Proaaacrata pusei metą J d«L. metaaa OduL an prietuaUmu A—rMiea karks pri 
•iąs 7 dui. aptaria “RAISTĄ'* ir kasdien “VlliUeue linioe**. Finicai teiki* si«(sti 
ii kalno ant augMiau padėto mano adreso. pi

BRUKUOJAMA MAŠINA
UŽ NUMAŽINTA KAINA TIK PER TRISDEŠIMTS DIENU!

Kad padaryti vietą kitiems tavorame, nusprebdėme per 30 dieną 
ODELL No. 4 TYPEWRITER| parduoti po |<> vv su prlnluntimu J 
namus. Naudokitės IA progos, neą tik per 30 dieną teip pigel 
partlavinėaime. polam vėl bus brangesnės.

ODELL TYPEWRITER yra viena Iš geria turi <4 pigiąją dru- 
kuojamą mašiną. JI drukuoja teip grasiai, kaip mašina ui flOo.OO. 
JI yra drūtesnė ui visas kitas, esančias anaAinas Jt visa 
yra padirbta ik gryno plieno, prie Jos nėra medak> nė trupinėlio. 
Vis* mašina plieninė, o raidėu vąnuoe. ialietoo ant pllonlnlo volo. 
Visos didesnės ir mažesnė?, wu visokiais raštlAkal* tenkini* Ir 
numeriais. JI nk..ad negenda, nes nėra kam joje pagestl. JI gali 
laikyti 100 metą, arba Ilgiau. Drukuotl un jaja gali’ kiekvienas 
žmogus, net ir mažas valkas, jokio mokslo prie Jos nereikia. 
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmę* ją j savo ran
kas, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti 
drūtą, pigę Ir gerą mašiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o 
niekada nesigailėsi. Altą mašiną kainos buvo >20.00, vėliau buvo 
115.00. o dar vėliau >10.00. o kad męs Ją iApardavėme didelę dau
gybę. tai gaunam nuo fabriko pigesnę kalną. Ir dabar ja* par 
duodame su prlsiui tlmu po..................... ............................................>6 00
Su gražia audimo apvllkt?. skrynele............................................... M-00
Su gręžia skuro* apvilkta skrynele....'............................................ >9.00

Pinigus siunčiant adresuokite:

A. Olszevvskis
32S2 S* Halsted st. ChicaKOy III.

SKAITYTOJAMS.
Kurių 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 tuojau*
užsimokėti.

A. OLSZEWSKIS,
“Lietuvos” Išleistojas.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudinamos ma
šinėlė* spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo, 
istorijos, geografijos ir tt.

Specilsliikos instrukcija* anąliikot kalbas 
tiems, kurie pradeda mokyti* i* kalbą 
ir kurie nori joje išsilavinti.

Męs išlaviname vyrus Ir moteris įgyti 
geras vietas. Kliasos atdaros dienomis 
Ir vakarais.

Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogts dykai.

W. H. Harmon Ir W. I. Tlnuu,
Principal.!.

Shillar Bldg., 109 Randolph Streut, 
CHICAGO, ILL.

INauji Taiitiszkl

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iė po spaudos labai 

gražus tautiški paveikslai (abreidui).
1. Didi* Lietuvos Kunlgaikitls Vy- 

tauta*.
2. Didi* Lietuvos Kunigaikštis Keis

tutis.
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Al

girdas.
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis G> 

demlnas.
Paveikslų mlera 22X28 colių.

Prekė 35c. kožnaa.
Nusipirk po vieną šių paveikslų, o 

galėsi gražiai papuošti savo ruimą.
Prlsiųsdamas pinigus adresuok:

A. OLSZEWSKI
3252 8. Halsted st., Chicago, U

"ir vėl ioo tukstanczių įsileista
LIETUVIŠ

KOS
Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS 
IN 

SVEIKATA
I

- Didžio 208 
puslapiu

Ne* pirmesnės pu 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai lAaešieja — |>u visą pasaulį kaygas. ■ I

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 RVEIKAT5 jiarašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
T.^ KN YG£ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITĄ KN YtiĄ perskaitę*, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų ajjsiserg^ti, bet Ir daktarif-katn mok

sle apslšvies, o ir žinosi kur ir Kaip išsigydyt sergantis. „Vad. in Sveikatą' * apart moksliškų išaiškinimų, net su j>a- 
Iveikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiška* gyvenimas 
.iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAI) VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntlmo kaštus.

