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Metas XVII

MASKOLIJA.
Dabartinė reakcijonierių durna, 

nors teip prilanki randui, bet ir 
ji ne visus jo darbus jiagiria: net 
ji buvo užgyrusi išrinkti specija- 
liŠką komisiją peržiūrėjimui iždo 
ministerio darbų, nes ižde jiasi- 
rodė didelė netvarka. Iždo mini
steris priešinosi durnos įsikišimui 
į jo kanceliarijos darbus. To ir 
Stolypin pabūgo. Jis pranešė du
rpes pirmininkui Chomiakovui, jog 
jeigu ištikro durna paskirtų komi
siją peržiūrėjimui iždo ministeri- 
jps darbų, jis turėsęs pasitraukti 
nuo vietos ministerių pirmininko. 
Durna to pabūgo ir išsižadėjo sa
vo pirmutinio mierio ir tuom Sto- 
lypin sudrutino savo poziciją, o 
durna gal apsisaugojo nuo išvai
kymo. Iždo ministeris, besiginda
mas nuo durnos kontrolės, išsitarė: 
“ačiū Dievui, Maskolijoj nėra dar 
parlamento, kuris galėtų kontro
liuoti randą”. Tokį išsitarimą 
durna palaikė įžeidimu. Bet Stoly- 
pinui pasisekė ministerį perkalbėti 
ir jis persiprašė durnos, sakyda
mas, buk jo žodžius ji kitaip su
pratusi. Iš visko vienok visgi 
aišku, kati ministeriai ne daug ką

I daro iš durnos.
Už apsaugojimą durnos nuo su

sikirtimo su niinisteriais, o gal it 
nuo jos išvaikymo laikraščiai veik 
visų vidurinių, dešiniųjų ir ka
detų partijų giria jos pirmininką 
Chomiakovą. Iš tikro vienok nėra 
už ką 
kiniais pri«.š randą ne >tinku durną 
nuo išvaikymo apsaugoti, bet mo-( 
kanti vien nusilenkti durna kraštui 
nieko gero negali padary ti, tokia 
durna žmonėms nė ne reikalinga, 
jeigu ji žmonių reikalų apginti 
nemoka. Ar ji liks, ar jos ne 
bn*.' gy'ventojams vis tiek, nes ji 
žmonėms negali ar nenori nieko 
gero padaryti. Dabartinė durna 
reikalingesnė randui, o ne žmo
nėms, nes be durnos pritarimo ca
ro valdžiai užrubj?žių bankininkai 
ne skolina pinigų, o be jų nė 
Stolypin, nė kifi ministeriai negali 

•apsieiti. Jiems todėl, o ne Mas
kolijos žmonėms reikalinga dabar
tinė reakcijonieriškoji durna.

Laikraščiai sako, jog dabar Sto- 
lypino Įtekmė ir pas carą pakilo. 
Tas gal būt ir teisybė, nes palaiky
mui jo sosto ypač reikalinga už- 
rubežinė paskola. Jeigu jis dabar 
Išvaikytų durną, daug laiko praei
tų, kol išrinktų ketvirtą, o čia pi
nigai baigiasi, paskola reikalinga 
urnai. ‘

Pereitą sanvaitę Peterburge, sa
vo locnuose namuose pasikorė iš- 
leistojas įtekmingiausio laikraščio 
“Rieč”, milijonierius Bakk. Jis 
mat į išleidimą savo laikraščio idė- 

Įkio apie 2 milijonu doliarių ir juos 
^puzudė. “Rįeč” buvo organu de

mokratų partijos, rėdomas buvo 
ištikro gerai. Buvo drąsus, to
dėl išleistojui reikėjo nemažai bau
smių mokėti. Demokratų jiartija. 
matyt, materijališkai ne rėmė jai 
tarnaujančio laikraščio, jeigu iš- 
leistojui reikėjo teip daug pinigų 
į jį įdėti ir žudyti. Tik Bakkui 

• pasikorus demokratai atlaikė susi- 
. rinkimą ir nutarė rinkti pinigus 

savo eilėse tolesniam laikraščio iš
leidimui. Bet kodėl jie nerėmė 
partijai tarnaujančio laikraščio jo 
išleistojui gyvam esant, laikraščio 
reikalingumą suprato tik jam nu- 
džudžius ?

Švediškiejie svečiai ir Švedijos 
karalius, buvęs vestuvėse 
lio Carskame Sele, jau 
iš Maskolijos.

Maskoliškasis karo 
išleido padavadijimą, kuriuom di
delė kariumenės dalis tampa per
kelta nuo Vokietijos ir Austrijos 
rubežių į krašto vidurius. Toks 
ministerio padavadi j imas rodo, jog 
dabar caro randas netiek bijosi 
svetimų ne draugų, kiek sukilimo 
žmonių Maskolijos viduriuose, to- 
dė> jis ir traukia sosto palaikyto
jus nuo parubežių, kur jie pirma 
buvo sutraukti, į krašto vidurius, 
kur gali žmonės sukilti. Gal teip
gi būti, kad palaikymui rando 
įtekmės, pakėlimui nupuolusios so
sto garbės, jis rengia vėl panašias 
mandžiurinėms avanturas ten, kur 
tikisi lengviau karus laimėti. Tū
li kariumenės ministerijos padava- 
dijimai rodo, kad caro randas iš- 
'ikro rengiasi į karą.

daliar dideli kariumenės pulkai ga
vo- prisakymą urnai traukti ant 
Turkijos rubežiaus.

Iki šiol stovėjęs ant Kaukazo 
visas artilerijos divizijonas gavo 
prisakymą urnai traukti į Karsą; 
atskiros gi baterijos gavo prisakv- 
mą traukti į pietus, ant Turkijos 
rubežiaus, kur Šįmet bus kariume
nės manevrai. , Taigi visi dabarti
niai karo ministerijos padavadiji- 
mai rodo, kad Maskolija stengia
si sandaros laike sutraukti kuo 
daugiausiai kareivių ant Turkijos 
rubežiaus. * Teip vienok Maskoli- 
jos valdžia darė prieš kiekvieną 
karą su Turkija.

Prieš paskutinį karą su Turkija 
Maskolija kelis mėnesius traukė 
savo kariumenę ant Turkijos ru
bežiaus, o laikraščiai vis siundė. 
Teip daro ir dabar randui tarnau
janti laikraščiai, ypač pagarsėjęs 
nuo seniai reakcijonieriškas laik
raštis “Novoje V remia”. Randas, 
neva klausydamas sau tarnaujan
čių laikraščių suindymo, traukia 
savo kariškas pajiegas ant rube
žiaus, o laikraščiai savo siundy- 
mais stengiasi žmonis prieš Tur
kiją sukelti, kad jie nesipriešintų 
karui. Keli pasekmingi mūšiai ga
lėtų žmonės šiek tiek apsvaiginti, 
o iš to randui butų ne maža gar
bė. jis savo nupuolusią įtekmę ga
lėtų vėl pakelti. Bet šiądien, ne
tvarkos paakinti žmonės karų ne
nori ir laikraščiams jau ministeriai 
negali prisikymų davinėti, todėl 
jie nesielgia teip drąsiai, kaip elg
davosi pirma, 
mierius.
sunku jį randui pagimdyti, 
trauku* ant rubežiaus daugiau ka
riumenės. ne sunku pagimdyti jos 
susirėmimą su kaimyno kariumene 
teipgi ant rubežiaus sutraukta. 
Toki parubežiniai susirėmimai |>a- 
pratdai ir. gimdo tikrus karus. 
Kad jo geidžia Maskolijos randas, 
tą rodo jo visi dabartiniai pada- 
vadijimai.

Įsiveržę į Persiją maskoliai ten 
gaspa<lorauja kaip namieje, nors 
karas su Persija ne apšauktas. 
Maskoliškos kariumenės vadovui 
jenerohii Snarskiui prisakyta įvesti 
tvarką visame Artadil apskrity j, 
O jeigu prireiks, jis gali apvaldyti 
visą Persijos kraštą į vakarus iki 
Turkijos rubežių. Ir daro teip 
caro valdžia svetimam krašte be 
formališko karo apšaukimo. O 
kiek riksmo |cėlė maskoliškiejie 
laikraščiai, kada be formališko ka
ro apšaukimo japonai užpuolė ant 
Port Arthuro ir maskoliškojo lai
vyno! Tąsyk vienok jau diplio- 
matiškiejie ryšiai terp Maskolijos 
ir Japonijos buvo pertraukti, dabar 
gi Maskolija užpuolė ant Persijos 
nepertraukusi nė dipliomatiškų ry
šių, esant Peterburge Persijos pa
siuntiniui, o Teherane maskoliš
kam.

INDIJOS.

Sukilimas Indi jų kalnų gyvento
jų prieš anglijonų valdžią dar nc- 
suvaklytas, bet, kiek galima many
ti iš anglijonų garsinamų laikra
ščiuose žinių, anglijonai, bent 
šiuom kartu, ima viršų. Mat jų 
geresni ginklai palengvina jiems 
pergalę. Užpuolimas ant Indijų 
afganų likosi atmuštas, užpuolimo 
jie ne panaujino. Anglijos ran
das, kaip galima buvo laukti, aj- 
sišaukė prie Afganistano valdono 
su pasiskundimu ant užpuolimo 
ant Indijų ginkluotų jo pavaldi
nių. Ant to Afganistano valdonas 
atsakė, jog užpuolimas parengtas 
be jo žinios ir pritarimo, jog ne
galima suvaldyti parubežinių tau
tiškų giminių, už jų užpuolimus 
jis ne gali atsakyti. Ar tuoin 
pasiteisinimu pasiganėdys anglijo 
nai, nežinia. Gal jie užgriebs, kai
po atlyginimą, kokį Afganistano 
šmotą; teip iki šiol anglijonai pa
prastai darydavo ir tokiu budu 
vis platino j šiaurius Indijų rube- 
žius.

bendras berniukų su mergaitėmis 
mokinimas 4-kliasinėje miesto mo
kykloje, kuris labai gerai pasise
kė. Dėlei gerų pasekmių, Vil
niaus mokslo apskričio globėjas 
pranešė apie tai žmonių švietimo 
ministerijai, kuri, ’ pasiremdama 
tuo, leido kai kuriuose Vilniaus 
gub. miesteliuose bendrą berniu
kų su mergaitėmis mokinimą 
keturkliasinėse miesto mokyklose.

Prieš keletą dienų atvažiavo 
Vilniun iš Peterburgo du pini- 
gyno ministerijos valdininku da
ryti Vilniaus žemės banko revizi
jas. Ministerija buvusi apturėjusi 
skundą, kad Vilniaus žetnės ban
ko valdyba daug sykių neteisingai 
padariusi, ypač parduodama užsta
tytuosius tame banke turtus; len
kams buk buvę darvmi 
lengvinimai, rusams gi 
Ministerijos valdininkai 
našaus nerado.

visokį pa- 
keblumai. 
nieko pa-

VIDURINE IR PIETINE 
AMERIKA.

slepia tikrus savo 
Bet geidžiant karo, ne- 

Su-

Kilusią respublikoj Peru revo- 
liuvciją to krašto randui pasisekė 
suvaldyti. Revoliucijonierių vado
vas, jenerolas Durand, su žymiau
siais pasekėjais pateko į rando ka
riumenės rankas.

Užgimė dideli nesutikimai terp 
respublikų Kolumbijos ir ameri
konų sutvertos naujos Panamos 
respublikos. Abudu kraštai pradė
jo traukti ant rubežiaus savo ka
riumenę. Manoma vienok, kad 
dėl dirbimo Panamos kanalo Ame
rika pasistengs sutaikyti nesutin
kančias respublikas. Laikraščiai 
praneša, buk Cohimbljoj rengia
mas sukilimas prieš valdžią prezi
dento Reyes.

Nėra tvarkos ir kaimyniškoj res
publikoj Venezuelėj, iš kurios 
pradėjo vaikyti svetimų kraštų ukė- 
sus: išvijo kelis amerikonus ir 
prancūzus. Dėl to Prancūzija ren
giasi atsiųsti savo laivyną į Ve- 
nezuelės pakrantes. Laikraščiai 
jau šaukia, kad už įžeidimą pran
cūzų butų subomborduoti Vene- 
zuelės pajūrių miestai

Siuomis dienomis 
stačiatikių kunigai (popąi) bu
vo susirinkę pasikalbėti ir pa
simelsti. Buvo nutarta: 1) ge
rai prisiruošus, pasitikti mal
dininkai, sakyti jiems sveikini
mo prakalbas; 2) rinkti maldi
ninkai Vilniaus stačiatikių vie
nuolynuose; kviesti tenai kalbus 
pamokslininkai, kad 
džiotų atkeliavusius; 
ninkai pavesti globai 
ko Krepikovo; 4) 
kreipties j Vilniaus 
parapijų bažnyčias
juos surinkti pinigų maldinin
kams susitikti ir priimti. 
Tbkluo tat budo stačiatikių ku
nigai stengiasi 
kviesti Vilniun. Daugiausia tuo
sumanymų esąs užsiėmęs Svia- 
to-Duchovskij mormstir. Esą 
kviečiama susirinkjrhuosna kuo
ne visos ru*ų draugijos, būtent: 
“Ru*ų moterų būrelis”, “Tikrų
jų rusų sąjunga”, “Krestjanin”, 
“Pakraščių sąjunga”, ir kitos.

(Iš “V.”)

Vilniaus

jie prive- 
3) maldi- 
psalomšči- 
pagaliaus, 
stačiatikių
ir prašyti

maldininkų su-

savo bro- 
iškeliavo

ministeris

PRANCŪZIJA.

Prancūzijoj visus geresnuiosius 
veikėjus apima nusiminimas, kad 
gyventojų skaitlius nesididina, o 
per tai pirma ilgus metus buvę 
vadovais kitų tautų, prancūzai puo
la vis žemyn: iš krašto, sulyg gy
ventojų skaitliaus užimančio pirmą 
vietą, dėl nesidauginiino gyvento
jų, Prancūzija nupuolė ant ketvir
tos vietos ir tai tik priskaičius jos 
kolionijas. Nors Prancūzijoj mir
čių nuošimtis ne didesnis negu ki
tuose vakarinės Europos kraštuo
se, ne kalbant jau apie Maskoliją, 
bet kad gema labai mažai vaikų, 
ir • jų gema mažiau veik 
kas metai, tai gyventojų skaitlius 
pradeda eiti jau mažyn, nes miršta 
daugiau žmonių, negu užgema vai
kų. Pereituose metuose Prancū
zijoj numirė 793000 ypatų, o vai
kų užgimė tik 774000.' Jeigu teip 
eis ir toliau, tai prancūzai turės 
Išnykti su visu, prancūzų vietą 
užims Prancūzijoj ateiviai iš ki
tų kraštų.

Nesutikimai Prancūzijos su Vo
kietija už Morokko vėl 
sididino. Vokiškiejie 
reikalauja, kad randas 
kiškai su prancūzais
arba kad jiems be pasipriešinimo 
atiduotų visą Morokko.

Šią vasarą, parodymui svietui 
susidraugavimo Prancūzijos su 
Anglija, Londone rengia prancū
zišką parodą. Ją atidaryti atkaks 
Anglijon Prancūzijos prezidentas, 
kuriam anglijonai rengia labai

labiau pa- 
laikraščiai 

aiškiai vo- 
pakalbėtų,

įs tikto karštą ir širdingą priėmimą.

15 LIETUVOS
IS VILNIAUS.

Vilniaus gubernijinian 
man atgabentas šiomis dienomis 
tūlas Širvintų miestelėnas (Vil
niaus gub.) Chona Viker, 57 m. 
amžiaus, kuris yra įtariamas už
mušime Salnaičiuose 2 metų am
žiaus kūdikio Nikodimo Rinkevi
čiaus.

kalėji-

1907 metais Vilniaus miestas 
surinkęs pinigų vieną milijoną 
59 tūkstančius, o išleidęs vieną 
milijoną 16 tūkstančių; taigi pa
silikę 43 tūkstančiai.

Žemė ir namai, kurie miestui 
priklauso, esą verti pusketvirto 
milijono; skolos miestas 
padaręs vieną milijoną 200

(Iš "V.")

turįs 
tuk-

ir “Skaitymo mylėtojų” kuopelę, 
kur progresyviški nariai yra siun
domi, net vienas iš jų p. G. nė iš 
šio, nė iš to buvo suimtas. Smul
kus faktai, bet jie y t smulkios 
Sacharos smiltyno dulkės gali akis 
išėsti.... Susmulkėjo gyvenimas, 
na o gyventi ne lengviau. Maž
možių rūkuose pasinėrę velkame 
gyvenimo naštą, kaip ir užmiršda
mi, kad du kart negyvęsime! O 
buvo laikas.... Karštis dirksnių 
smegenų veikimą pakėlė! Seimai, 
susirinkimai, sąjungos.... Laisvė 
savo vėliavą išskėtė. 2monija su
žiuro, pradžiugo, bet.... greit 
pailso, greit didžių idėjų šauksmus 
užmiršimo bangose paskandino. 
Susmulkėjimo gyvenimas. Smul
kios ir mano žinutės, net gėda 
jąs į savo “dėžutę” priimti. Va
karai, vakarai ir vakarai.... Iš
ties, tarytum kauniškiai dieną mie
ga, o naktimis “vakaruoja”. Iš- 
rodys paradoksas, bet “vaikščio
jant”, nemiegant galima “miego
ti”. ...

Tačiaus apie vakarus. Gavėnios 
laike nevieno vakarėlio butą, jau 
kauniškiai taip į tuos vakarus 
“įsiveržė”, kad.... ir gavėnios 
nežiūri, nors dvasiškija šnairuo
ja. O gal tyčia, kad nors tokiu 
budu laisvamaniais pasirodyti. Ga
vėnioj. Na, o nuo Velykų galime 
kasdien, geriau kas vakaras už
klupti “vakarą”. Taip antrąją 
dieną, balandžio 14 d., Šančių dar
bininkai stato mokyklos salėje 
“Valsčiaus sūdąs” ir “Vienas iš 
musų turi vesti”. Ketvirtą dieną 
t. y. balandžio 16 d., “Ratelis” 
taiso, rodos “Metropolio” viešbu
čio salėje koncertą ir balių. Na, 
ką darysi, reikia ar šiaip ar taip 
“kulturinį” varyti darbą! Na, o 
balandžio 19 d. “handlovcai” ren
gia teatro salėje spektaklį. Tą 
pačią dieną “Daina“ savo bute 
žada pastatyti “Genaus vėliaus, 
negu niekad”. Prie to sugriežti, 
padainuoti. Žydai taip pat gir
dėjau spektaklį įtaisys. Beto p. 
Ossovskis gal jiarkvies kokius so
listus. Tik nelaimė, kad paskuti
nis debiutas nenusisekė. Taip gar
siai rekliamuoti Varšavos solistai 
p. Stajauskaitė ir p. Ožiminskis 
neįstengė kason iš kauniškių dė
klių (turbut jau tuščių) išvilioti 
daugiau 60 rub., todėl garsinamas 
koncertas neįvyko. Tiesa, kad jau 
kas perdaug, tai nesveika! Kon
certai, spektakliai, baliai — juk 
reikia nemaža pinigėlių: ir karvė 
užtruksta! Na, o kauniškiai, juk 
“podriadų”, k. va Lidvalius, ne
gauna. ...

kimų esti ? Kiek tai žmonių šiais 
laikais visai nekaltai kenčia? Ko
ki tai plėšikai, nedori žmonės, ap
vogė monopolį, o tu, žmogelį, 
kęsk nekaltai. O ar vienoj vietoj 
ir ar vienas iš musų keletą naktų 
nemiegojo, kuomet priverstinai 
reikėjo sergėti monopolis, lyg ko
kia brangi mums įstaiga!

Pagalvokim, ar negeriaus butų, 
kaip daroma kitur, paprašius vy
riausybės, kad Palavėnyje visai 
butų panaikintas monoklis. Ap
sieisime ir be tos įstaigos.

Pytskorė.

Skaitant 
tai vienur, 
tarų. Pas mus gi (neskaitant 
sto) net perdaug jų yra, nes bent 
keturi: dvi moteriški ir du vy
riškiu. Nežinau, ar lankytų kiti 
tokius daktarus, kokius męs turi
me, bet męs užganėdiname juos 
sidabriniais rubliais. Kiek ge
resnis iš jų — tai lenkas Stanke- 
vičia iš Gauronų; jis gydo viso
kias įsisenėjusias ligas, tik turbut 
nė vienos neišgydo. Vaistus dali
ja žmonėms savo padarytus, už 
kuriuos ima gerokus pinigus. 
Antras daktaras — tai ūkininkas 
Kiga (Daubara)
Sis daktaras gydo ne žmonių li
gas ir ne vaistais, bet gyvulių li
gas ir burtais. Jis ant tiek yra 
sąžiniškas, kad nepriima gydyti 
visokias ligas, jis gydo tik kirmė
lių įkastus gyvulius. Gydymo bū
das toks, kad jam visai nereikia 
matyti sergantis gyvulis, užtenka 
atnešti sergančiojo gyvulio išpe
štų plaukų pluoštą.

Juozas Kapsas.

laikraščius randi, 
tai kitur trūksta

kad 
dak- 
mie-

Parausiuose.

IS PANEVĖŽIO PAVIETO.

B. D.

(Iš “V.2.”)

Iš PALAVENIO,
mo-
Be-

so 
(j8.

IS TELŠIŲ.
4-kliasėj miesto mokykloj išvi- 

mokinių — 122, lietuvių —

IŠ ANYKŠČIŲ,

Anuose laikuose pas mus tnivc 
garsus šnipas Baltakis. Už vie
ną kitą rubliuką jis nemažai žmo 
nių pražudė. Pasibaigus antsto
lio Orlovo viešpatavimui, Baltakį 
pasirodė pirmeiviu ir visus savo 
gerus darbus suvertė ant visai 
nekalto žmogaus Pukenio iš Ta
belinių sodžiaus. Dabar Pukenis 
turi labai daug nesmagumų. Bal
takis, 
ima

palikęs sargybiniu vėl užsi- 
“gerais darbais”.

PAPILĖS, 
Šiaulių pav.

Šiais metais musų apylinkėj nu- ] 
sižudė 4 žmonės, atsiguldami ant 
bėgių prieš traukinį. Paskutinis 
buvo odos dirbtuvės darbininkas 
Gulbinas nuo 2agarės. Ba
landžio 16 d. jis atėjo stotin, 
linksmai kalbėjosi su savo drau
gais. Atėjo traukinys. Jis buk 
nieko svarbaus ir nemanydamas, 
tęsė savo “baikas”, bet suskambi- , 
nūs antram varpeliui, prašė pa- .. 
laukti savo draugų, nes turįs at - 
likti vieną reikalą, ir nuėjęs at
sigulė po antru nuo galo vagonu. 
Sujudo traukinys___ pasigirdo
koks tai nepaprastas' trumpas riks
mas ir — galas.

Mykolas Kruopelė.
(Iš “V. 2.”).

Įstojimo egzaminai į prirengia
mąją ir kitas žemesries Vilniaus 
realinės mokyklos kliasas prasi
dės gegužio 12 dieną.

Redaktorius vietinio rusų laik
raščio “Severo - Zapadnyi Golos“ 
M. Šatas patrauktas teisman už 
spaudos įstatymų peržengimą.

Vilniaus teismo rūmuose bus 
nagrinėjamos bylos lenkų laikra
ščių: “Dzicnnik VVilenski ” ir “Ga- 
zeta VVilenska” redaktorių, kalti
namų pagal 129 str. Gins prisie- 
kusis advokatas Wrublcwski.

Naktį į balandžio 9 d., vietiniam 
apsaugos skyriaus viršininkui pa
liepus, buvo padaryta pas vietinį 
lenkų draugijos “Sokol” sekreto
rių p. G. Piotrowskį kratą, bet 
nieko uždrausto nerado.

Vilniaus mokslo mylėtojų drau
gijai p. A. Fransuzowiczienė ir jos 
duktė p.Tamašienė apie 700 visokių 
įvairių daiktų: 108 medalius, daug 
senovinių Lenkijos pinigų, juostų 
ir daug kitų dalykų dovanojo.

Apart to dar, taip vadinamą 
“Mickiewicziana” Ir daugybę A. 
Mickevičiaus taštų, išverstų jo 
veikalų svetimose kalbose, taip 
pat daugybę kitų veikalų palie
čiančių Mickevičių; išviso apie 
290 knygų.

Vilniaus mokslo apskrityje ne
seniai buvo padarytas pirmutinis

IS VALKININKŲ, 
Trakų apskr.

Dargužiu sodžiuje viena 
teriškė mokė būrelį vaikų,
rods, ko bereikia naudingesnio 
darbo? Vis dėlto ne visiems 
tai patiko: atsirado šikšnotspar- 
nių, šviesos neapkenčiančių, ku
rie pasirūpino šitą menką švie
sos spindulėlį užvožti: Jonas 
Augštulis praneši* policijai, ku
ri ir pareikalavo iš moteriškės, 
kad 
Tai

ji daugiau nebemokytų. 
buvo vasario 29 d.

IŠ KAUNO.

Balamlžio 4 d., Kauno skaitymo 
mylėtojų draugijos skaitykloje bu
vo padaryta krata ir konfiskuota 
suviršum 114 knygų.

Tą pačią dieną pdfieija padarė 
kratą visose kitose 
otekose, skaityklose 
se.

Išties gyveninio 
susmulkėjo. Sunku dabar ką nors 
iš įžymesnių visuomeniško gyve
nimo faktų pranešti. Bene iš 
“tikrųjų rusų”* veikimo ką nors 
tikrai 
va: 
kia; tai butų pasidavimas 
rodeams!” Dabar gal jie vieni 
(tikriejie rusai) ir yra šių dienų 
nuožmiais karžygiais. Jų “įstin- 
ną” leteną dažnai jpavienės ypatos 
draugijos atjaučiaf 'Taip draugi
ja kontorose tarnaujančių Kaune 
bene jų djel. ' uždengta, 
nes “tikrųjų” orgąne “Ruskoje 
Znamia”. pradėjo vitų pirmiausiai 
ant “negeistinos” draugijos pa
kraipos valdžią siundyti, kol savo 
tikslo nepasiekė. |. Draugija už-

Kauno bibli- 
ir knygynuo-

apsireiškimai

i “įžymaus** • nustvertum, k. 
Vilniuj universiteto neberei- 

ino-

Ukmergės pav.
Palavėnio miestelis stovi ant 

upės Lavos kranto; yra čia trįs 
krautuvės, kurių vieną lietuvio, o 
kitos žydelių. 2monės čia tamsus, 
laikraščius mažai kas skaito, už
tat gerai girtuokliauja. Miestelyj 
yra monopolis, kuris nedėldieniais 
uždarytas, ir nors miestelyje nėra 
nė vienos aludės, bet yra gerašir
dis žydelis, kuris užganėdina gir
tuoklių troškimus, per ką nedėl
dieniais nemažai esti girtų. Rei
kėtų pagalios suprasti girtuoklia
vimo kenksmingumas ir liauties 
lankusis pas tą geradarį žydelį, 
kuris labai esąs užganėdintas tuo, 
kad monopolis šventadieniais už
darytas, nes jis iš to turi gerą 
pelną, kadangi kiekvienas degtinės 
pusbutelis duoda jam 4 kap. pel
no. Kokia gi jums palavėniečiai 
iš to nauda, kad jus pasistengėt 
uždaryti šventadieniais monopolį, 
jei girti voliojatės žydo pasuolėj, 
mokėdami jam dar brangiaus ne
gu monopolyje?

Kovo 9 d., apie 9 vai. vakaro, 
nežinomi piktadariai apiplėšė Pa
lavėnio monopolį. Plėšikai išve
žė degtinės už 400 rub. ir degti
nės pardavinėtojo (monopolčiko) 
daiktų už 30* rub. Pats degtinės 
pardavinėtojas nebuvo namie, bet 
jo tarnaitė liudija, kad plėšikų 
buvo daugiau dešimties. Nežinia 
kam plėšikai labai j ieškojo pa
ties degtinės pardavinėtojo. Po 
monopolio apiplėšimo policija su
ėmė keletą žmonių ir gerai juos 
primušė, norėdama išgauti jų pri
sipažinimą. Suimtiejie visai ne
kalti žmonės, matyt, keno nors

dengta. Ko tik netas pats laukia i įduoti. O argi maža tokių ataid

Palevenėlės dvarininkė, rusė, 
išdalijo savo dvarą į nedideles ko- 
lionijas (nuo 30 ligi 75 dešimti
nių) ir pardavė aplinkiniams val- 
stiėčirtns. Vieniems papuolė že
me su trobomis, kitiems — plika 
žemė? Kas dar turėjo likusį rublį 
— kitą, tas sugebo pasitaisyti šio
kią tokią triobelę. Bet ne kiek
vienas turėjo iš ko pasistatyti. 
Taip G. išleido visus pinigus že
mei pirkti, o dabar neturi kuo tro
bą ]>astatyti. Vos tik sniegą nu
leidus, jis su visa savo šeimyna, 
manta ir gyvuliais apsigyveno ant 
pirktojo pliko lauko. Gyvenai 
pasistatė ‘“būdą", valgyt verdasi 
ant oro ir IL Tikras čigonų gy
venimas, bet ką bedaryti!

Laisvės Šalininkas.
(Iš ‘V.2.’)

IŠ ŽAGARĖS, 
Šiaulių pav.

Balandžio 6 d. įvyko Žagarėje 
maišytas susirinkimas; buvo su 
viršum 80 žmonių visų čia gy
venančių tautų. • Svarstoma bu
vo, kokiu budu įkūrus Žagarėje 
vidutinę mokyklą, bent progimna
ziją. Reikalingoms tam tikslui 
lėšoms parūpinti nutarta įsteigti 
draugiją, kurios kiekvienas narys 
be tam tikro metipio mokesčio 
privalo skolintinai įnešti bent 
IOO rublių. Šitokiomis sąlygo
mis pasižadėjo įstoti draųgijon 
iš susirinkusių 40 žmonių. Kiti 
malonėjo paskirti mažesnę pasko
lą. Iš žydų daugelis pasižadėjo 
vėliaus įsirašydinti, kuomet tikrai 
žinos, kad jų vaikams progimna- 
zijon įstojant, nebus nė kokių pro
centų valdžios paskirta. Susirin
kimas išrinko tam tikrus apspręstų 
pamatų įstatymus ir nusiuntė gu
bernatoriui užtvirtint. Komi- 
sijon išrinkti: daktaras Avižonis, 
mokytojas Vokietaitis, Antanas 
Buišas, aludaris Kunstmakas, fab
rikantas Trubik’as ir dantistas 
Hurvič’as abu pastaruoju žydai.

A.

Telš, apskr. '
Šią žiemą mųsų apygardoje 

pradėjo .labai dvėsti avįs; kai- 
kurių ukuninkų išdvėsė ligi pas 
tarosios; to sirgimo priežastim.. 
buvo pernai beveik visur 
rinktas pagedęs pašaras, 
ne apie tai norėjau 
ketinu čia parodyti, 
visur neprisilaikoma 
labiausiai nuostabu, 
trūksta ypač tenai, 1 
džiausiai turėtų būti 
kaip štai taq> kareivių, 
jus dvėsti avims, kaij^ jau minė
jau, atsirado apie Kretingą, 
Darbėnus ir Lenkimus (gal ir 
kur-kitur dar) keletas žydų, ku
rie, pakiemiais vaikščiodami, 
pradėjo iš ūkininkų pirkinėti už 
kelias 
susias 
kliauja 
namas 
kas neįstengė permanyti, ką tie 
su supirktomis dvėsalinomu. 
veiks, bet štai neseniai susekta 
jog žydai jas siunčia į Kretin
gą pasienio sargams-kareiviams 
maistui. Negalima aiškiai kal
tinti čion kareivių maitintojų, 
rasi jie ir nežinojo, ką perka, 
bet vis dėl to matyt, kad jiems 
nelabai terūpi kareivių sveikata.

Dam. Treigys.
] (Iš ‘V.’)

su 
Bet 

1 pasakyti, 
kaip tai 

higijenos; 
kad jos 

kur ji di- 
už laikoma, 

Pradė-

dešimtis kapeikų pad\e- 
avjs, ypač plačiai pir- 
Darbėnų Joselis, vadi- 

“piršliu”. Išpradžių nie-

P.

IŠ KELNES,

Kauno gub.
Vietinėj mokykloj po Didžiojo 

lietuvių suvažiavimo Vilniuje bu
vo skiriamas vienas mokytojas 
lietuvis, o antras rusas, bet dabar 
jau paskirta abudu mokytoju ru
su, todėl mokiniams nebeišguldi- 
nėjania lietuvių kalbos lekcija, 
kas labai negeistina.

Tautiečiai, reikalaukite mokyto
jo lietuvio, be kurio mokykla ne
atneš pageidaujamosios naudas.

IŠ PODBIR2IŲ.
. Pan. apskr.

Išperkamiemsiems mokesniams 
pasibaigus, retas kas iš mųsų 
bedejuoja; negut tik nusigyve
nę meta savo bėdą ant valsčiaus 
mokesnių. Męs savo vaitui mo
kame 200—300 r., seniūnams 
60—90 rb., kitas net 100 rb. gau
na, žiūrint, ko žmogus vertas, 
kaip didelė seniūnija ir kaip to
li valsčius. Algos, kaip matome, 
užtektinai didelės. Ir ką gi da
rysi žmogus nemokėjęs: už men
ką algą nei vienas doras žmogus 
nenori tarnauti, tuoj gauna iš 
gydytojo paliudijimą, kad jis 
esąs nesveikas ir tarnauti ne
galįs. Žemiečių viršininkas ir|Sa 
paliuosuoja.

Mano nuomone, reiktų mokė
ti algos ir rinktiniams, nes ir jie 
pradeda atsikalbinėti. Dabar 
skiriami iš eilios. Mųsų val
sčius susideda iš lietuvių ir lat-. 
vių. Latviai to nedaro: jie renka, 
o neskiria. Dėlto jie mus ir ap
gali, nors jų nedaug tėra.

Kelių taisymas tai mums labai 
vargingas. Bajorai, pagal į^ta-, 
tymą, turi duoti žvyro ir ma-1 
džiagos, o valstiečiai taisyti.



Zik pas mus vienas p. Holštet- 
nas teturi žvyro, bet ir\ jis iš 
savo laukų neduoda, tik nuper
ka už 6—7 verstų, ir išten vežk. 
O mums tenka taisyti po 3 
sieksnius nuo kiekvienos dešim
tinės. Pradžioje * laisvės dienų 
buvo surašę nutarimą, kad ke
lius taisytų ir savyžemiai, t. y. 
ir tie, kurie iš dvarų pirkę. Bu
vome girdėję, kad gubernatorius 
tai patvirtinęs; bet dabar kažin- 

/^kur dingo tasai nutarimas. TuJ- 
tarpu gi žem. viršininkas remia
si senuoju įstatymu ir baudžia 
nūs kartais po 16 rb. mokesnio.

P. P.

na draugija. Didžioji sankrova 
galėtų būti Rietave, o pas mus 
Andriejave tiktai jos skyrius. 
Kažin-ką pasakys rietaviškiai?

Iš ANYKŠČIŲ, 
Ukm. apskr.

Jau yra du mėnesiu, kaip ka- 
žin-koks “cud’aunas daktarėlis 
pas mus apsigyveno. Žmonės 
plaukia iš visų krantų, nes ge
rai ligas spėdavęs"; išpradžių 
nieko neimdavęs, paskui tik pra
dėjo po 25 k.; ant galo jau ir 
po $ok. Galų-gale pasirodė — jo 
esama paprastojo aptiekos moki
nio ir mokama tik receptai rašy
ti. Žmonelės, saugokitės tokių 
daktarų I

Juozap Gendrėnas 
(H “V”),

NAUJOS DRAUGIJOS.
Kauno gubernatoriaus leista. 

Ūkio draugijos: Jurbarke, Tau
ragėje, Rokiškyje, Skapiškyje, 
Kretingoje ir Siekikuose; Lietu
vių katalikų moterų draugija 
Kaune; Vargonininkų draugija 
(šventojo Grigorijaus popiežiaus 
vardu) ; Svėdasuose katalikų lab
darių draugija; darbininkų šv. 
Juozapo draugija Panevėžyje; 
apšvietimo dr. “šviesa” Subas 
čiuje; labdarių katalikų draugi
ja Niduolpuose.

Bet štai vėl 9 valandą tą pačią 
dfacą prieš piet leidosi atgal į 
Kubilių kaimą pas ūkininką Lu- 
džių, atbėgo paimti jo sunaus Jo
no, bet neradę namie, iškrėtė taip 
kaip pas Puskunigį, j ieškojo gin
klų, knygų, užrašų, bet nieko ne
rado. Išeidami, pasakė: "tai pra- 
bočikit, kad nieko neradom ”. Grį
žo be aukos.... į Naumiestį....

Naktį į balandžio 1 dieną, pa
čiame vidurnaktyje, atbėgo pas 
Puskunigį su liktamomis sargybi
nių gauja ir pareikalavo sunaus 
Juozo.... su įtampomis nešini, iš
krėtė visus kambarėlius, liet 
ko neradę, nuėjo į Kubilius
Liūdžiu, išbudinę miegančius se
nukus.... klausė..'., kur 
nūs: ... atiduokit ginklus...; 
prisikėlė, ėjo gaudyti, po triobas, 
klausė kur miegą, apžiurėjo vi
sas triobas........ bet nėra....

Išklausinėjo ūkininko, kur esąs 
sunūs, ar nežino kur Juozas Pus
kunigis? Išklausinėjo ir išėjo.

Paprūsės Jonas.
(Iš “V. 2.”)

kyklai sttdc/a -2^r. 86k. o jos 
išlaikymui per vienus metus rei
kia turėti bent f’Jjoor., todėl lie- 
pojiškiai' td*ri pasiskubinti grei
čiau šitą sAfną Nutaisyti.šitą sAbią sutaisyti.

(Iš *’V.”)

MARTYNAS ŠERNIUS.
Pereitą sanvaitę pasimirė Cy- 

tioniškyje prie šilokarčiamos 
(Prūsų Lietuvoje) 59 metų 
žiaus Martynas šernius.

am-

n Ke
pas

m . Il§ ANDRIEJAVO, 
į Ras. apskr.