JEI TEIP 8ERGL kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydyta*, tai COLLINS 
N. Y. NKIiH'AL INSTITUTAS didžiausia* ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokia* liga* išgydo, ne* jann- 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui Ilgos, *ui 
teikia sveikatai pagalbą,.atsišaukus arabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-neaveikumus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir’lšgy de: VYKIS ir MOTERIS, nmibs ir Jaunus uau v Įseki ą ligų.
KAD TAS LMJšTITVTAM pueekmlagal visokias liga*, paprastas, užseaditau ir paslėptas užsikrečiamas išgydė; 

tai liudija pačią gydynių laiškai, palei daleidlmą iš daugeliu talpiname ners keletą.

Išgydyta nuo ui- 
1 sendinto* ligos 
skausmingos mė
nesines, baltųjų,

I ir dieglių, vidu- 
ruosąir strenosę ki
ti daktarai nuįsten- 

i;Kydyi.
Agnleyka Daškenu

‘ New Huekferd, N. Dakota.

Mylimas Dr. 8PEXIALIOTAS.
Dėkinga* esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi
są buvusį nelaimingumu, bet x<- 
lydamas dėl brolių slaptinguose a t 
likimuose apturet Bknj išgvdimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigu be naudos nemet ylų. Da
bar a\ esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas jtagodonj.

8. A. Kardulis 
719 O'Failon st. 81. Louis, Mo,

Ilgai sirgias inkstu 
vidurių liga, skaudė
jimo kojose, rauko- 
se ir sankritose plau 
učiu nesveikumų-’• 
kosėjimu su skrep
lius imu.

y<litas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozu* Nikelis
251 Cypre* avė. Johnstown Pa. i

Gydaolės vtaada tampa pritaikyta* klekvieaam sergančiam spėriai i škal — alėja* arabiškai ar laišku atalšau* 
kas. Uyduuiės išai*oriame*, pe visų Ameriką ir kitas dalia pasaulės. Nlaplybė užlaikoma. Rašant adrisuet: 

. The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR. <-« YORK N. Y.

Dėlei atsilankančių arabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryte iki 5 pe pi«-t; šveatadieaiais nuo 10 iki 1 vai.
Dr. H MIKLKE, rapiatojaais gyėlnlala IraUtate.

TH. IUJ VarUs. j

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir CkirstrgM.

3255 •«. Halated SL, Chlcago, m.
Gydo vitoiuM !!*■■ moterų, valkų ir vyrų. 

Tripgi tart d«l« to praktikų >r šydo p»*» kmii.eal 
vtfcokiat lin>p-t>'' ea. aSatari>4)u*ia> ir pe*mpua- 
<aa tyru "di*. 'baro eprraciyaa prorkia>t>au.

Kpžna liga išgydoma
AttlKauklte į tautų oSb* Re* ūreaa Ptairaaacy ' 

4MJ Sm AaMtaa* Aro., o bu.lte .reiki

Dr. Kazimieras Butkeviczia 
prtrinainsa im S vatas po ptotų iki tt vai. vakaro, 
sproieilstaa motoro ir vaikų ligų; abetotiauoeo at- 
tltikltauoaa iMauSiame laatitutų prorovoeiu* aat 
rodoa Valaisi Importuoti d wa<» tėvyaė*: tolpgl 
uitalkooto tėvy ■>*« Troja* Deeynertaa it Patangoa. 
Vaivai alaufialmui plaukų gvarantuotl. Kr--rotai 
tuteiMHni po tpecialUka mu*ų uitlurėjiani Pro- 
lala prieIvarno* Aptieks atdara dieaa ir aakt^ 