1907 metais iš Andriejavo iš
kėlė rusą mokintoją į Plungę, 
o jo .vieton paskyrė lietuvį P. 
Gruzdą, 13 metų tarnavusį Sara
tovo gub. vokiečiams. Kol po- 
periai suvaikščiojo, kol iš taip 
toli p. Gruzdąs persikėlė, praėjo 
du mėnesiu, t. y. iki sausio 8 d. 
š. m. Naujas mokintojas išrodo 
darbštus ir susipratęs lietuvis; 
nežiūrėdamas nemažų nuostolių, 
pametė gerą vietą, pergalėjo vi
sas kliūtis, paliko savo žmoną 
su mažais vaikais iki pavasario 
ir sugrįžo pas savuosius. 1 uoj 
į mokyklą susirinko daugiau 
kaip 80 vaikų, kurių naudai mo
kytojas skiria visą savo vieką ir 
visą gerąjį norą. Bet vietiniams 
svetimtaučiams, tai, matyt, nepa
tinka. Jam vos tik dvi savaiti 
padirbėjus, iš direkcijos atėjo į 
valsčių pranešimas, kad p. Gruzr 
das nuo Andriejavo atsisakęs, 
todėl mokytojo vieta esanti ne
užimta nuopat lapkričio 1 d. per
nai metų. 2inoma, buvo doku
mentais prirodyta, kad mokyto
jas neatsisakė ir darbuojasi. 
Matyt, kad kam rupi lietuvis 
išvyti.

Pradžiflįe vasario mėn. Į Rie
tavą atsikėlė naujas žemiečių vir
šininkas p. U. Dar neapšilęs, 
privatiškai pasikvietė mųsų vai
tą — p. Raudonį ir mokytoją. 
Vaitui apskelbė patvirtinąs jį 
ketvirtai “trejenei” ir įsakė savo 
valsčių laikyti gerai sugniaužtos. 
Su niokytoju gi norėjęs pasi
pažinti, kaipo su vienatiniu jo 
apskrityje lietuviu, nes tai esan
ti naujiena. Retai kur tesigir
di, kad lietuvis butų viresniuo- 
ju mokytoju. Garbė esanti ne
maža, kad vyriausybė leidusi 
užimti tokią vietą. Taigi reik
sią neužmokėti blogu už gerą, 
nebūti vienapusiam ir siaurų 
nuomonių. Lietuviai mokyti lie
tuviškai nesvarbu esą, nes ir be 
mokyklos lietuviškai moką; reik
sią mokyti rusiškai, nes tai vi
sur ir visiems esą reikalinga. 
Su lietuvių kalba toli negalį nu
eiti, nes jų tesą du apskričiu: 
Raseinių ir Telšių, o Panevėžio, 
Kauno ir kitų apskričiuose tik 
kur-ne-kur tegalį lietuvių užeiti.

Vasario 19 d. buvo valsčiaus 
rinktinių sueiga; peržiurėjo val
sčiaus išlaidas per 1907 m. ir 
paskyrė algas šiems metams. 
Vaitui paliko senąją algą. Ru
sas raštininkas, kuriam alga bu
vo sumažinta, prašė, kad
pakeltų, bet rinktiniai nieko ne
pridėjo. Naujam mokytojui pri
dėjo algos 20 rb., bet žibalui 
paskyrė 3 rubliais mažiau. Lie
tuviškoms knygoms mokyklos 
knygynei nieko nepaskyrė. Ma
tyt, kad didžioji pusė mųsų žmo
nių tebėra tamsi ir nesusipra
tusi.

Po ąueigos vienas valstietis, p. 
S., prakalbėjo apie įsisteigimą 
ūkio draugijėlės (ratelio), 
lėtas vyrų jam pritarė, 
įsisteigs.

Taip pat kalbama apie 
tojų draugiją. Bet kad 
parapija nedidelė, miestelis teip- 
^at, Ir nėrt\mugių, nedaug nei 

^susipratusių žmonių •— tai pra
kilnesnieji vyrai ketina tarties 

rietaviškiais, kad butų vfe-

MINISTĘRIJOS ĮSAKYMAS.
Vidaus dalykų ministerija pa

liepė Kauno ir Suvalkų gub. gu
bernatoriams ištirti, dėl kukių prie
žasčių nori prasišalinti iš tų gub. 
apsigyvenusios ten kaikurios sen
tikių šeimynos. Valdžia pripažį
sta tokią sentikių išeivystę iš Kau
no ir Suvalkų gub. negeistina, nes 
ji nori, kad jų skaičius tose gub. 
kodaugiausiai pasididintų. Įsaky
ta taip pat pavesti naujai revi
zijai Suvalkų gub. valsčiaus nu
tarimus, kuriuose vietiniai gyven
tojai lietuviai reikalauja priversti
no prasišalinimo kai-kurių senti
kių, kaipo pavojingų ypatų vieti
niams gyventojams.

ru-

Iš VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Pavasaris pasirodė ne koks: 
giai, kviečiai ir dobilai labai men
ki. O čia dar prasiplatino kaž
kokia gyvulių liga, nuo kurios 
dvesia arkliai, karvės, avįs, kiau
lės, ypač karvės ir avįs. Viename 
tik Paežerių“valsčiuje išdvėsė gy
vulių bent už penkis tūkstančius 
rublių, o kiek visuose Vilkaviškio 
pavieto valsciuoįse (kurių yra 12) 

gyvulių ? Baisus nuosto-išdvėsė 
liai!

\ Juozas Kapsas.
(“V.2.”)

vėl

Iš -NAUMIESČIO, 

Suvalkų gub.
Tyku ir ramu buvo čia, bet štai 

kovo 26 dieną, vos auštant, atbil
dėjo iš Naumiesčio “starša” Ko- 
rotojus su 4 sargybiniaia^Meištų 
kaiman pas ūkininką Puskunigį 
kratos daryti.

Privažiavę prie kiemo, sargybi
niai tekini įbėgo grįčion ir įsakė, 
kad niekas neišeitų, pradėjo dar- 
buoties: iškrėtė pas žmonis jų 
kišenes, pradėjo jieškoti ginklų, 

užrašų, iškrėtė pabalkes, 
šėputės, lovas; ant grįčios augšto 
apžiurėjo kaminą; peržiurėjo sie
nose plyšius ar nėra popiergalių 
sukišta, skuniose šiaudus išvartė, 
išbadė; šunies būdą iškrėtė, ‘klė- 
tiję išmaišė javus, skryniose iš
vartė drabužius, tvarte mėšlus ei
lėmis perbadė,. sode norėjo plė
šti avilius, bet ūkininkei neduo
dant, nieko nebedarė, pamatė me
di je “špokinyčią” ir tą įlipę ap
žiurėjo.

Stogus visų triobų, pastrykes 
išbadė.

Nuėjo malunan, iškrėtė pakam
pes, surinko visus popiergalius, 
knygutes, dainas, net ir miltuose 
keletą sutrintų popiergalių rado 
(žinoma, kaip malūnininko daug 
yra visokių- užrašų) galų gale ne
aplenkė nė “reikalninko”, gerai 
apžiurėjo ar jis legališkas.

Tiesą pasakius, maža tėra kur 
nežiūrėjo; surinkę visas knygutes, 
kiek tik kur rado, popiergalius, 
užrašus visokius, sunešė “star- 
šai”, tasai pažiūrėjęs dalį kny
gučių ir popiergalių sugrąžino, 
bet kurios jam pasirodė 
mos, pasiėmė su savim, 
nieko nerado.

Pabaigę čia darbą, 8 
leidosi į Kubilių kaimą
ninkę Marijoną Mekšrunienę. Nu
važiavę kuogreičiausiai, vieni ap
stojo triobas, kiti įėjo grįčion 
“starša* pareikalavo iš ūkininkės: 
“ką turi atiduok, ginklus, ir tt....”, 
iškrėtė taip pat kaip pas Puskuni- 
gį, bet nieko nerado.

Pabaigę krėsti, prašė duoti šie
no arkliui, bet ne gavo.

Kovo 30 d., temstant, sargybi
niai vėl atbėgo pas Puskunigį, 
aplakstė triobas, pasakė, kad “net” 
norėjo suareštuoti Juozą Puskuni
gį, bet nerado namie.

Kovo 31 d., anksti rytą.... 
vos aušrai ant daugaus pasiro
džius .... beveik tamsoj.... at
bildėjo pas Puskunigį sargybiniai, 
iškrėtė visas triobas, pasakė: “kad 
jau nėra sunaus, tai nė ružjų nė
ra”, sugrįžo sau atgal į Nau
miestį.

neištiki- 
daugiau

valandą 
pas uki-

su-

Iš ŠAKIŲ, 
. Naumiesčio pa v. 

Balandžio 15 d., bevakarieniau- 
jant pas ūkininką Juozą Skatiką 
(Melninkų kaimo, Gelgaudiškio 
valsčiaus), neseniai užmuštojo 
Kuncaičio vuošvio, buvo atėję kas 
žin kokiu du piktadariu, šunims 
pradėjus smarkiai loti, Skatiko sū
nūs išėjo laukan pažiūrėti, ko šu
nį* loja, ir )xunatė netoli triukų 
tuodu piktadariu. Tuojau* davė 
žinią tėvui ir dėdei, kurie išbėgę 
su ginklais lankan, dė ci pagąsdi
nimo kartą iššovė. Piktadariai 
taip pat šovė. Tuomet Skatikai 
paleido j piktadarius kelis šuvius, 
pakėlė triukšmą ir net pradėjo 
triubyti. Piktadariams nieko dau
giau* nepasiliko., kaip tik paliėgti; 
ką jiedu ir padarė. Ant pakelto 
triukšmo atlėkė keli raiti Plie- 
niškio dvaro darbininkai, bet jau 
buvo pervėlu: piktadariai nesu
imti spėjo pabėgti.

J. St.
(Iš ‘V. 2.’)

IŠ GELGAUDIŠKIO, 
Naumiesčio pa v.

Abudu Gelgaudiškio mokyklų 
mokytoju, o taip pat šakių 2-klia- 
sinės mokyklos mokytojas p. Vit- 
kauckas neseniai apturėjo nuo Su
valkų direkcijos viršininko leidi
mą įtaisyti šįmet prie savo mo
kyklų vakarinius kursus Gelgau
diškio dvaro analfabetams darbi
ninkams. Leidžiama išguldinėt 
rusišką kalba, skaitymas, rašymas 
ir skaitliavimas lietuviškai, o taip 
pat tikėjimas. Iš viso mokslo 
turi būti vedama kuosmulkiausia 
atskaita. Gaila tik, kad tasai lei
dimas atėjo pervėlai, nes dabar 
dvaro darbininkai, prasidėjus pa
vasario darbams, visai negalės tais 
kursais naudotis. Norint kitą me
tą 'tokie kursai įtaisyti, reikės vėl 
iš naujo prašyti direkcijos virši
ninko, bet tuomet išpuls paduoti 
prašymas anksti rudenį, kad ap
turėti leidimą dar prieš žiemą.

J. St.
(Iš “V.Ž.”

IŠ LIEPOJAUS.
Neseniai čia pagrįžo iŠ Ameri

kos 130 išeivių. Kai kuriuos jų 
sugrąžinusi Amerikos valdžia, kai
po negalinčius dirbti jokio darbo.

IŠ PALANGOS,
Kuršo’ gub, 

pareigą Šh'vaitę pasienio 
kančiai ’šnt vietos nu-

1 nore-, 
jusį pereiti ičokį Andriušką, 
žemaitį, skuodiškį, kuris ėjęs į 
Prusus uždarbiauti. Kaip girdė
jau, 
jau 
mus šį pavakarį ėjimas į sveti
mus kraštus, kad retai kas tokį 
ėjimą bepame.ua. ' 2monclčs, ne
besulaukdami tėvynėje . mirties, 
kaip matome, eina jos 
jieškoti.

Čia 
sargai 
šovė per ’^eną1 slapčia 
• • • .

toks atsitikimas šią žiemą 
trečias. , Nepaprastas pas

kraštus, kad retai kas tok)

Dam.
(i® :v.’>

kitur

Tr.

IS RYGOS.
Pasmerktiemsiems Rygos 

teismu miriop trims valstiečiams, 
mirties bausmė buvo jiakeista ka
torga ; dabar vėl tas pats teis
mas juos antrą kartą pasmerkė 
Iškarti.

karo

NAUJA ŽMONĖMS SUN- . 
KENYBE.

Sausio 22 d., Suvalkuose buvo 
antrojo apskričio .taikos teisėjų 
suvažiavimas. Taikos teisėjai bė
gai vodan»i išgalvojo naują žmo
nėms sunkenybę: reikės mokėti 
mokesnis ir už teisybės jieškoji- 
mą. Ligšiol paprastai “pa viest - 
kas” bylininkams įteikdavo poli
cijos atstovai; dabar nutarta už
laikyti tam tyčia pasiuntiniai, ku
rių važinėjimui ir pramitimui rei
kalingi pinigai turėsią plaukti iš 
bylininkų kišenių, Teisybė, ap
skričių teismai jau seniai vartojo 
tai, bet taikus teisėjų suvažiavi
mams tatai, pirmiena. Suvažia
vimas liepia valsčių ir taikų teir 
sėjama, padtodaru apeliaciją ir 
privatinį skaudą (dėlei apeliacijų 
laiku- įstatymo), imti nuo intere
santų minėtąjį mokesnį. Kas į 
7 dienas nepristatys pinigų, tų- 
apcliacijos bus atmetamos. Su
važiavimas labai įsakmiai nuspren
dė ir mokesnių didumą. Už kiek
vieną “paviestką” mokės 15 ka
peikų, už kiekvieną verstą šen ir 
ten po 8 kap., už kiekvieną parą 
25 kap. Tai jau visai nemaža 
pinigų krivūlė, kuri bus skiriama 
taikos teisėjų suvažiavimo pasiun
tiniams. Jei kartais bylininkai 
susitaikintų, o pasiuntinys butų 
jau kelionėn išžygiavęs, vistiek 
reikėtų jo žygis apmokėti.

Žinia paimta iš prisiųsto A. Bu
ktai susivažiavimo protokolo ko
pijos. -

(Iš ‘V.2.’)

PIRMOSIOS LIETUVIŲ KA
TALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI 
JOS ĮKŪRĖJŲ PRANEŠIMAS.

Kovo 21 d. š. m., valdžia įre- 
' .aline “Lietuvių Katoli- 

I Draugiją”. Dėlto 
Moterių Są- 
atlikęs jam 

Lietuvių Mo- 
(23—24—IX

IŠ MASKVOS.
Kiek yra visų Maskvos univer

sitete lietuvių studentų — nie
kas nėra suskaitęs. Maskvos lie
tuvių studentų draugijoje 
so pernai metais' tebuvę 28. 
kių, kuriems labiau rupj 
tuvos reikalai, tebuvę 14, 
tik tie 14 tevaikščioję į 1 
gijos susirinkimus.

(Iš “V/’)

Iš SPASKO,

išvi-

Lie- 
, nes 
drau-

Ke-
Gal Ir

varto-
mųsų

' Lietuvių Šelpimo Draugijai 
gubernatorius leido per vienus 
1908 m. viešai rinkti aukas lie
tuvių mokyklai, kuri ketinaipa 
atidaryti nuo ateinančio rudenio. 
Todėl Draugija 24 išrinktiems 
savo nariams pavedė aukas rink
ti ir užrašinėti jas ant tam 
tyčia išspauzdintų lapų su Drau
gijos atspaudą ir pirmininko p. 
Barono parašu. Rinkikai kas- 
mėnuo surinktuosius pinigus at
neša pas kun. Stakauskį, kur
sai juos sudeda Rygos Komer
cijos bankan. O Draugija kas 
mėnuo praneša policmeisteriui, 
kiek surinkta aukų kiekvieno rin
kiko ir apie tai apskelbia vieti
niame laikraštije “Viest. Lib.”. 
Per sausio mėn. surinko pinigų: 
Šliageris—3r. Zdanavičius, Bi- 
letavičius—2r. įsk., Virkutis— 
39r- Valentas, Kveda
ras—ir., 2vinglis—ąr. 5ok. Krzy- 
vickis—2r. Levandauskis—2r. 
2ok., Mackevičius, Monkevi
čius—jr., Numgaudis— 31-. 3ok., 
Počekanis—7r. 5ok., kun. Sta- 
kauskis—20r., Stonis—1 ir. 5k.,

Urbonas, Čepinskis, Baronas— 
3r., Eidukevičius — 141. 76L, 
Jucevičius, Baranauskis « 4r. 
50 k. Išviso per sausio mėn. 
surinkta 130 rb. 96.; o pir
miau* buvo surinkta 148 rb. 
Qok., tai viso labo lietuvių mo-

gistravo Kau 
kių Moterų 
Kauniškis 'Lietuvių 
jungos Komitetas, 
pavestą Visuotinu 
terų susivažiavimu 
1907) priedermę, laiko sau už pa
reigą pranešti apie tai visuomenei 
ir drauge malonėja visas Lietuvos 
pilietes - katalikes įrašyti ton pir- 
mojon Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijom

Pirmasis Lietuv 
Moterų Draugijos 
bus balandžio 26 d* (sukatoje)— 
\ aldybos, Tarybos ir Revizijos 
Komisijos išrinkimui: pirm susi
rinkimo. bus §v. Mišios. Apie 
Sv. Mišių ir susirinkimo valandą 
ir vietą galima sužinoti “Viešame 
Lietuvių Katalikių knygine" kas
dien vakarais nuo 5J4 valandos 
ligi 8J4 vaL o

Kas nori dalyvauti pirmamja- 
me Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos susirinkime 
jame balsą, teprisiunčia 
nėtos dienosLi (26—IV) 
įrašų ir 50 .kap. nario 
— iš viso vitną : rublį, 
galima siųsti, uLietuvių 
Moterų Draugijoj įkūrėjoms — 
Lietuvių Moterų Sąjungos komi
teto nariams:

P. V. 
Puškino

P. M. 
Puškino

P. M. 
Vilniaus

P. T. 
Vilniaus 
Lietuvių Moterų Sąjung. įkūrėjos.

(Iš “V. Z.”)

Katalikių 
susirinkimas

Lebkauskienei 
gat.).
Rabašauskienei 
gat.).
Račkauskienei 
gat.).
Kobei inskytei

gat. Nr. 32).

ir turėti 
ligi mi- 
50 kap. 

mokesčio 
Pinigai 

Katalikių

( Kaunas,

(Kaunas,

(Kaunas,

(Kaunas,

Tomsko gub., Kainsko apskr.
Ūkininkai lietuviai gyvena ga

na turtingai. Ii jų turtingiau
si Kavoliunas, Kunickas, Kaz
lauskas, Kėglys. Atvažiavę vi
sai be nieko, bet per tą laiką 
taip mokėjo gyventi, jog savo 
turtais galėtų dabar pasigirti 
prieš daugelį Lietuvos dvarpo
nių. Kas įdomu yra ir reta, tai 
kad lietuviai geriau gyvena už 
latvius; visaip už juos augščiau 
stovi, ir 
Latviai 
vietinių 
namų, 
degtinės 
dę. 
gyvena už baltarusius, kurie 
savo girtuokliavimu toli pralen
kia ir latvius. Jie dar atsivežė 
iš tėvynės ir išmokė “čeldonus” 
nepuikaus užsiėmimo, degtinę 
varyti. Taip, kunigas, savo pa
rapiją lankydamas, 170 verstų 
nuo Spasko užėjo 7 degtines 
varytuves, kurias jis sudaužė. 
Paskui pasklydo apie tai po vi
są parapiją garsas ir valdininkai, 
padarę kratą, dar vieną rado, ir 
užtai pasodino į šaltąją jos šei
mininkus. Dabar jau tas užsiė
mimas, rodos, pas juos išnyko 
ir visai perduotas “čeldonams”. 
Lietuviai už latvius ir už balt- 
rusius dievobaimingesni. Nors 
bažnyčios dažnai negali lanky
ti dėl jos tolumo (artimiausias so
džius 30 verstų nuo Spasko, o 
pačiame Spaske tiktai 8 ūkinin
kai katalikai), bet nuolatos su
sirenka papoteriauti. Nei vai
kų krikštyti, nei pakasynų nie
kuomet pas stačiatikių popus 
neina Gana įdomų atsitikimą 
apsakinėjo kunigas iš savo pir
mojo parapijos apvažinėjimo.

Nuvažiavus 
atradęs vyrą 
rinčių šliubo 
ši i ubą duoti, 
nieji keletą 
vienam jau buvę 7 metai, saky
dami: “Tai dabar, kunigel, mu
ši) vaikus pakrikštyk”. Apskritai 
turiu pasakyti, jog iš dvasios at
žvilgio, parapija labai menkai 
teaprupinta, nes norint maž daug 
kunigams pildyti savo prieder
mes, turėtų mažiausia 2—3 ku
nigai būti, o dabar tiktai vie
nas tėra.

Re pienininkavimo, žemės 
dirbimo ir prekybos, lietuviai 
dar. išranda kuo užsiimti, čia, 
mat, daug yra ežerų, tai supran
tama, gaudo žuvį, bet tai ne
svarbu, ir iš šito nesusideda sau 
didelių pinigų. Bet daugelis 
ežerų čia susideda iš minerali
nių paversmių ir jų vandęnimis 
gydoma visokios ligos. Vasa
ros laiku čia suvažiuoja kuone 
iš visos vakarinės Sibcrijos daug 
ligonių, daugiausia į ežerą “Ka- 
rači”, kur stebuklingai gydo 
reumatizmą. Šias maudykles 
valdo lietuviai Narakauskas ir 
Milinienė ir turi gerą pelną.

čia turiu pasakyti, 
tuviai taippat toli labai 
gražaus ir doro gyvenimo, 
juos nors ir mažiaus už latvius, 
kaip augščiaus minėjau, ydų, bet 
yra dėlto užtektinai: tinginys, 
girtuokliavimas ir apsileidimas 
daugelį jų persekioja. Daugu
mas jų tamsus, skaityti nesimo
ko, mokyklų nelaiko, nors la
bai butų reikalingos. Vaikai 
labai apleisti. Laikraščius maža 
kas teskaito; 1907 met. ėjo tik-

7 egzemplioriai ir 
Šiais metais jų

Įėjimo iškirtę, užtai malkos rei
kia dabar daugiau kaip už 200 
verstų pirkties. Ant vietos, ži
noma, pigios, bet kol upėmis 
at aro, tai gana brangios pasi
daro: 25—30 rb. sieksnis.

Gal dažnam iš skaitytojų pa
sirodys iš mano aprašymo, ka<l 
čia labai gera visiems gyventi, 
ir gal kai-kas panorės savo tė
vynės apleisti ir į šventąją 
Siberiją” keliauti. Qi nedaryk 
taip, brolau, didžiai gailėsies sa
vo apleistos tėvynės, kada čia 
atvažiavęs, turėsi neretai bado 
kentėti.

Atmink, šie aprašytieji lietu
viai jau seni gyventojai, atėję 
prieš 40 metų, kada geriausios 
vietos buvo apsėtos/ kada į Si- 
beriją tiktai varu žmonės teke
liaudavo. Dabar sąlygos atsi
mainė, žmonės, kaip vanduo, 
plaukia, o žemė nesutvarkyta, 
grūdasi kokion balon, kur nela^ 
bieji alų darosi, ir taip visą am
žių nebeišlysi. Taip, pavyzdžiui, 
čia Spasko parapijoje arčiau kaip 
už 200 verstų nuo bažnyčios 
žemės

ATEIVIAI.
Balandžio mėnesyj |»er New 

Yorko uostą atkako šįmet tik 2»> 
007 ateiviai, peniai atkako jų 118- 
834. Tcrp šįmet atkakusių, iš 
Maskolijos buvo 4837.

UŽDRAUDĖ VARTOTI AL- 
KAHOLINIUS GERYMUS. 
Dccatur, III. Čianykštė miesto 

rodą išleido padavadrjimą, kuritio- 
mi visiškai uždraudžia mieste par
davinėti kokius nors alkoholiškus 
gėrimus, ne vien degtinę ir alų. 
bet ir vyną, vjstiek kokiem* mie- 
riams, ar tai vai-tams, mi-ioms 
ir sakramentams. Padavadijimas 
tas išduotas dviem metams. Bvtz 
jį dar gali teismas panaikinti.

VĖTROS.
Memphis, Ten. 6 d. kovo ši

tose aplinkinėse siautė audra ir 
vėtros. Laike įų 3 ypatos liko-’* 
si užmuštos, ir daug triobų pa- 
gadyta. Gelžkeliai Mis<issippi ir 
Tennessee klonyse likosi uztvinu- y 
šių vandenių išplauti.

verstų nuo 
nebeduoda.

Martynas Yčas.
(Iš “V.”)

turtingumu ir dorumu, 
labai pasidavę įtekmei 
rusų, “čeldonais” vadi- 
Daugiau už mųsiškius 
geria ir labiau apsilei-

Taip pat geriau lietuviai 
už

Į JAUNUOMENĘ.
'Pastaruoju laiku, dėlei 

priežasčių, lietuviškoji 
mokslus jaunuomenė turi 
Rusiją ir jieškoti šviesos

NELAIMES ANT GEL2KE- 
LIU.

St. Louis, Mo. Netoli Bclle- 
ville, gfvlžkėlio traukinis, užliėgęs 
aut užtvimi'io vandens paplauto 
kelio, iššoko iš relių ir susidaužė. 
Prie to du gvlžkelio tarnai likosi 
užmušti.

- ^GAISRAI.
New York. 7 d. gegužio stidė^ 

gė dideli namai pn. joi~ Orchard 
str. Ugnyjįe sudegė 4 ypatos; 12 
ypatų nugriuvusių lubų tapo sun
kiai sužeistų.

įvairių 
einanti 
apleisti 

užsie
nyje. Daugumas važiu«xlavo Švei
carijon ir ten razdavo sau prie
glaudą. Bet liuosiejic šveicarai, 
persigandę Rusijos revoliucijos, į 
pradėjo šnairiai žiūrėti į vi'us 
ateivius iš Rusijos, pradėjo juos Į 
persekioti. Dabar Šveicarijoj jau, _ _
nebegalima pasirodyti be užsieni- čo., 1 erminal hotelis ir čielaM na

Allunta, Ga. Sudegė čia įtai- 
i Schlesinger - Mayvr Baking

vienan sodžiun, 
su moterimi, no 

imti; ką tik spėjęs 
kaip atvedę jau- 

savo vaikų, kurių

jog lic- 
nuo 
Tas

tai “Šaltinio1 
“Vii. Žinių” I. 
skaičius, rodos, padidėjo, ir bus 
keletas “Vilties” egzempl.

Žinoma, nevisuomet ir lietu
viams gerai klojasi, dažnai iš
tinka juos nelaimės: užpuola j’ų 
gyvulius, visą jų mantą, ligos,— 
tada jau išguldo iki paskutinio; 
kitose vietose visai teliukai ne
auga. Miškų visai nėra, nors 
prieš 10 metų, sako, labai buvę 
puikus, bet jie patįs be pasigal-

nio jiaso; universitetai, mokslo ži
diniai, padavė ranką policijai. 
Jaunikaitis, norintis pastoti uni
versitetan, turi pristatyti ponams 
profesoriams, universiteto vyriau
sybei, iš Šveicarijos policijos pa
liudijimą, kad jis gali gyventi 
Šveicarijoje.
kuris negali gauti Rusijoje užsie
ninio paso, kelias į Šveicariją jau 
užkirstas.

Bet jaunuomenė mokslo įie
ško.... Ir kur dabar jai kreiptis, 
kur važiuoti? Kelias yra. yra ki
tos valstybės vakarų Europoje, 
iš kur policija dar neveja laukan 
Rusijos atėjūnų, kur universitetų 
vyriausybė dar nepradėjo bičiu- 
liuotis su policistu.

Kreiptis adresu: Liegė. B< lgique. 
Rue Robertson 25 M-r Pierre 
Narutowicz.

Atsakymui būtinai pridėti 
kap markę.
Liege (Luttich). 18. IV. 1908

mų blokas. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 1500000 dol. ’

Taigi jaunikaičiui,

Iš AMERIKOS

10

m.

GAIDYS U2KAPOJO VAIKĄ.

Chattanooga. Ten. Netoli nuo 
čia, Lewisburge, pasimirė 15 mė
nesių vaikas Max Crackett. Mat 
vaikas išėjo ant kiemo, o čia ant 
jo užpuolė gaidys ir teip sukapo
jo, kad vaikas nuo to pasimirė.

SUĖMĖ BANKO KASIERIŲ.
Pittsburg, Pa. Likosi čia sua

reštuotas kasierius Allegheny Na
tional Banko, VVilIiam Montgo- 
mery. Jis apkaltintas, buk išme
tė $461)000 banko pinigų.

Detroit, Mith. Siautė čia, ant 
\Vardward avė, gaisras, kuris iš
naikino aug^tutinę <lalį krautuvių 
Guldbergo. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 150000 dol.

Montgomery. Ala. Gyvenantis 
čia turtingas negras Jim Kennedy, 
1O d. gegužio užrakino namieje 
savo septynetą vaikų ir uždegė na
mus. l ik du vaiku išgelbėjo, gCttr'** 
ki sudegė. r

St. Johnsberry. Vt. Nuo exp!to- 
zijos užgimė gaisras \V41sono na
muose. Ugnyje pražuvo ir. ke
turios ypatos.

IŠ DARBO LAUKO
f Kewanee, III. Darbai čia vi

sai pasiliovė, yra apie 4000 dar
bininkų be darbo, kiti nuo pusės 
metų sėdi jau be darbo, laukia jo 
ntto Dievo, bet, turbut ir Dievas 
jo neturi, todėl nieko pagelbėti ne
gali. Dabar valo tuos dejiarta- 
mentus, kuriuose dar dirbo, o pas
kui suvisu uždarj’s dirbtuves iki 
žiemai. Žmonės' turės laiko pa
silsėti. Gerai būt. kad jie tą besiil- 
sėjimo laiką, vietoj praleisti prie 
gėrimo, praleistų prie lavinančios 
protą knygos, kad stengtųsi apsi
šviesti. Iš to būt nauda. Ap
šviestom žmogui ir kova už būvį 
jeur kas lengvesnė negu tamsiam, 
nieko nesuprantančiam.

P. S.

UŽMUŠĖJŲ OLA.

Laporte, Ind. Netoli nuo čia 
sudegė farma moteries Belle 
Gunness. Ant kiemo rado paskui 
18 kūnų vaikų ir suaugusių, bet 
ne sudegusių, tik nužudytų; kū
nai tie buvo žemėj užkasti. Ma
no, kad čia visokį užmušėjai lai
dojo savo aukų kimus. Teisybę 
susekti bus. sunku, nes pabėgo ir 
pati farmos savininkė, našlė Gun
ness.

YPATIŠKA BYLA.

San Franvisco, Cal. Sargyboj 
Fort Mason likosi atiduotas ka
riškam teismui inžinierijos karei
vis Huwald. Ir už ką? Už tai, 
kad jis palaiko draugiškus ry
šius su žinoma Amerikoj anarchi
ste Emma Goldman. Ar ir Ame
rikos kariškiejie teismai baus ka
reivį už draugavimą? Pamatysi
me. Iki šiol visi manė, kad 
rika stovi kur kas augščiau 
Maskolija.

Amc- 
negu

Nevvburryport, Mass. Ant 
rimac upės vilnys apvertė gazoli- 
ninę valtį, kurioje išvažiavo pasi
važinėti devyni vyriškiai. Iš jų 
penki prigėrė, o keturi išsigel
bėjo.

Mar-

JI Fernie, B. C. Bedarbė Su
vienytose Valstijose ir 
pė, ir čia darbai šiuom 
ne geriausiai.

čia atsilie- 
kartu eina

11 Springfield. III. Pasibaigė 
Čia streikas triobų statymo darbi
ninkų. Iš pradžių darbininkai rei
kalavo po 10c. už* valandą dau
giau. bet pasiganėdino pakėlimu

Pasibaigė

f Indianopolis, Ind. United 
Mine VVorkers of America pri
ėmė 77000 baisų prieš 7000 nau
ją kalnakasiams algų tari fa ka
sykloms: Indhnos, Ohio ir'\Vest 
Pennsylvanios.

i Springfield, III. Iš čianyk- 
ščių tąsymo varstotų St Louis & 
San Francisco gelžkelio paleido 
neaprubežiuotam laikui 200 darbi
ninkų.

H Chicago, III. Iškovojimui 8 
vai. darbo dienos, čianykščiai gat
vių grystojai pakėlė streiką. Iš
viso streike dalyvauja 5000 dar
bininkų.

vLr"'“’ ’anvaits Su««ytoM 
valstijose nusibankrutinimu ii vL 
so buvo 283. pereituose metuo«. 
U sanvaitę, nusibankrutlaj, 
mų buvo tik 154.

>

r *

bepame.ua


U Chicago, III. Tarnaujanti 
Chicago Railwav C<\ manė strei
kuoti, kadangi kompanija nenorė
jo prašalinti’ pirma priimtų j uni
ją neprigulinčių, bet didesnė da
lis streikui nepritarė, todėl ir 
streiko bent dabar nebus.

IS CHICAGO, ILL.
Jausdami stoką vienybės terp 

lietuviškų draugysčių Chicago- 
I’e, ir suprasdami, jog atli
kimui kokio nors naudingo vi

suomeniško dalyko būtinai rei
kia susivienyti, susispiesti į vie
nybę ir visiems sykiu veikti vi
suomenei reikalingų kokį užma
nymą. **

Rodos turime ganėtinai viso
kių tautiškų ir bažnytinių pa
šelpimų draugysčių, rodos jau 
pusėtinai esame apsidraudę iš- 
tiku*i kokiai nelaimei ar ligai, 
aprūpinta teipgi senatvė ir mir
tis, turime teipgi užtektinai ir 
bažnyčių. visko jau, rodos, gana.

Bėt pažvelgkime arčiau į kas
dieninį gyvenimą, pamatysime, 
kad^ niums dar daug ko trūksta, 
dar vis tebesame išblaškyti į at
skiras. kuopelei ir į Mraugystė- 
les, neturinčias'terp savęs jo
kių bendrų ryšių ir neturinčias 
nieko bendro tarp savęs, išskyrus 
vieno visų vardo "Lietuviai". — 
Q musų visų reikalai gal yra 
ihaždaug vienodi ir’visų pareigos 
tos pačios, užmanymai irgi ne
labai skiriasi, bet visgi yra pas 
mus kas tokfri dar neganėtinai 
išiaiškinusio, neturime vieni prie 
kitų ganėtinai prisirišimo ir už- 
sitikėjimo bendram darbui ir 
bendriems reikalams, kaip tai 
matome pas kitas tautas.

Nojrėdami atlikti ką nors 
naudingo, turime mes patįs apie 
tai rūpintis. Tarkime*, vienyki 
mės savo gerovei ir tautos la
bui. pradėkime kukį nors naudin
gą darbą. \ ’isų. rodos, vieno
das noras turėti savo bendrą 
visuomenišką namą arba sve
tainę atlikimui kokių nors susi
rinkimų arba pokylių, visiems 
jau, nulos, įkirėjo glausties, kaip 
kokiems elgetoms, prie svetim
taučių. Argi ir męs negalime 
turėti tokių jau svetainių kaip 
turi lenkai, vokiečiai ir kiti? 
Argi mes esame už juos men
kesni? Niekados nebuvome ir 
nesame už juos prastesni ir ne
busime nuo jų atsilikę, jei dirb
sime iš vieno. Paskutiniu lai
ku apsvarstymui ir įkūnijimui 
tų dalykų, keliolikas bažnytinių 
ir tautiškų draugysčių sutvėrė
me susivienijimą ir turime iš
rinkę administraciją ir kasierių 
su 5000 dol. kaucijos, o >avo 
kasoje keletą šimtų doliarų. 
Musų svarbiausias mieris yra 
—nupirkti kur nors gerą lotą že- 
mėš pastatymui svetainės.

Esame užtikrinti, kad neatsi
sakys ir kitos lietuviškos drau
gystės prisidėti prie šitb visiems 
naudingo užmanymo ir teiksis 
kiekviena draugystė išrinkti iš 
savo tarpo tris delegatus ir, su
teikus jiemsi mandatus, prisiųsti 
į musu susivienijimą, idant visi 
sykiu nutartumėm, kur geriau 
pirkti lotą minėtai svetainei.

Susirinkimas atsibus 31 gegu
žio, apie 5 valandą vakare T. 
Radavičiaus svetainėje, 942—33 
gatvės. • ,

Susivėnijimas Lietuviškų drau
gysčių Chicago, III. ,

IŠ WEST PULMAN, ILL.
Ilgai snaudė čionykščiai Ii e* 

tuviai, nors jų čia nemažai yra: 
yra čia apie 40 apsivedusių po
rų ir apie 200 pavienių, bet iki 
šiol jie gerais darbais nepasigar
sino. Yra čia tik šv. Kazimiero 
draugovė, bet ir ta silpnai lai
kosi. «

3 d. gegužio, pasidarbavus 
Stepui Marcunui, buvo čia pa
rengtas susirinkimas. Buvo pa
kviesti ir kalbėtojai. V. Pūkas 
kalbėjo kaip senovės lietuviai 
pradėjo vienytiesi. Jonas Jan
kauskas kalbėjo apie S. L. A., 
apie jo dabartinį. stovį. F. Juo- 
zapaitis kalbėjo apie visokius 
mokslus ir jų naudą. Kaip ka
reivis be ginklo, kaip namas be 
stogo, tiek vertas ir žmogus be 
mokslo ir supratimo.

Pabaigus kalbas, likosi su
tverta kuopa S. L. A., prie ku
rios prisirašė devyni sanariai. 
Nors susirinkime buvp diktai 
žmonių, bet atsiradus priešui, 
jo prikalbinėjitno paklausė dau
guma nenorinčių ir nepanorėjo 
prie kuopos rašytiesi. Vargšai 
musų tamsus broliai! Juos iš
naudoja, kas tik nori: Lietuvoj 
spaudžia ir išnaudoja juos caro 
tarnai, o čia, laisvoj šalyj, iš
naudoja juos tos pačios kilmės 
žmonės, nežinodami nė kodėl sa
vo brolius stumia į blogą, vie
toj kalbinti prie gero. Męs pri
valome mokintiesi, šviesties, pla
tinti šviesą terp jos neturinčių 
ir nesuprantančių brolių.

S. Mork.

UETOYIAI AMERIKOJ.
AŠTUNTA “AUSROŠ” DRAU

GYSTES PRELEKCIJA. 
Kaip jau pirmiau buvo pranešta.