Red Cross Pharmacy
N M* ■**■**! ir janilam*. SovomoSm 4U 

4552 S. Ashland Avė., Chicago
Taleebane Varde UOU

Vienatinė Lieturiika Šankinta
—I 1 ■ ' ■ v
Ir *g».turs li*eratun>« ant MN'onh sidr” chic^oj. 
Čion Kalima gauti ntoktUAką. ivtetiiką Ir dvasi- 
Urąksyg^. rašančią. tkaplivriq. abroaėllą. vloo- 
klą laikraAčtą, Amerikoa ir Europos Ir poplrrą 
gromatoma. TVlpgi uilaikau vlaoklo tarom? Juo
dyto, palArllą, plunktnų.drukuojamų malinukią, 
brltvą. •terroakop'j Ir daugvito kitą daiktą. 
uitnirlkite atailaskyti, o busite uifrarodlntL

Putras M. Kalti*
Av.. . CltlMg*, III.

.ieiu«Uko« HaxB)Ckj«>.

. Daba*- laikas nandokites visi! ‘i
Geriausia vteta dėl pirkimo av gražiais balsai* Araioayka, 

Sktipku koacerUaiu, Kliaruiata, Triubu ir daugyba visokia 
eauaikaliCku instrumeata. Geru Dzlegorėlla aakaiaiaia. visokia 
žiedu. Leaciugėlia, geru Bntvu. Albanu dėl fotografija. Revol
veriu, St r tol bu, Etoktrikioiu Liaapukia. Robiaiu Litam, Adre
sam Pvėėtiu, Plak sau aukaiaiu [fountain peaj. Gramatikų, Žo
dynu, iatoniku ir Malda kayga, vtaokiu gražia Popiero dėl ra
li ■<> gromatu »u visokiai* apskaitymai* ir damomis toafaaa* ei

T^of.n Y*rd. 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias lagališkas popierius, 
kaip lai: Plenipotencijas, Kontraktus 
Billof Sale, Testamentus, Affldavita ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanowicz
O tisas

A. Olszewski’o
3252 S«. Halitei. Cor. 33rd St 

Chlna*., III.

Kozminsky- U Yondorf,
73 Deacbom Street. 

•Baakluriai.
skolijame Plutgaeaui luranyblą Ir jd 

tu rengiesi turtenybf plrtasl. mp «n ditougsma 
prigelbėahne. pntkoUndnnil tau daų pirkinio pi’ 
■Igą. Oreltan roikiasM. UugvM IBlygos. Agra* 
tai apmokami dosniai.

Mare Uaukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Hal<W.St.l Chicato,Ul.
TelepheMe Tarės ĮSUS

Duoda visokia rodą ir geriausia pagelba mota- 
riu JuligoM. Pasekmingai atlieka darbą prie 
gimdymo irdailuri atsakaadlai po gimdymo Offl- 
saa ir gyvenimas Olszewskto name 8J5S 1.1 įloto B st

Geriausias Uetuvtikas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted bU (Xuewžkio name.

Traukia dantis be skausmo, t Bardo fikorbuta, 
Neuralgija, sudeda naujės ris ton iipuolesią. pri
pildo , kairini juslus auksu sidabru, amalgamų. 
Valūnuos: Atokioms dtenoms nuo S ryto Iki lt, 
Bite 1 Iki tt »»k Nedalioms: auo • r. iki b vak.