šita aštunta šio meto "Aušros" 
draugystės prelekcija buvo atidė
ta ant šio nedėldienio. Tema pre- 
lekcijos. kaip jau visi žinote, yra 

•i“4.ietuvos mytholdgij’a", kurių 
skaitys p. Šernas. "Lietuvos" re
daktorius. Prelekcija prasidės 
3:30 vai. po pietų. Freiheit Turner 
(mažojoj) svetainėj. .U17 South 
llalsted st. įženga 10c. ypatai.

R(xlosi. nereikalinga beaiškinti 
svarbumų šios prekelcijos. Kiek
vienas žmogus turi pažinti mytho- 
logiją. ypač mythologiją savo tau
tos. Todėl manau, kad ant ši
tos prelekcijos atsilankys daugiau 
publikos, negu ant bile vienos iš 
pinnesniųjų.

J. llgaudas, 
Pr. R. K. Rašt.

KAS MUMS DAROSI?
Ištikro, Įdomus klausimas, — 

kas mums aušriečiams darosi?
Tikslas "Aušros draugovės dai

lus. artinimasi prie nužiūrėtų sie
kinių turi, rodos, suteikti malonu
mų kiekvienam, kurs tų tikslų pa
mėgo. nauda siekinių — neabejo
tina. .Dailė, malonumas ir nau
di by-kokio dalyko iš principo 
| uit raukia kiekvienų prie pastaro
je. tačiaus tikrai keistas apsireiški
mas, kodėl musų tarpe ta įgimto
ji teisė nustoja savo galės? Už
metimas ir apleidimas prievolių, 
kurias skiria mums draugovės 

> tikslas, ytin pastaruoju laiku-labai 
puola akįsna.

Nors "Aušros", kaip ir kiekvie
nos kitos draugovės, reikalai, lai
kui bėgant, vis dauginasi, tačiaus 
jųjų aprūpinimas dažnai užmeta- 

Mnas, arba paliktas apgrabaliojimui 
vieno kito nenuoramos, o ir tuos 
pačius dar malšina tai išdidus au
toritetai, tai Skaičius narių "no- 
mine ’.
, Centro buvusis sekretorius ai

manuoja. kati musų draugovė ge
rokai snaudžia, o josios reikalai 
palieka "Jono balsu"; visuomenė 
besiinteresuojanti jaisiais ir tt« 
Apsileidimas matomas, taigi tyli
me ir nė nesušnabždame. Drau
govės iždas isaikvotas ir visai iš- 
aikvotas, o reikalai pašalpos visai 
nepasibaigia. Pats gana gerai 
suprantame (nes kai kurs ir iš 
musų tarpo savo laiku glaudėsi 
prie "Aušros"), kati nemalonu 
maldautj nuo ko nors pašalpos 
nors ir tobuliausiam tikslui, ta
čiaus, kad talentuota jaunuomenė, 
daug kartų mintanti kone tiktai 
dulkėmis knygų ir kvapsniu da
žų. ^arlia iš kalto sau verdasi bar
ščius, prašo musų paduoti šiokį- 
tokį ramstį, — męs daugelyje kar
tų turime teisintis negalėjimu....

Jukgi iš tuščio nepasemsi. 
Bet argi ištikro nėra jau jokio 
budo prisišaukti tosios "galės?”

Negalime juk = nemirkčibdami 
pasakyti, kad musų visuomenė 
nemato savo reikalų ir nenori jų 
užstoti. Būtinai, kad ne! • Pre- 
lekyijų klausytojai aiškiai kalba, 
kad\jijė visuomet pasirengusi pa
remti gerų darbų. Užtai tų, ku
rie apsiima tų darbų vesti, prie- 
vuolė — ne murksoti, bet sulyg 
išgalės krutėti. Menkas, tiesų pa
sakius, krutėjimas, kaip kad pa- 

. rupinimas prelekcijų, pusėtinai re
mia ne tiktai draugovės siekius, 
bet suteikia ypatiškų naudų net 
ir patiems rengėjams. Tosios ma
tomos ir neužginčijamos naudos 

.įgijimas priklauso nuo mus pa
čių.

Betgi, atsižvelkime, kas męs tie- 
jie “patįs?”

' Nors sąnarių “ant popieros” 
skaito musų kuopa per 30, bet rū
pintis draugovės reikalais, kad 
nors / trečdaly* rūpintųsi! Juk 
draugovės posėdžiai dažnai turi 
pasikakinti 4—5 sąnariais, kurie, 
žinoma, nieko veikti vardu dratp 
vės negali. Užtai musų susirin
kimai -labai įdomus, ir naudin
gi....

O reikalai tuo tarpu?.... Et, 
veltui su reikalais ir rūpesčiais 
apie kokius ten svajotgalvius, 
kuomet vieniems musų reikia pa- 
murksoti ir tiktai, kitiems — dėlei 
ypatiškų kibelių,: prisimetus nusi
žeminusiu avinėliu užleisti vietų 
kitiems ir visai iš draugovės pra
sišalinti; treti turi vytis ant syk 
dešimtį “tūkstančių” kiškių; pa- 
••likusiejie gal tiktai viens kito

• «t* "Kas pas mus darosi?” 
Sutkus

IŠ VVEST FRANKFORT, ILL.
Sustojus darbams anglių kasy

klose, daugumas lietuvių išvažinė
jo į didesnius miestus tikėdami 
ten greičiau darbą rasti, čia gi li
kę, vaikščioja nubudę laukdami 
Dievo malonės.

30 d. balandžio čia uždarė alu
des, kas lietuviams nelabai patiko. 
Prieš uždarymą karčiamų lietuviai 
parengė šokių vakarą, kuris atsi
buvo 29 d. balandžio. Žmonių 
prisirinko ne daugiausiai. Žmonės 
gražiai užsilaikė. Bet kad ne 
buvo svaiginančių gėrynių, tai ir 
pelno ne buvo daug. Už įžangas 
surinkta $28.50, lėšų pasidarė 
$23.50, tai gryno pelno liko $5.00. 
Pinigus tuos padaliname pusiau: 
$2.50 kankiniams, ir $2.50 mukslą- 
eiviams. Pirmutinė dalis jų pa
siųsta “Aušros” Dr-stės iždinin
kui, o antroji "Kovos” redakci
jom

J. Alinksnis.

IŠ SAGINA\V, MICH.
šiuom tarpu darbai čia suma

žėjo: viršutiniai fabrikai dirba ne 
pilną laiką. Iš kitur pribuvusiam 
darbas sunku gauti. Kasyklose 
dirbo po trįs dienas sanvaitėj.

Lietuvių yra čia apie tuzinas 
apsivedusių šeimynų ir }x>ra* tu
zinų pavienių. \ aidų terp jų nė
ra. Nors karčiamų čia nėra, bet 
lietuviai randa vietas, kur gerai 
gali gerkles pavilgyti.

Čianykščiai lietuviai mažai rū
pinasi tautiškais reikalais; ne 
daug čia yra teipgi laikraščių ir 
knygų skaitytojų. Užtai mote
rims kartais atseina savo vyrų jie- 
škoti gertuvėse, o radusios ir |>a 
čios neiškenčia, turbūt iš didelio 
džiaugsmo, vieną kitą stiklą išme
sti ir gerai užsidulina.

Yra čia ir kelios merginos va
dinančios savę lietuvaitėms, liet 
jos nenori lietuviškai kalbėt, čiauš
ka daugiausiai lenkiškai. Matyt 
jų protas ne labai išlavintas, -s

Parai is.

4š ATHOL, MASS.
Darbai šiuom kartu eina čia 

prastai. Iš kitur atvykusieins 
sunku darbas gauti, nes ant vie
tos daug žmonių yra be darbo. 
Kada darbai pasigerįs, nieks da
bar nežino.

Žinoma, bedarbę atjaučia. Ir 
tai labai, lietuviai, liet pasiel
gimuose jų ne matyt permainos. 
Kaip seniau, einant gerai dar
bams, jie mėtė pinigus ten, kur 
netik naudos neturėjo, bet vien 
pažeminimą sulaukė, teip daro 
ir dabar, sustojus darbams.

Bandyk juos kalbinti užsira
šyti laikraštį, tai jie kalba, jog, 
tik bedieviai kalba apie naudą 
skaitymo laikraščių. Bet negali
ma sakyti, kad čia nieks neskaity
tų laikraščių ir naudingų kny
gų, iš laikraščių čia ateina: 
"Lietuva”, “Keleivis”, “Vieny
bė”, "Tėvynė”, “Viltis”, “Kata
likas”, “Pirmyn”, “Saulė” ir 
"Žvaigždė”. Daugumas vienok 
nieko neskaito. Yra ir skaitančių 
dvasiškas knygas ir teip per
siima jose rastais pamokinimais, 
kad griebiasi praktiškai išbandy
ti tą, ką tokiose knygose ran
da. Radę, kad kitąkart žydai 
draskė Christaus drabužius, tuo- 
jaus terp savęs mėgina tą da
ryti: drasko viens kitam drabu
žius, skaldo makaules, bet pa
prastai pribūva aniuolai sargai 
ir čielais pulkais veda ant meta- 
vonės už klaidų supratimą šven
tos knygos teksto. Vienam iš 
tokių šventų knygų garbintojų 
atsėjo net Velykos išbūti tamsy
bės klėtyj. Tų dar nepakako. 
Musų dvasiškų knygų pasekėjai 
(o koki davadai, kad tie buvo 
pasekėjais šventųjų knygų? Ar 
negalėjo tai būti nėjokių kny
gų pasekėjai? Red.). Pasekmė 
tų gražių darbų buvo, kad vie
nas peštukas išmokėjo 30 dol., 
kitas 28, trečias 8 dol., ketvirtas 
10 dol., o vienas apart užmokė
jimo 10 dol., gavo dar metus 
patupėti Pittsburgo klėtyj. Iš
viso tie narsus vaikinai turėjo 
išmokėti 108 dol. 50c. Tokius 
mat gražius vaisius išduoda 
tamsybė ir nesirūpinimas apšvie
timu !

Kukulis.
••

IS KENOSHA, WIS.

Čia lietuviai neturėjo savo baž
nyčios, glaudėsi prie lenkų ir 
prie vokiečių, 03 d. gegužio bu
vo atlaikytos pamaldos savoje 
bažnyčioj, kurią nupirko nuo pro- 
testonų už 24500 dol. ant Union 
and Perry str. Apart bažnyčios, 
yra mokykla, klebonija ir dar na
mas. Klebonu yra kun. Klo- 
nauskis, kuris ir bažnyčią nupir
ko. Girdėjau, kad pinigus davė 
vyskupas. Kol juos parapijonai

------------------------n --r--------------  
išmokės, tai plaukai,., jų pražils. 
Dabar kunigas prašo, kad žmonės 
dėtų pinigus į bažnytinį banką, 
kad nereiktų procentų mokėti.

J. B.
T

Iš TORRINGTON., CON.
Darbai čia eina ne geriausiai. 

Darbininkai tikėjo, kad sulaukus 
pavasario darbai pasigerįs, bet su 
fiavasariu dar sublogėjo. Daugelį 
darbininkų atstato nuo darbo, o 
dar dirbanti laukia tos valandos, 
kada ir juos išvys.

Lietuvių čia yra ne mažas bū
relis, bet gražiais, fiagyrimo ver 
tais darbais jie nepasirodo, nes 
prie tokių darbų nėra kam para
ginti, nėra ne kada apie tokius 
darbus rupintiesi. Cianykščiai lie
tuviai laiką praleidžia karčiamose, 
o parėję namon, griebiasi “vel
nio knygų", taigi kazyrų, ir prie 
jų vargsta per naktis, kol pralošia 
paskutinius pinigus. Pakalbinus, 
kad paaukautų kelis centus vie
šiems reikalams, arba kad užsira
šytų laikraštį, tai atsako, jog iš- 
to nėra naudos ir todėl nenori pi
nigų į balą mėtyti.

Yra čia dvi draugovės: šv. 
Vincento ir S. L. A. kuopa, liet 
ir jos miega, nieko naudingo ne 
veikia, viskas, kad sanariai užsi
moka prigulinčius mokesčius ir 
laukia paskui iš draugysčių ;ia 
geltais. Ir S. L. A. kuopa netu
ri kuom girtiesi.

Jurgis Juozapaitis.

IŠTIKRO, NEMESKLM PRA 
DĖTO DARBO!

Rasi, jau arti metas laiko, kaip 
praskambėjo p. Gabrio balsas, 
kviečiantis musų visuomenę j»a- 
zymėti jubdėjų Kudirkos išleidi
mu raštų. Balsas tas gan garsinu 
aidu atsimušė trrp amerikiečių: 
pasirodė laikraščiuose keli karšti 
parėmimai to sumanymo, grrit ir 
aukos tam šventam dalykui pra
dėjo plaukti tai iš vienur, tai iš 
kitur. Bet kaip is pradžių grrit 
užsidegta prie to darbo, teip pas
kui greit atšalta: praslinko ar ne 
pusmetis, kaip męs paskutiniu 
kartu girdėjome apie tą reikalą. 
Rods visi męs pamiršome apie 
tai, prie ko teip karštai gnebėmėsi 
pradžioje. Gal priežastimi tokio 
apsireiškimo iš dalies yra dabarti
nė bedarbė, gal iš dalies stoka 
veiklesnės agitacijos, bet greičiau
siai prie vieno ir kito — stoka at
sakančios įrėtlnės, kuri užsiimtų 
tuomi reikalu, stoka visiems bend
ro centro, kur galėtų spiestis vei
klumas ir iluosnumas atskirų ypa
tų, užjaučiančių tam tikslui.

Pastaruoju laiku kalliėta 
T. M. D-1 ei, idant toji paimtų 
visą reikalą į savo rankas ir vestų 
jį iki galui. Be abejonės, T. M. 
Draugystei privalo rūpėti tas rei
kalas (langiaus negu kitai kokiai 
draugystei, nes jos tikslu yra ne 
kas kitas, kaip išleidinėjimas |ia- 
našių, naudingų raštų ir plėtoji
mas jų terp žmonių. Jeigu ji 
iki šiol neužėmė balso reikale iš
leidinėjimo raštų V. Kudirkos, tai 
vien dėlto, kad sunkios aplinky
bės, kuriose randasi T. M. Dr-stė, 
neleido jai tą padaryti: ji ir 
iki šiam laikui dar negal galuti
nai nusikratyti tos betvarkės ir 
letargo, koks apėmė ją pastaruoju 
laiku

Tie, kuriems rupi likimas T. M. 
Dr-stės, turi didžią viltį rengia
mame susivažiavime prie XXIII 
S. L. A. seimo, Scrantone.

Spėjama, kad tas susivažiavimas 
delegatų T. M. Dr-stės išstengs 
galutinai pastatyti tą draugystę 
ant kojų, ir ji netrukus veikliai 
užsiims parupinimu jubilėjinės lai
dos V. Kudirkos raštų.

Tuom laiku-gi visuomenė, ypač 
jos veiklesnės ypatos privalo pa
mpinti lėšas išleidimui tų raštų. 
Ikišiolei tik iš Chicagos ir apygar
dų teko girdėti apie aukas tam 
tikslui rinktas, kitur, ypač Rytuo
se, kur daugiausia yra lietuvių, 
apart balso p. . Mikolainio, nepa
sirodė užujautos tam prakilniam 
sumanymui.

Tikimės, kad ir didesnės drau
gijos prisidės savo auka ir pa- 
lengvįs atlikimą to darbo. XXIII 
seimas, manome, irgi nepamirš 
apie tai, skirstydamas "Tautiškus 
centus”, kurių tlabrr, užsibaigus 
revoliucijai Maskolijoje, galės di
desnę dalį pašvęsti parėmimui kul
tūriško darbo ir reikalų ap- 
švietos. “Susi vieny j imas” galėtų 
paskirti konkursą parašymui bijo- 
grafijos Kudirkos. Todėl nemes
kime, pradėję, tą darbą, bet daves- 
kime jį iki galui.

K. Dzūkas.

S. L’. A. TAKTIKA IR 
DARBAI.

Organas S. L. A. sąnarių už
laikomas ir neva organas visuo

menės, liko pagaliaus organu 
vieno paties redaktoriaus ir jo 
sėbrų.

Musų kuopa, Apsvarsčius šitus 
S. L. A. reikalus, nusiuntėm 
“Tėvynėn”; redaktorius, su
kišęs į konvertą, su visokiais 
komplimentais sugražino' atgal. 
Matyt buvo, jog tą patį p. Jo- 
kubynas padarė su įnešimais 
kuopų iš Springfield, Spring 
Valley, Youngstown, ir kitų. 
Dabar lai visuomenė teisia, ko
kią tiesą turi Jokubynas atmest 
kuopų įnešimus vien kad jie 
jam nepatinka (Kad visuomenė 
galėtų teisti, ji turi žinoti ko
ki tie įnešimai buvo. Red.)

Tai reiškia, jog sąnariai, ma
tydami kokias suktybes arba 
negerumus, turinčius sąrišį su 
pačiu redaktorių, turi burną už
čiauptą. Ir kam mums tada tas 
organas, kuriame žmonės savo 
reikalų negali išreikšt (Bet ko
kių reikalų? Viešų ar asabiškų? 
Asabiškų. ypatų reikalų laikraš 
čiai neprivalo talpinti,nes kova 
su ypatoms tai ne laikraščių už
duotis. Rd.). Jei Jokubynui or
ganas reikalingas, jis gali išlei- 
dinėt jį pats, męs nemokėsime 
daugiau už organą, pakol tas or
ganas nebus musų organu (Kaip 
tą suprasti? Ar kad jame, kas 
|»anorės, galėtų kitą šžnarį 
pabarti ir pakolioti? Jeigu or
ganas pavirstų vien į ypatų ba
rimo įnagį, butų labai blo
gai. Red.), pakol męs neturėki
me kiek protingesnio ir rimtes
nio redaktoriaus

Gal kuopų atmestiejie įneši
mai buvo visai netikusiais ir 
kvailais? Bet “Tėvynėj" tilpo 
tokių tuščių raštų, kaip p. Ast- 
raiusko apkalbinėjimas apie at-, 
metimą \isuotino balsavimo, nes 
buk kuopos neturi laiko; arba 
apie kolioniją, kur tas žmogelis 
šaukė, kad tie, kurie nepritaria 
kolionijai, neturėtų jokių prie 
jos tiesų. Arba Strimaičio li
tanijos apie mėsos svarus, kiau
šinius, kuriuos S.L.A. vištos bus 
priverstos dėti, senukus, kurie 
turės tris svarus duonos valgy
ti ir tt. Mat pavienius ypatos, 
nors ir prasčiausius raštus pa
rašo, tai juos talpina su pasi
gėrėjimu. Kas nežino agitaci
jas prieš Bagočių ir Klembaucką 
36, 178, 14 ir 129 kuopų? Tuos 
įnešimus jau net keturis sykius 
patalpino, nes ten eina agitacija 
prieš tą neapkenčiamą Bagočių. 
Jokubynas nusideda, netalpinda
mas žmonių noro į žmonių or
ganą, liet kodėl Jokubynas nctal- 
pina kuopų įnešimų (tai rei
kėjo tuos įnešimus šitame 
rašte paduoti. Tas butų jau 
kur kas geriau, negu visi bari
mai. Red.) Ar męs S. L. A. 
sąnariai esame mažais vaikais, 
kuriems reikia baudžiavą uždėt 
pavidale p. Jokubyno? Męs mo
kame pinigus už laikraštį, užlai
kome laikraštį, o jo išleidimas 
atseina mums tūkstančius, ga
lų gale lieka organu kokių susi
draugavusių ypatų. Mums bur
na uždaryta musų organe. Męs, 
tikėdami žodžio laisvei, atvirai 
sakome, jog mums reikia pro
tingesnio ir rimtesnio redakto
riaus (bet ir protingiausias 
visiems, kad ir kasžin kaip no
rėtų, neįtiks. Red.),, nes jei jis 
liktų, “Tėvynė” galės likti orga
nu -Jokubyno ir jo draugų, bet 
ne musų.