Tefephonas Tardė MUS

Ant 17 Akmenų
Railroad 

Laikrodėlis
Patentuota* rogullato- 

tiu*. aū*uke uitukama* 
ir nu»tatnma*. vyriBkaa 
ar atoteriika* IŠK auk
suota*. dvigubi “Hual- 
iną lukštai, erai lai . 
ktietkuota*. Tikrai eo
lai talką rodo. Visur 
vartoja ros e galėsi n- t 
kalio tarnu kai po t ai- , 
teieingai laika rodan
tis; gvarantuotas ant

tS metu. Šitą laikrode i pa»ių»ln>.' t O D ant 
k tok* tono adreso. »u pavelyylmu lKe«*awiia.»otL ■ 
Jeigu Imi* toks kaip ratam- ui»itu<>k*k eiperoai ; 
US.7S ir atrėžimo kaltui Ir paimk laik.odrlĮ jei I 
ne. nemokėk nė rtouoce.ntt^ Atmink kad ui torį I 
pat laikrodėli kitur mokėsi |Sb 00. Prto laikrodžio 
pridedame 14K auksinų labai gražų lenciugtų *u 
kompasu dykai.

Excelsior VVatch Co.
900 Central Bank Bldg., Chlcago

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COONSELOR at LAW 
Chamber oi Commarctt Bldg., Room 709 
t. E. Center La tslle and Wa*hingten Street* 

CHICAGO, ILL. 
TILEPNONI MAIN 3*42

Lietuvy* advokatu*, baigęs mokslą 
jurisprudencijos Čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (suduose). 
Gyv. 3112 8. Halsted SI., arti 3lmo» gatvės 

TeieoAene Yarės 804*

„JONAI, KO VERKIT' 
Neklausk mane* to, mano i

Einu pas J. Kovarska paskan- 
dyt viau* vargu*. „Kovarska* 
dar gana toli nuodia. einam Jo- 
■ai T litą karėtame. •’ No, ai į 

į kitas karkiama* nenoru eiti, ne*

M kaip pa* KovarSka niekur t
rusi. ..Koka Kovnrsko salini 

adresas**’ Nagi, Itai jo korčiukė:
Jos. J. Kovarskas

11U1 Be. Weetern Avė., Chieage, III.
Kampas 25-tos gatve*. Tciepbonas Canai 2330

U Be. tt tuzInaAt t! OT. Oda U drukoojama maėmukė gana grą
žtai tt greitai drukuoja. literos ir visa maštaekė padaryta tl geriausio pheuo. Prekė tik H-4?.

Vilaikau kitokiu IMarbtu maiiaukiu keliu gatunku ir daugybe nau
dingu visokia daiktu. Kas nor apturėt katologa tagul prialenUauito, 
mark; ir teisinga adrisa, o apturės M puslapiu dideli Ato meto NAUJA 
KATULCGA DYKAIi Kuriame yra tintai* visokiu daiktu, su viri d* 
•imtai aiškia paveikslo ir II kurio matysit Jog mano tavoras pirmo* 
kliasos. preke* pirlasne* kaip kitur. Atornykam, Agentam ir Pertartam 
parduodu visokiu* tavoras labai pigiai, duodu dideli rabate adreaooktt- 

CWILKEWICP. • 112 8RAHD ST.g B

58,000™!! DYKAI pX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI. Urtdiško* valandos trooąikis; nedėliosią nuo o iki 12

* DR- JOS. LISTER C.
40 Dearborn Street. La. 8 CHICAOO. ILL.. U. S. A

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui ir u t taikymai ptankų. 
Tūkstančiai pliką žmonių atgavo puT 
klus plaukus, sulaiko slink ima plaukų 
galvot labai trumpame laike. ’ V lėtoje

* leaUa to. 
reikia Ta-

Jonas J. Gudinąs
Užlaiko pirmos kliasos šaitaną ir restauraciją, _ __________ _____

kur galima gauti geriausius gėrymus, cigarus Ir. taną atauga nauji, gražus jlaukai. 
valgius, telpgi turi puikią srolaitų susirinkimams ieukleH *
baliams ir vestuvėm*. Tlmykite adresą: Į „ ■■ua.i
£23 VVubunslu A v o., Chlcago, IIL «tti>WAT « n. ni n.' * ifl|

Llutuvlų Daktarau

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

Telefonas Canal 1479.
TrkfonuoU galima ii kiekvienos a p tiek o*. 

Gydo pasekmingai visokias ligas be skirtuos
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