Ant to lai XXIII Seimas at
kreipia savo atidą. Vardan 
166 kuop. S. L. A.,

F. Dancvičius

BUDAS AUKŲ RINKIMO.

Pasirodžius lietuviškiems laik
raščiams Didžiojoj Lietuvoj, paki
lo jų skiltyse daugybė puikių su
manymų, projektų: įsteigimas 
draugysčių talentams šelpti, lie
tuvių teatro, meno, mokslo draugy
stės, išleidimas laikraščio dzūkų 
tarmėj, įsteigimas tautiško ban
ko, šelpimas grįžtančių jų iš Ame
rikos lietuvių, atidarymas progim
nazijos mergaitėms, pašelpa mo
kytojams grįžtantiems Lietuvon, 
steigimas parodų, skaitymų, mo
kyklų ir net atnaujinimas univer
siteto Vilniuje. Nekurie iš šitų 
sumanymų žada kada nors įsikū
nyti: kaip va: jau gyvuoja drau
gystė teatro, muzikos- ir dramos 
“Vilniaus Kanklės”, šelpimo mok- 
slan einančios jaunuomenės “Ži
burėlis”, užsimezgė tautiška “Vil
niaus Aušra”, lietuviškų knygynė
lių draugystė, “Šviesa” Senapilėj, 
“Aidas” Panevėžyj, “Daina” Kau
ne, “Kanklės” Rygoj, "Rūta ’ Ode
soj, “Marijampolės ūkininkų drau
govė", neskaitant savitarpinės pa- 

šelpos draugijų, kurios šiaip teip 
gyvuoja kiekviename mieste, kur 
yra žiupsnis lietuvių. Taigi, sa
kau, susitvėrė nemažai įvairių 
draugijų su prakilniais tikslais ir 
norais ir su gražiais vardais. Teip, 
gražus draugijų vardai, bet kame 
jų darbai?.... Darbų, vaisių iš 
tų draugijų nematyti. Jos turi 
labai menką skaitlių sąnarių: re
ta iš jų turi daugiau 100 sąnarių, 
bet iš to šimto veikia tiktai 5%, 
o kiti 95% užsiganėdina įnešimu 
savo sąnario mokesčio ir mano 
jau savo priedermę išpildę. Ant 
valdybos sušaukiamųjų susirinki
mų nevisada ateina pusė sąnarių. 
Ypatos, kurios veikia išsijuosusios, 
priguli keliose draugijose,, ir dėl 
tos priežasties užsikrauna ant sa
vęs nepanęšamą naštą. Jei pažiū
rėtumėm j tų draugijų atskaitas, 
tai pamatytume, jog iždas nė vie
nos iš jų neperviršija 300—>500 
rublių.

Pilnas atšalimas, ignoravimas 
visuomeniško, tautiško gyvenimo 
iš pusės musų nors ir, neskaitlingos 
inteligentijos, nesakau jau sodie
čių ir abelnai darbo žmonių. Ka
me to priežastis? Priežasčių daug 
ir ilgai reiktų apie jas kalbėti; aš 
čion šį kartą ne apie tą manau 
kallzėti. Man rodos kad musų 
draugystės teip nepasekmingai 
darbuojas dėl sekančių dviejų 
priežasčių: 1) jos neturi jokio ka
pitalo ir dėl to negal pradėti jo
kio rimtesnio, svarbesnio darbo; 
aš negaliu skaityti kapitalu 500 
rublių; su tokia suma daug ko ne
nuveiksi. 2) visuomenės (inteli
gentijos) atšalimas (barniai, ne
susipratimai, partyviškumai ir t. 
p.) pačiose draugijose. Taigi 
kiekvienas, pažinęs tas priežastis, 
norės ir stengsis, man rodos, jas 
prašalinti. Apie prašalinimą vi
suomenės atšalimo aš čion ne
kalbėsiu, ilgai apie tą galėtų ra
šyti ir giliai guli to atšalimo prie- 
žastįs. . Prieiname prie antrojo 
punkto, taigi, kad musų draugijos 
neturi jokio kapitalo. Tą reikia 
prašalinti, reikia taip ‘'dirbti", kad 
jos turėtų kapitalą ir tik prašali
nus tą klintį tos draugijos galės 
išplatinti savo veikimo rybas ir 
tik tada jos kels Lietuvą tautiškai, 
kultūriškai, politiškai ir medžia
giškai, tada jos pajudįš dabar mie
gančias dar spėkas Lietuvos sūnų. 
Todėl, atkartoju, jog reikalingas 
yra toms draugijoms, kurios jau 
turi vardą, antsjiaudą. yra išsirin
kusios valdybą, liet tik jų darbų 
ar visai nematyti, ar tik jx*r mikro
skopą regimi — )iarama — kapita
las, kad jos atsistotų ant stiprių 
sveikų |>amatų ir neštų šviesą 
Lietuvai, užžibintų liuosybės. mei 
lės aušrą ir nuvargusius Lietuvos 
sūnus tautiška suramintų daina ir 
kanklių stygomis. O iš kur gauti 
tas kapitalas? čion tur ateiti pa
geltam "atšalusi" plati Lietuvos vi
suomenė — ne vieni pirmeiviai 
inteligentai, bet visa Lietuva: ir 
darbininkai, ir valstiečiai; nemenu 
čion dvarininkų, lenkų-endekų ir 
lietuvių kunigų kadetų (krikščio
nių demokratų), nes manau, jog 
pirmiejie neš savo aukas išsunktas 
iš Lietuvos Varšavon, o antrie- 
jie sukis į "Žiburėlius”, "Saules" 
ir “Šaltinius”. Tam progresy- 
viškam darbui, tikiu, nepasigailės 
skatiko; nė darbininkas socijal-de- 
mokratas, nė ūkininkas demokra
tas ir čion privalo susivienyti visi 
progresyviškiejie ir demokratiškie-4 
jie, tikroj to žodžio prasmėj, gai
valai Lietuvoj, Amerikoj ir Angli
joj — visi trįs milijonai lietuvių. 
Taigi sakau: reikia išleisti ant 
tūlos sumos, didumą kurios nu
spręstų tam susitveręs komitetas, 
kortelių (biliečiukų, markių) ir 
jas išsiuntinėti įvairioms draugi
joms, knygynams, skaitykloms, lie
tuvių krautuvėms ir teip jau žino
moms ypatoms platinti ir pardavi
nėti. Kaina tų markių neprivalo 
būti vienoda, bet kelių rūšių: 3 
kapeikinės, 5-kinės, 7, 8, 9» 10. 
15 ir tt.; tą nutartų minėtas ko
mitetas. Toks būdas aukų rinki
mo bus geras, tik toks galima pri
taikinti prie musų gyvenimo; - o 
dabartinis aukų rinkimas niekam 
nevertas; teip rinkdami aukas, 
kaip ligšiol »kad rinko musų laik
raščių redakcijos, daug nelaimėsi
me: “Vilniaus Žin.” per visą sa
vo gyvenimo laiką nesurinko dau
giau kelių tūkstančių rublių, “L. 
Ūkininkas” dar mažiau, ir "šalti
nis”, kurį palaiko ypatos rodos 
ne su plonomis kišenėmis, surinko 
per dvejus metus truputį daugiau 
6000 rublių. Vis tai tik iš pra
džių toks gausumas buvo apėmęs 
musų kunigus, neužilgo užtruks ir 
jie. O visi darbo žmonės, valstie
čiai ir darbininkai nea&kavo, nes 
ir negdėjo ir nemokėjo; argi koks 
darbininkas, aukaudamas 20 ka
peikų, mokės už persiuntimą tų 
kelių skatikų redakcijon 15 kap. ? 
“Jis gal susitarti su savo draugais

ir, parinkęs didesnę sumą, siųsti 
į redakciją”, pasakys gal kas. Bęt 
ar visi valstiečiai Ir darbininkai 
skaito nuolatai laikraščius? Jeigu 
į mėnesį sykį nusiperka pavienį 
numerį, tai ir tas gerai; o tankiau
siai nėra ir to; pas musų žmonės 
nėra dar ir užsitikėjimo: sodietis 
ne noriai aukaus kokiam nesu
prantamam tikslui, išskaitytam ir 
gal dar blogai suprastam, iš laik
raščio. Bet ar daug kas iš val
stiečių ir abelnai vargo žmonių 
skaito ir moka skaityti laikra
ščius ? Rodos, visi šitame su
tiks su manim. - Smulkmenas to 
aukų rinkimo išdirbs komitetas, 
kursai galės susistatyti iš atstovų 
visų draugovių ne klierikališkų ir 
redakcijų laikraščių: "Lietuvos 
l kininko , Žarijos ’, "Lietuvių 
Tautos , Šviesos ir jeigu galima 
ir nekuriu Amerikos laikraščių: 
-Kovos", "Lietuvos”, “Vienybės 

Lietuvninkų” ir kitų. Prie šito 
aukų rinkimo privalo prisidėti, 
kaip galima, daugiau draugovių, 
laikraščių ir visuomenei žinomų 
ypatų. I as užtikrins sumanymo 
pasekmingumą. Apie "dalinimą” 
aukų, žinoma, spręs komitetas. 
Butų gerai, kad susitvertų grei
čiau toks komitetas ir išleistų į * 
visuomenę atsišaukimą apie aukų 
rinkimą ir gavęs valdžios leidimą 
(kas bus visų sunkiausia), kad 
galėtų pradėti darbą.

M. U.

DEBESYS. 
Pagal Lermantovą.

Debesys amžini dangaus keleiviai I 
Auksiniais būreliais po skaisčlį 

mėlynę 
Skrindate tartum, kaip aš, jus iš

eiviai, 
Meilingą varguose apleidę tė\’ynę.

Kas gi jus varo? Ar žiaurus liki- 
> mas ?

Neteisi rūstybė arba užvydėjimas? 
Ar liudnina piktas draugų aploji- 

mas?
O gal jus apsunkino koks nusidė

jimas?

Ne! jums nepatinka laukai nevai
singi....

Nejaučiate skausmo, neturit’ gei
dimo: 

Plaukiate gražus, šalti, nejausmin-

—Nėra jums tėvynės, nėra ištrėmi
mą 

Kazimieras Vidikas.

PAKVIETIMAS ANT PRE
NUMERATOS.

Artikulas \ III konstitucijos S. 
V. sako: “Nė verguvė, nė pri
verstina tarnvsta neturi ekzistuoti 
tose Valstijose, ar kitoje vietoje 
nuo jų- jurizdikcijos priklausau- | 
čioje, išskyrus kaipo bausmė už 
nusidėjimus, jei kam prasikaltimas 

iliks teisme darodytas”.
Nors gy ventojai S. V. giriasi 

mokslu, progresu ir civilizacija, 
vienok drįstu viešai sakyti, kad 
juose krikščioniškas gaivalas ne 
mato dar fakto, jog kunigai visų 
tikėjimų savo mokslu daro net iš '
liuosų žmonių sau ir ponams ver
gus. Dėlto duodu jiems vardą 
“Savininkų Vergų”. O vergus 
laikau tuos, kurie kunigams be jo
kio atlyginimo pristato: kurą, švie
są, valgą, duoda veltu namus, pa- 
liuosuoja nuo- taksų jų turtus ir 
visokius jų reikalavimus užganė
dina.

Teisybė, šiądien darbininkas ar 
amatininkas nėra legališku vergu, 
ir jis gali šiek tiek išreikalauti už 
savo darbą nuo darbdavio. Bet 
ką jam kapitalistas įdeda į vieną 
ranką, tai iš kitos kunigas išlupa 
palaikydamas jo kaktoje melagin
gą tikėjimą. O darbininkas, ne
galėdamas apie tą teisybę dažinoti, 
neverčiamas knutu, pats darosi 
vergu kunigo ir pono darbdavio. 
Dėlto, norėdamas arčiaus supa
žindinti darbininkus su taja teisy
be, papiešiau veikalą, išvadinda
mas . jį: “Inkvizicžjn”.

Atliekant tą darbą, daugiaus 
man rūpėjo išrodymas priežasčių 
buvusios ir ekzistuojančios inkvi
zicijos, negu aprašymas kruvinų 
darbų inkvizitorių. Tame veikale 
tilps sekantiejie skyriai:

I. Tikėjimas į Jėzų ar šėtoną 
negali apsieiti be inkvizicijos ir 
žudymo žmonių.

II. Suskilimas krikščioniško 
mokslo dėl cariškos ir kunigiškos 
inkvizicijos.

■ III. Bepatystė kunigų tai slaptas 
įnagis romiškos inkvizicijos.

IV. Mano prietikiai su bepačijais 
ir patėmijimai.

V. Ausinė išpažintis, antras įna
gis inkvizicijos.

VI. Kaip Romos popas įgąvo 
neaprubežiuotą valdžią ?

VII. Kokiais darbais popai 
tina dorą?



J. VIII. Apie Magus.
IX. įApie Raganas ir jų žudy

mą.
X. Apie eretikystę.
XI. Apie svietišką mokslą.
XII. Apie įrėdnę bažnytinės in- 

. kvizicijos ir jos šventenybę.
XIII. Žavinimas VValdensų.
XIV. Išskerdimas AlbigCnsų.
XV. Husso ir Heronimo iš Pra- 

* gos sudeginimas ir karė popų su 
i Hussitais.

XVI. Karės popų su Hugeno
tais.

XVII. Protestoniška inkvizicija.
XVIH* Keli žodžiai į darbinin

kus, ir dėlko kunigai neapkenčia 
socijalizmo.

Kad tą veikalą akyvesniu ir nau
dingesnių padaryti, noriu dar pa
puošti knygą paveikslais inkvizi
cijos (apie 80). Bet, kaip visi 
tautiečiai žino, aš seniai nebepri- 
guliu prie tų kunigų, kuriems ver
gai patys bruka pinigus, ir negaliu 
paliepti tų paveikslų padaryti ne- 
užmokėjąs iš kalno, dėlto mel
džiu šiuomi visų tų, kuriems rupi 
apšvietimas, idant teiktųsi su pre
numerata, ar aukomis, prigelbėti 
man išleisti tą knygą.

Pradėjęs 78 metus gyvenimo, ir 
gerai privargęs, nebsijaučiu galė
siąs važinėti iš kolionijos į kolio- 
niją lietuvių ir asabiškai rinkti 
prenumeratą, meldžiu kiekvieno 
prilankaus mano darbams draugo, 
rinkti prenumeratą, o surintus 
pinigus su vardais prenumerato
rių ir savo adresu siųsti man 
šiuo adresu: Rev. V. Dembskis, 
1419 N. Main avė., Scranton, Pa. 
Ko vienas negali padaryti, tai šim
tas atlieka darbą ir sunkiausią, be 
■didelio vargo. Poniai Teleišienei 
iš Scrantono, Pa. už prienumeratą 
ir Ant. Bagdonui iš Ladysmith, 
B. C. ($5.00) ’ ištariu * širdingą 
ačiū! Kaina priennmeratos 1 do- 
liaris už ekzempliorių. Kas no
rėtų turėti apdarytą, tai 50c. dau- 
giaus.

Kun. V. Dembskis.

Gadyne siektos*viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Pajašė Jonas Šliupas, M. D.

NAUJI RAŠTAI
Surinktos svietiškos Dainos, $2, 

labai puikios dainos, surinko ir 
atspaude M. Zukaitis. 1908 m. 
New Britain, Conu./^6 pusi.

Nors rinkėjas užvadinime sako, 
kad čia surinkta 52 “labai puikios 
dainos”, bet ištikro puikumo čia 
mažai. Rods miera daugelio dai
nų užlaikyta, bet užtai ritmą ne 
visos turi, o jau apie rimą, tai 
nėra nė ką kalbėti.

Apie daugų, - saulę, mėnuo, 
žvaigždės, plianėtas ir kometas. 
Parašė P. Jagvilietis.. Nevu Bri
tai*, C onn. 1908 m. 21 pusi.

Nors kalba ir rašyba knygutės 
ir ne geriausia, bet pats knygutės 
įturis ne visai blogas. Skaityto
jas ras joje prieinamus pamokini
mus apie dangiškus svietus.

su-
Al-

VIETINĖS ŽINIOS.
— Netikėtai įgavusi proto 

maišymą, gyvenanti pn. 327
Bany avė., moteris Emma Laf- 
green, pagriebė savo 2 vaiku, vieną 
3, kitą 1 metų ir nuo antrų lubų 
per langą išmetė ant gatvės. Vai
kai teip likosi apkulti, jog nėra 
vilties, kad galėtų išgyti. Vaikus 
nugabeno į ligonbutį, o motiną į 
policijos areštą. Ji norėjo teipgi 
per langą iššokti, bet sulaikė ją į 
laiką pribėgęs jos vyras.

— Pereitos nedėlios d., pn. 4542 
Paulina str., saliune Komokowskio 
terp geriančių užgimė bamys, ku
riose dalyvavo ir pats šinkorius. 
Paskui jau lakstė kėdės ir buteliai 
j besibarančių galvas. Ant galo 
šinkorius griebė revolverį ir du 
šuviu paleido į darbininką Szilą. 
Vienas šūvis pataikė į petį, kitas 
gi tiesi$f į širdį. Persigandę gė
rikai ir šinkorius pabėgo. Užmu
šėjo dar iki šiol nesučmė.

■ — Pereitos nedėlios dieną, ant 
Noble gatvės likosi pašventinta 
naujai atstatytoji lenkiška šv. 
Stanislovo mokykla; senoji moky
kla pernai sudegė. Pašventinimo 
ceremoniją-atliko vyskupas Quing- 
ley, o kalbą laikė Amerikos Vice
prezidentas Fairbank. Pastaty
mas mokyklos atsėjo $450000.

- — Pereitą sanvaitę Chicagoj iš
viso pasimirė 531 ypata; tame 
skaitliuje buvo 312 vyriškių, ir 
219 moterų. tVaikų iki 5 metų 
amžiaus pasimirė 161, senelių virš 
60 metų 115. Daugiausiai 4 mirčių 
buvo nuo džiovos ir nuo plaučių 
z*4 degimo, nes do 77, nuo širdies 

** nžmušystų buvo 13.

patyrimiškos phyzikos: Keplerio, Galilėjo, Nevvtono, 1 as- 
calio, Torricellio, kaip kad philozophiskas rasmas: Bakono, 
Kartėzijaus, Ijockė s, Leibnitzo. 1 amsybė uždengė pi tęs 
akis tautos šiurpulingą padėjimą. Protingi žmonės, su 
kritika besistebinti į viešus reikalus, turėjo slėpti sa\o_ nuo
mones po baime gresiančio užmėtinėjimo eretikystės^ ar 
pasikėsinimų ant šlėktiškų laisvių. Stasys Duninas Kar- 
vickis neturėjo drąsos apskelbti spaudoje traktatą^apie pa
taisymą respublikos (De ordinanda republica, 1/09 m.), 
talpinantį daugelį reformatoriškų užmanymų. Be,s^1- 
nės priežasčių pikto ir įrankių pasigelbėjimo tauta riedėjo 
į bedugnę nupuolimo”. (Dzieje Narodu Polskiego, \\ ar- 
szawa, 1898).

Kad po 1717 metų Žemaitija pradėjo kelties nuo 
nutrenkimo, jau niekas nebsirupino žmonių apšvietimu, tik 
kur-ne-kur iš klebonų mylistos kėlėsi katalikiškos moky
klėlės, kalvvniškos-gi tame laike kuone visiškai išnyko dėl 
stokos publiško apgynimo. Bet-gi Žemaiti ja niekuomet 
nebuvo pasiekusi tą laipsnį ubagystės, netvarkos ir glu* 
šumo ar mulkystės, ką Lietuva, kurios žmonės veik į 
laukinius pavirto, taigi jug negalėjo nė manyti apie page
rinimą savo kartaus likimo, kaip, teisingai pastelri Jarose- 
vyčius. Tik-gi kibirkštis žmonių apšvietimo užsiliko! ir 
aušo geresnis likimas antroj pusėjė 18-to amžiaus.

Nelikus Jono Sobieskio, tuojau ėmė vėl liet, kalvy- 
niŠkius kamuoti: nudegino jiems bažnyčias Krosnagališ- 
kiuose ir Gruzdžiuose (1698). ir uždėjo inhibiciją ant jų 
atstatymo. Dergė ir užmušinėjo jų ministerius, kaip ana 
1697 m. Andrių Lisieckį Salamiestyje. Kaip bjauriai el
gėsi katalikai, parodys papasakojimas apie to žmogaus 
kankintinišką mirtį: ministeris And. Lisieckis, 29 d. gruo
džio 1697 rti„ grįždamas nuo ligonio Jok. L. Ganckayo iš 
dvarelio Uolotų, sustojo Kupiškio miestelyje pasipildyti 
namuose Jono Geciuskos. Katalikų kunigas Stanislovas 
Lipauskis, girtas tai atėjo ir varu išsivedė ministerj į sa
vo kleboniją. Čion jį virvėmis surišo, įsimetė į roges, ir 
nusivežęs į savo artymą palivarką, liepė dviem bernam jį 
pliekti su pašlapintomis dalingėmis. Kada ministeris nuo 
smūgių apalpo, uksusu klebonas atgaivino ir vėl musė, iki 
antru sykiu apal|>>. Tad trečiu sykiu atgaivinęs, ministe- 
riui kojas ir rankas iš užpakalio suvaržęs/ įmetė jį į tamsų 
kambarėlį, sakydamas: vilke, ko atsivilkai į mano avidę? 
z\nt rytojaus išsipagiriojęs, klebonas išsitraukė is tamsy
bės, sudavė kelis syk į galvą ministeriui. ir grasino dar 
bjauresnėmis kančiomis. l'uom tarpu bažnytinis tarnas 
Lisieckio buvo pabėgęs į Biržius ir pranešė žmonėms, kas 
pasidarė. Ant rytojaus keletas kiltesnių vyrų atkako į 
Kupiškį; bet klebonas jiems sakės, sugavęs vilką savoj avi
dėje ir nepaleisiąs jau gyvą. Žmonėms prašant, klebonas 
žadėjo paleisti, jeigu jį išsipirks. Gavęs 16 muštinių dole
rių, klebonas nuo Lisieckio paėmė parašą, kad iš tos dėkos 
klebonui neatsitiks jokia blėdis ir kad nebvažinės į jo te
rapiją. Išleisdamas dar, pasilaikė jo kepurę ir aj)darą. 
Tad žmonės 1 d. sausio 1698 m. parsivežė į Biržius pri
muštą ministerį. Parvežtas* pavieto važnys, apžiurėjo su
žeistąjį ,ir paliudijo raštu. Su tuomi raštu žmonės ėjo į 
miestelį Upytos, potam Vilkmergės, bet ten nepriėmė pro- 
lestacijos prieš kleboną; tik \ ilniuje pastarastė ir pavai- 
vadė Mikolas Rafolas Sumskis įrašė protestaciją į knygas 
miesto ir ekstraktą iš knygų su pečviete išdavė. Ministe
ris Lisieckis pasimirė 6 d. sausio 16(>8 m. Tad jo našlė 
įdešė antrą protestaciją Vilniuje dėl Kupiškio klebono Sta
nislavo Lipauskio užmušimo jos vyro, potam gelbint baž
nyčios viršininkams, padavė skundą \ ilniaus vyskupui. 
Tasai paskyrė komisiją ištyrimui dalyko ant vietos. Ka- 
misoriai abiejų pusių, suvažiavę ir liudininkus prisaikinę< 
išklausinėjo, našlę pasiuntė pas vyskupą, ir išdavė relia- 
ciją.. Vyskupas nuduoda darysiąs teismą, cituoja kleboną 
peremptorie ant savo teismo, paskyręs terminum compa- 
ritionis. Nubausti piktadėją ragino vyskupą karalius sa
vo reskriptu; jis taip gi liepė liet, tribunolui aštriai bausti 
tokias nesumones fr jeibius, iškertamus dissidentams. 
Našlė eum assistentibus stoja ant termino, o klebono nėra. 
Jijė vaikščioja, prašinėja: teistojai suvedžioja, ir pajuo
kia ją. Nieko nemitusi, susirūpino, sugrįžo namon, 
įsirgo ir numirė. Globėjai vaikų ėmėsi tą reikalą 
vyskupo teisme remti visuomeniškomis lėšamis ir kaip 
atėjo prie to, jog užmušėją ketino kondemnuoti ant de
gradacijos, jeigu prisiektų actores; ans nuo šitokio dekre
to apeljavo į Romą ir taip viskas pasibaigė. Tik tiek, kad 
ir žmogžuda dar tą patį metą mirė, rods, sako, ne be 
sięlgraužos.

Taip persekiojami kalvyniškiai padavė skundą į liet, 
senatą, kur skundėsi ant sudeginimo bažnyčių Krosnaga- 
liškiuose ir Gruzdžiuose, ant atėmimo nuo jų bažnyčių Ge- 
lavoj, Linkavoj ir Venusove, už apšmeižimą Slucko baž
nyčios, ir už ministerių ganabijimą. Senate, susidedan
čiame veik iš jėzuitiškų mokintinių, nieko nepelnę, jie nu
sidavė protekcijon Friderikio III,/ clektoriaus Branden
burgo, prašydami podraug, kad patrauktų prie jų reikalo 
karalienę Danijos, landgrovą Hessijos ir kunikaigštį Kur
šo. Elektorius jiems viską pažadėjo, bet veikiai politiški 
atsitikimai supainiojo jam siekius.

Rods Friderikis Augustas neleido dissidentus skriau
sti, bet kaipo naujas katalikas, jis nesikėsino įkirėti galin
gai hierarchijai. Todėl kada sutarė sądorą su Petru Di
džiuoju ir Danijos karaliumi prieš Švediją ir kada dėl 
tos dėkos Karolis XII užėmė visą Lietuvą, kalvyniškiai, 
perpykę ant savo karaliaus, nemažame skaitliuje prisidėjo 
prie tuntų Sapiehų, kurie pasekė pragaištingą pavizdį 
Zebrzydovskių, Liubomirškių ir Radziejovskių. Vienok 
ne pasitikėdami Švedų laime, jie savus judinamus ir baž
nytinius turtus gabeno į užsieninę Prūsiją, lygiai kaip ir 
ministeriai ten globos jieškojo. Tarp kitko, ir didesnįjį 
archivą peržiūrėtą ir surašytą Sam. Bythnerio, Žemaitijos 
senioro, išvežė birželyje 1900 m. į Karaliaučių ir pavedė 
sargybai tenykščių reformatų kunigijos.

Tačiaus mažiaus liet, kalvyniškius gąsdino karės var- 
gai negu jų neužtikrintas likimas dėlei mirties Neuburgo 
kunigaikštienės iš namų Radiviliutės. Lobiai Biržiškių 
Radivilų pateko jos vienintelei dukrai, vėlesnei kunigaik
štienei Sulzbach, išaugintai katalikų tikėjime. Jeigu tie 
lobiai tektų į rankąs katalikų, kalvyniškiai sukinėjo galvas 
projektais, kaip apsergėti bažnyčias, esančias tuose lobiuo
se. * Pirma Vilniaus susirinkime rugsėjo 1700 m. nutarė 
pasiųsti deputaciją pas Brandenburgo elektorių, kad ne
išleistų liet, bažnyčias iš savo globos, ir pas kunigaikštį 
Neuburgo, kad pagal prieššliubinę sutartį su savo pačia 

Liudvika* Radiviliute, paliktų bažnyčias jos lobiuose prie 
tiesų irĮįėmvįių. Branderburgo elektoriui dar patarinėjo, 
kad pagal užrašus kunigaikštienės Neuburgo, padarytus 
Branderburgo namui, užimtų jos lobius arba nupirktų 
(Sam. Bythneris velijo Prūsų karaliui nupirkti tuos lo
bius, pataisyti pilis, apsodinti savo kariumene, o paskui 
pinigais ir ginklu panūsti visos Lietuvos!), arba bent jau
ną Neuburgo kunigaikščiutę su katruo-nors Brandenburgo 
kunigaikščiu sutuokti. Kada Berlyno rūmas, bijodamas 
vaidų ir procesų už tuos lobius su Potockiais, Radi vilais 
iš Nesviežiaus ir Sapiehais, kurie prie jų darė dideles pre- 
tensijas^ kurčiu pasiliko gundymams liet, kalvyniškių, tie 
nesiliovė mislineję, kaip neperleisti N'euburgiškių lobių į 
rankas katalikų; jie užmanė projektą sutuokdinti Neubur
go kunigaikščiutę su 1 lessų kunigaikščiu, o kada ir tas 
projektas neįvyko, jieškojo po visus dissidentų dvarus jau
nikio paveldėjo Radivilinių dvarų Biržiškės linijos Lie
tuvoje.

Kalvynlškiems bejieškant jaunikio Neuburgo kuni- 
gaiksčiutei, bažnyčios jų kovoje Karolio XII su Augustu 
H ir jo talkininku Petru D. labai smarkiai nukentėjo nuo 
siautimo svetimos ir tautiškos kareivijos, nuo kerštų ir 
neapikantos visokių, priešingų sau partijų. Švedai, kurie 
dabar, ne taip kaip prie Gustavo Adolfo, vedė tautišką, o ne 
religišką karę, užbėgdami sutartam užpuolimui savų prie
šų, neaplenkė nė kitvierių, nors ir savo talkininkų, guly- 
nėse ir kontribucijose, kurias tiejie podraug su katalikais 
turėjo panešti. Karolis XII, uolus liuteronas, visai negla
monėjo liet, kalvyniškių, ir kad ant priespaudos Švedų ka- 
riumenės ir ant netolerantijos saviškių, kitaip tikinčių, 
Sam. Bythneris, Žemaičių senioras, vardan visų liet, baž
nyčių, įnešė sklindą, Karolis XII atsakė: tegul jis su savo 
skriaudomis jiagal Varšavos traktatą 1704 m. atsišaukia 
į karalių Stanislavą, o ne į jį, svetimą. Aršiaus su jais 
elgėsi šalininkai Augusto II ir Maskolių kariumenė. Pir- 
miejie neteisiai juos laikydami surengėjais švediškos ka
rės, pakerštavo visokiais budais. Sunkino juos kontribu
cijomis, degino lobius ir bažnyčias, grobi ša vo ir barba
riškai apsiėjo su ministeriais. Y j uit ingai tame atsižymėjo 
tuntai kunigaiščio \ iŠniovieckio, d. liet, hetmano. Vel
tui kamuojami kalvyniškiai šaukėsi pagelbos pas Prūsijos 
karalių; veltui tasai rašinėjo prie hetmano ir Vilniaus vys
kupo užstojančias gromatas; išdykusius gaujos nesiliovė 
juos maitoti visokeriopais budais, ypačiai ministerius. 
Dar aršiaus elgėsi kariumenė maskolių, ypačiai kalmukai 
ir kazokai, kurie visus turtus iki paskutiniam atiminėjo, 
degino ir ant ypatų atsigerbė, degindami jas, žagdami mo
teris. Nemiegojo juk ir fanatizmas: Žarnelių bažnyčią 
nuo kalvyniškių atėmė (nors nep'ilgam vėl tapo sugrą
žinta), o Pamūšio bažnyčią 1706 m., gundant kunigui Gu- 
devyčiui, iš padugnių apiplėšė, ir 11.

Prie to viso zokonai tik savo reikalus ant akių turė
jo. Pirma Karmelitai išsiprašė nuo Neuburgo kunigaikščio 
leidimą įsteigti klioštorių Kėdainiuose. Veltui liet, kalvy
niškiai priešinosi tokiam veržimuisi zokonininkų į - Kėdai
nius, sudedami privilegijas Radivilų, miestui duotas, anot 
kurių jokia katalikų bažnyčia, o ką jau kalbėti apie kliošto
rių — neturi būti įsteigta. Karmelitai, remiami globa 

nigų bei šlčkhw>, nežiūrėdami j protestacijas kalvyniškių, 
veikiai pastile Kėdainiuose bažnyčią ir klioštorių. Bet 
daug dar gresinesnis kaimynas ir svečias užgriuvo ant 
kalvyniškių Slucke. čion Micron. Klolcockis, Riežicos (Rė- 
zeknės) starasta. dovanojo jėzuitams namą, jiats įstojo j 

įsteigti kollegiją. Jėzuitai, įgiję tą leidimą, apėmė 7 d. 
liepos 1707 111. prie garso triubų ir būgnų namą Klokockio, 
tuojau prie helvetiškos liažnyčios stovintį. Tatai padre- 
bino Slticko kalvyniškius. Veikiai čion įvyko Collegium 
Klococianum, kur rektoriavo pats Klokockis ir ten pasi
mirė 1721 m.

Prikliame likę padėjime, kalvyniškiai manė, Vaip ga
lėtu užtikrinti &au taika ir atkreipti šalin galutinį smūgį. 
Už vienatinį apginėją skaitė Berlyniškį dvarą, visose bėdose 
prie jo kreipėsi jx*r D. K.- Jablonskį, karališką priedvarinį 
pamokslininką, seniorą čcchiškų brolių Didlenkijoje, kurs 
jų reikalą rėmė pas Prūsų valdžią. 1-aha i uolus gi tuomi 
laiku buvo reikaluose jų tikėjimo, iš kunigų Samuelis 
Bythneris. Žemaičių senjoras, ir Rėkutis, lenkiškas mini
steris Karaliaučiuje; iš svietiškų — Volkai, Nezabitauskiai 
ir M acke vyčiai. Synoduosc, pr i va t iškilose susirinkimuose, 
darė tuksiančius projektų, kartais net dyvinų, kokius tik 
pati desperacija tegalėjo pakuždenti. Berlyno dvaras, gel
bėdamas savus vientikius Lietuvoje, nesmarkiai kišosi, ra
šinėjo liet, magnatams ųžstojaučias gromatas (k. a. Vil
niaus vaivadai Sapiehai. hetmanui Višniovieckiui ir k.), 
arba liej>ė savam pasiuntiniui Varšavoje ant seimų kartais 
išsitarti jų reikale. Dissidentai, taip lietuviški kaip len
kiški, matydami, kaip maža tėra nauda jiems iš tos pusės, 
ėmė vėl savo spėkas koncentruoti atnaujinimui Sandomie- 
riaus konseso ir įtraukimui į politišką uniją liuteronų ir 
disunitų (tą mintį pakišo dabar Jablonskis ir Sam. Byth
neris). Toje dėkoje liet, kalvyniškiai sukvietė provinci- 
jonališką synodą Kėdainiuose 5 d. birželio 1707 m., kur 
tarp visko nutarė sušaukti generališką synodą susišnekė
jimui, kokiu bildu “padidinti ir užlaikyti dievo garbę”. 
Naminės audros neleido lenkiškiems dissidentams susi
telkti į generališką synodą, nors jie tuomsyk tos minties 
nepamatė. i .

Tuom tarpu atėjo 1709 m. ir praloša Karolio XII pas 
Poltavą. Gandas apie ją pergąsdino lietuviškus ir len
kiškus dissidentus, nes nupuolant Karoliui XII, dings Var- 
šavos konfederacija, 1704 m. po švedų įtekme įsteigta, 
kuri padarė keletą žingsnių emancipacijoj dissidentų, pa
galvodama už laisvę statyti naujas bažnyčias ir mokyklas 
ir atliuosuodama nuo stojimo kunigijos teisman ir tribu- 
noluosna iš rejestro Ari jonų. Su ta praloša krito viltys 
karaliaus Stanislavo Leščynskio užsilaikyti ant sosto, o su 
jomis ir lukestys dissidentų, kad jiems geriaus bus prie 
šito šviesaus monarcho, išauklėto jų mokykloje, paeinančio 
iš dissidentų prosenių.

Ir veikiai liet, kalvyniškiai atjautė pasekmes pralošęs 
pas Poltavą. ’Slucke helvetiškoji bažnyčia dėlei tankių 
antpuolių nėprietcliaus ir audringumo laikų, ėmė griūti. 
Reikėjo galvoti apie jos restauraciją; bet vos tuomi už
siėmė, kaip anuometinis Vilniaus vyskupas Konstantas 
Brzostovskis ‘1709 m. uždėjo inhibiciją jos statymui. , Ne
gana to; Mentyckis, katal. klebonas Slucke, įgijo kitą inhi
biciją tam pačiam nuo liet, tribunolo, draudžiančią kalvy- 
niškiems statyti bažnyčią Slucke po bauda 1000 liet, kapų 
grašių. Gerai dar, kad Vplkas, evangelikas, kurs buvo 
deputatu į.liet, tribunolą, sumojo tą inhibiciją atimti, jr 
statymas bažnyčios tapo užbaigtas be tolesnių kliūčių. JCi- 
tur dar praščiaus ėjosi kalvyniškiams. Kėdainiuose kar
melitai vienval jiems bjaurybes dirbo.. Kad kalvyniškiai, 
tramdė jiems ten įsigyventi, remdamiesi tiesomis ir fundu- 
šais, už tai juos kuone išžudė: ypačiai jų ministerius jeib 
girtuoklis dergė, užrubežinė kariumenė bažnytinius turtus 
galutinai naikino; ministeriai daugiur likosi be duonos.

Ir mirtis fu nesigailėjo i 1710 m. mirė Sa»uėlis Bytpern, 
Žemaičių senioras, mokytas vyras ir 
griūvančio Lietuvoje kaivyntzmo, kurs 
pritroškino net meilę tėvynės. 1711 m. mirė putimurskL, 
Novogrodko senioras, taipgi uolus kalvyniskis, nors ma
žiaus š»lei kenkiantis už Bytlinerp Ta.p-^i daugelis hel- 
vėtiškos šlėktos išmirė. # ,

Tuomi nemažiaus vyresninkai turep vilų ir sust- 
nešinėjo su kalvyniškiais Mažlenkijos Iki cechiskais bro
liais Didlenkijos. Balandyje 1710 m. • suėjo ant bendro 
pasikalbėjimo Varšavoje, kur atvyko Jurgis Olendzkis, 
Vilkaviškio vėliavininkas, Jonas Volkas, Novogroakę lau- 
časis, Mikolas Lanievskis Volkas, Starodubo vėliavinmT 
kas, mečninkas Minsko vaivadijos. Nutarė generališką su- 
suvažiavimą Taruniuje, kur ketino suvažiuoti deputatai 
dissidentų iš Lenkijos ir Lietuvos. Iki tatai įvyko, Augu
stas 11 padavė sumanymą atmainyti formą valdžios, tuo- 
mi įpykino apjakusią ant savo pragaišties šlėktą, kuri Len
kijoje užmezgė Tarnogrodiškę konfederaciją po lazda Le- 
duchovskio prieš Saksų kariumenę, užėmusią įvairius mie
stus ir šalies pilis. Ne gudresnė buvo nė liet, šlėkta, besi
laikanti auksinės laisvės, beje netvarkos, prisidėjo tuojau 
prie konfederacijos, ir susirinkusi skaitlingai pas \ ilnių, 
Kėdainiits ir tt. pradėjo karę prieš dissidentus kaipo pri
gimtus talkininkus Saksų, kaipo išplėšėjus elekcijos sorto, 
brangiausio kleinoto pamato, auksinės laisvės. Lietuvoje 
dissidentiškoji šlėkta sėdo ant arklių be atsižiūrėjimo. 
Kada parėjo aprinkti maršalką ir maršalko patarėjus, liet, 
kalvynistai bijodami, kad čion be jų nebūtų sątaraujama 
apie jų likimą, stengėsi įkišti ten keletą savų bėndratikių, 
ir iš jų tarpo aprinko maršalkos patarėjus Mikolą \ oi ką, 
Starodubo vėliavininką, liet, bažnyčių generališką rektorių, 
ir Jokūbą Mikolą Ėstką, Kauno stalininką. Katalikų ku
nigija apie tai išgirdusi, stengėsi jų dviejų neprileisti prie 
tarybos, nė prie prisiekos, buk jie kaipo bendratikiai su Sak- 
sais išduosią šąvalstiečius. Atstumti nuo prisiekos, įnešė 
miestuose prostetaciją-prieš visą aktą, kadangi sulaužytos 
esti laisvės dissidentų. Tuom syk dar jie laimėjo: į ke
letą dienų po protestacijos, \ oi kas ir Ėstka pašaukti tapo 
sudėti prisieką, su pridėjimu rotoje, kad nesusirašinės su 
užrubežiniais liendratikiais. ,Mat buvo perimta buvę ke
letas gromatų nuo liet, kalvyniškių, rašytų karaliui Prūsų, 
Švedijos ir Danijos, kur prašė tų monarchų pagelbos, pro
tekcijos ir tarpinink^tės pas Petrą D. ketinamam atnau
jinimui politiškos unijos iš 1599 m. su rytine cerkve; taigi 
ediktas Prūsų karaliaus, kurs už atėmimą helvetiškos baž
nyčios* Radzięčine keršyjo, pagal įnešimą liet, kalvyniškių, 
išginsiąs visus jėzuitus iš rytinių Prūsų.

Bet ir prisidėjimas liet, kalvyniškių prie Tarnogro- 
diškės konfederacijos nejiagerino jų padėjimo. Išdykę, 
girti būriai konfederatų galutinai naikino jų bažnytinius 
turtus ir privatiškus lobius mokesčiais, padegliojimu ir plė
simu. Ir jėzuitai nesiliovė juos ganybiję: įkišo jie uolų 
kataliką ir nedorą žmogų vyriausiu valdonu Neuburgiškių 
lobių, galutinės prieglaudos jų toje provincijoje. Tas tuo
jau prašalino iš tų lobių visus uredininkus kalvyniškius,’ 
pavesdamas viską uoliems katalikams, ir siaurino laisvę 
kalvynizmo visokiais budais. Nežiūrint į skundus kalvy- 
niškių Neuburgo kunigaikščiui, Leščynskis per protekciją 
jėzuitų ilgai užsiliko tame urėde ir ėdė iki g) vam kau|ui 
priešgynas. Negana to: jėzuitai perspausdino Vilniuje 
1715 m. Skargos Veikalėlį “\\ zywanie do pokuty obyvva- 
telovv korony polskiej i w. ks. litevvskiego”. Jėzuitai prie 
jo dar pridėjo: Persergėjimą pataisymui krikščioniškų žmo
nių, išimtą iš bažnytinių dėjų; Korčyniaus konfederaciją 
prieš eretikus iš 1438 m.,\ ieliuniaus dekretą Vladislavo 
jagėlos i* 1424 pi., ParčoviŠkį ediktą Zygmanto Augusto 
iš 1564 m., jKisargas, kaip ir kada atėjo eretikystė į Len
kiją, paraginimą atiminėti bažnyčias, diskursą apie tai. 
kad nė eretikai, nė jų glamonėtojai negali būti išganyti; 
galiaus užbaigą, kad išrovus eretikystę, tegali visas* labas 
sugrįžti į šalį. Tą veikalėlį jie visur platino ir iš ambonos 
skaityti liepė |x> nužudimu vėlės, ir iš ambonų visur skelbė 
kryžeivystę prieš kitvierius, ir minia buvo įšėlusi, kada po 
šalies nuengimo, po išgujimo Saksų iš Lenkijos ir Lietu
vos, tapo užmauna susitaikyti karaliui su tauta. Petras 
I)., Rossijos caras, siūlė savo tarpininkystę ir gvarantiją, 
o nesumanųs musų pranokėjai priėmė tą pasiūlymą su 
džiaugsmu. £mė daryti projektą susitaikymui. Tame pro
jekte artikulas apie dissidentus štai ką sako: “Bažnyčios 
ir kitos vietos po miestus, miestelius, kaimus ir dvarus, 
pašvęstos eretikiškai pamaldai, ar tai senos pataisytos, ar 
tai naujai pastatytos, viešpataujant jo karališkai didybei, 
per delegatos Reipublicae demoliantur sive ullo impedi- 
mento, ncc amplius renoventur, sub poenis capitalibus 
exceptis per constituliones concessis”. Toks artikulas prieš 
traktatą visoj Lietuvoj garsinamas iš ambonų, ant bažny
tinių durių primusamas, aiškinamas žmonėms kunigų, 
sužadino pas katalikus didelį neapkentimą dissidentų. Ne
gelbėjo nieko užstojimas už juos kilčiausių šalies ypatų 
ir šeimynų, kaip Radivilų, Sapiehų, Cartorvskių. Arti
kulas kenkiantis dissidentams pasiliko traktate! Tad liet 
kalvyniškiai buvo priversti išsiųsti deputatus pas Petrą D. 
kaipo tarpininką tarp.tautos ir karaliaus, ir synode 16 d* 
liepos 1717 m. liepė ministeriui Boguslavui Kopijevyčiui 
tuojau kakti į protestoniškus dvarus — Prūsų, Danijos ir 
Švedijos ir ten protekcijos jieškoti saviems bendratikiams 
Ivilkijoje. Be to rašinėjo pas Golovkiną, pasiuntinį Petro 
D. Berlyne, ir Dolgorukį, pasiuntinį to monarcho Varša
voje, kalbindami, kad reikalas dissidentų yra bendras iš
pažintojams rytinės bažnyčios. Bet Golovkin ir Dolgo- 
rukij, regimai dėl politiškų siekių nenorėdami dar erzinti 
katalikus, iš kurių Šaniavskis, Kujavų vyskupas, buvo at
kakliausiu dissidentų nedraugu, silpnai ir šaltai rėmė rei
kalus katalikų. Liet, kalvynistų į Varšavą pasiųstas Rė
kutis, helvetiškas ministeris Karaliaučiuje, ragino pasiun
tinius Danijos, Prūsų ir kniazių Dolgorukį, kad duotų 
pagelbą prispaustiems dissidentams; bet visi tie žygiai vel
tui nuėjo, nes užrubežiniai pasiuntiniai šaltai kalbėjo už jo 
bendratikius, o luomos ant jų pašnekų nė netėm’ijo Už 
tatai traktate 20 d. sausio 1717 m. tarp Augusto II ir 
respublikos patilpo 4-me artikule naujas susiaurinimas tie
sų ir laisvių dissidentų: be senų bažnyčių su laisva jose 
dievmaldyste, pastatytų’ prieš Varšaviškes konfederaci
jas 1633, 1648 ir 1674 m., naujas statyti bažnyčias uždrau
sta, leista žmonėms tik savo namuose dievmaldyste laikyti 
ir Ui be pamokslų ir giedojimų; jeigu yra kur’ bažnyčios 
priešingai šitam įstatymui pastatytos, galima jas suardyti 
ir nudeginti. Šiaip priyatiški ar vieši susirinkimai mal
doms tapo uždrausti is pradžių po pinigiška bauda potam 
kalėjimu, ir gailaus išgujimu drauge su predikantais.

Toks traktatas veikiai išdavė kalvyniškiems labai kar
čius vaisius, nes tuojau po pasirašymo po juo užsigulė 
atimti nuo jų svarbias ūkiškas prerogatyvas, beje keturis 
jti deputatus lephškai išrinktus į liet, tribunolą net kata 
likų bahajs ka!P va Steponą Grabauską, Vištyčio starasta 
is Vilkaviškio pa\ lėto, Aleksandrą Abromąvyčiu natauri 
nį, iš Ašmenės pavieto, Jokūbą Volaną iš Tralai sav/in
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Labdarybe, pinniaus ir dabar
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kareivių vieną milijardą frankų, gautų už 
parduotus ponų pabėgėlių dvarus, ir vylingai 
ištiesdavo rankas, sekdami demagogiškus baž
nyčios tėvų ir, amžiną atilsį, Konstantinopo
lio bei Aleksandrijos vyskupų plepalus. Pra
slinkus 8 mėnesiams po priėmimo ano įstaty
mo vandemjėro mėn. II metų, kurį vienok 
nedrįso pildyti iki tol, Barrere perskaitė 20 
florealo (žydėjimo mėn. — 11 gegužės) tų 
pačių metų (1794 m.) vardan Apsergėjimo 
Virbės prieš Tautos Seimą (konventą) suma
nymą apie panaikinimą skurdo....... kuris esąs
gyvu ir vaikščiojančiu apkaltinimu ir mato
mu akimis apskundimu vyriausybės. Skur
das pats visame pasaulyje yra šiandien tik 
istorija turtingųjų suokalbio prieš beturčius”. 
Tautos Seimo (konvento) nariai kratydavos 
nuo pavargėlių, plepėdami tokius augštai le- 

> kiančius labdarių žodelius, o patys tuom pa
čiu tarpu užgrobė tiesotai pavargėliams pri
gulinčius — kunigų ir špitolių gerybes ir tur
tus, taip suskaldė ir j»adalino visuomenės nuo
savybę, kad jie teko vien . turtingiemsiems. 
Po tokio užgrobimo visur sodžiuose dar la- 
biaus pasididino skaitlius visai pavargusių ir 
užsimovusių ubago terbą darbininkų. Jeigu 

.karė nebūtų paėmus į kariumenę ir nugabe
nus ant sienos didelį skaitlių bedarbių ir be
turčių, miesto darbininkų ir ūkininkų po kelis 
simtus iš. tūkstančio, tai butų prasidėjęs visoj 
Prancūzijoj, miestuose kaip ir kaimuose, liau
dies maištas. Karė buvo tinkamesne priemo
ne atsikratymui nuo savo kaklo beturčių, ne
gu anas aptvėrjmas tvoros ant MontmartčPs 

’ir jpasuktosios į juos kanuolės Bastilijos grio
vėjų, 'pasivertusių ištikimais sargais, šunimis 
kątik atsirandančios buržuazų tvarkos.

Revoliucija pagreitino pramonės išsiplėto- 
įimą. Buržuazija prašalino čekus, amatines 
draugijas ir alpinai visus pančius, uždėtus 
senosios tvarkos ant vaizbos ir pramonės, ji 
tikrai naudojos tąja laįsve ir įtaisė pabrikus 
arba padidino jau esančiuosius. Ji tikrai bu
vo išalkus ir pageidavo-darbininkų mėsos, ir 
tas alkis'ėjo juo stipryn, juo didesnį skaitlių 
išaugusių ir stiprių darbininkų atimdavo ka
rė. Kadangi dabar buvo jau stoka vyrų, tai 
ji užsipuolė tuojaus ant vaikų, kuriuos kin- 
kvti prie darbo pabrikuose iki šiol ncleizdavo 
kątik panaikintiejie cėkai: pirm revoliucijos

niškumo”, buvo vyresniuoju valdyboje, kun 
buvo įvedus Šv. Antano ir kituose Paryžiaus 
priemiesčiuose pigias arba elgetų sriubas. "Net 
sausasis ir kietasis Volney negalėjo susiturėti 
nesuminkštėjęs, “pažiūrėjęs į stropiai besirū
pinančią augštu stoviu žmonių draugiją, kaip 
sukinąs apie puodą su verdančia sriuba". 
(Numeris “Dakados” 10 frimėro (brandies 
mėn.) X metų, t. y. 30 lapkričio 1801 m.). 
Toksai tai buvo visas rezultatas ir vaisiai iš
kilmingų prižadų bei dailiu demagogiškų ple
palų Tautos Konvento!

Filantropija (žmoguty lybė), kurios var
das pirmą sykį iškylą prancūzų kalboj tik vi
duryje aštuonioliktojo amžiaus, su trijumfu

imii vietą krikščioniškosios labdarybės.
Revoliucija yra prirengusi visuomenes pa

matą ateinačiai mašinų produkcijai, kuri ra
do perteklių darbininkų ir dar pigių.. Pigus 
darbininkai buvo anai reikalingi, idant plėto
tes ir suteikti kapitalistų kliasai milijonus ir

toji išdiibamoji spėka, yra, neveizint į lotynų 
to žodžio kilimą, pilnai dabarties tvariniu; 
jisai skiriasi nuo prispaustųjų ir išnaudoja
mųjų kliasų senovės gadynių. Proletaras yra 
valstietis, kurs bent teorijoj turi politiškas tei
ses; l>et jisai neturi nė nuosovybės, nė šeip ko
kio kito dalyko, kuris užtikrintų visuomenėj 
jo būvį; jisai gyvena iki nežiniai dienų dienas 
iš savo algos — kainos vienintelės jo prekės, 
kurią jis gali parduoti, iš savo darbo spėkos; 
o kapitalistas, daugiaus nebereikalaudamas ši
tos dirbamos spėkos, išmeta darbininką ant 
gatvės bruko, nesirūpindamas toliaus apie tai, 
kas bus su juom ir jo šeimyna.

Jeigu pradžioje kapitalistiškos produkcijos 
pabrikuose buvo atjaučiama darbininkų stoka, 
kaip tai dabar yra dvaruose ir sodžiuose, tai 
mašina bent kiek padėjo šitai kliaudžiai ir sto
kai: ji leido vartoti prie darbo pabrikuose 
moteris ir vaikus ir sutvėrė perteklių darbi
ninkų, kurį Engels vadina "rezervinė darbi
ninkų armija”. Kapitalistas nel>esibijo darbi 
ninku reikalavimų; jis išleidžia proletarijams 
įstatymus, des|x>tiškai paskiria algų didumą 
ir darbo dienos ilgumą, išleidžia taisykles apie 
dirbtuves, paskiria štriuopas (bausmes), atlei
džia visai nuo darlx>.

Ne menkiaus proletarų, kapitaizmo gady
nės pavargėliai ir elgetos skiriasi nuo senes-
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miaus keturiolikos mietų, liet ir vaikų aug
štesnių metų buvo tenai nedaug. Nusamdymas 

7 pri4 darbo ir dirbimas daugelio vaikų keturio
likos metų tapetų pabrike Reveillon’e taip 
įpykino Paryžiaus St. Antoineo (šv. Antano) 
priemiesčio amatininkus, jog jie uždegė pabri- 
ką, — toj pačioj valandoj, kuomet Paryžiuje 
buvo skyrimai deputatų į luomų atstovų seil
iną 1789 mete. Darbininkų klausimas buvo 
pasėtas, lygiai leaip ir pavargėlių klausimas, 
prie pat įeinamųjų revoliucijos durių. . Ka 
daugi darbininkų ir amatininkų vaikai nega
lėjo pakakinti reikalavimų darbo išalkusios 
pramonės, tai jie pąėmė dar vaikus-naslaičius 
ir tuos augintinius, kuriuos buvo paėmusios 
nuo gatvės labdaringos viešosios prieglaudos 

• įstaigos. “Dekada" f-' “filozopijos, literatū
ros ir politikos laikraštis”, ideologų ir enono- 
mistų organai, praneša savo skiltyse žinutę, 
lyg kokį' labdarybės laimėjimą (trijumfą), 
kad Bover-Fonfred (išt. Buajė-Fonirėd),kad Boyer-Fonfred (išt. Buajė-Fontrėd), 
konvento nario tos ipačios pavardės brolis, 
“valdytojas didelio padriko Toulouse (Tuluz), 
gavo leidimą iš našlaičių ir raštininkų (rad- 
vylų) namų pasirinkti penkis šimtus- vaikų 
dirbimui jo pabriko dirbtuvėse.... Jisai to
kiu budu sujungė sįvo pabrike našlaičių ir 

• raštininkų namus iš Toulouse, Montpellier, 
Carcassonne ir aplinkinių vietų" (20 vantozo 
(vėjo mėnesio VI mietų, t. y. 10 kovo 179/ 
m )r Išnaudojimas vaiko ir moteries prar 
monėj, tasai ardymas darbininko šeimynos, 
yra garbingiausiu laimėjimu filantropijos 
(žmogmylybės). .

Teipgi pigus maitinimas darbininkų, su 
pagirtinu tikslu numažinimo algos, buvo' vie
na iš mylimų idėjų žmogmylių pabriko ponų 
ir ekonomistų aštuonioliktame amžiuje. Ja
vai, anot ju nuomonės, buvo perbrangiu mai
stu darbininkams: su džiaugsmu jie imdavo 
bulbes iš Parmentier, ir Jonas Krikštytojas 
Say (išt. Sei) manė, galima esą padaryti ge
resnį išradymą su bananu.*)

“Dekada” savo numeryje 10 žerminaho 
(mezgimo mėn.) VIII metų (30 kovo 1800 
m.) davė gerą patarmę, kad reikia, didesniam 
skalsinimui maitinant liaudį "ikišiol vartoja
ma ją kviečių ir rugių duoną pakeisti kitokia, 
kuri susidėtų iš miltų miežių, avižų, ryžių, 
kvietelių, pupų, bulbių ir kaštanų". Jeigu 
prancūzai tyrinės revoliuciją ramiai, beša
liškai, ir be kliasinių prietarų, tai pastebės 
greitai, jog diduma viešpatavusių tuomet idė
jų yra atėjus iš Šveicarijos, kur buržuazija 
jau buvo užgrobus valdžią: iš Genevos tikrai 

' įvedė A. P. de Candolle teip vadinamas “skal
sias sriubas”, kitaip sakant pavargėlių arba 
elgetų sriubas, kurios, revoliucijiniame Pary
žiuje' padarydavusios furoną, ’ kadangi jos 
“parūpindavo mažiems amatininkėliams svei
ką ir skanų valgį”. Pabrikų užveizda, rašo 
“Dekada” numeryje 20 nivozo (sniego mėn.) 
VIII metų (9 sausio, 1800), “turėtų savo 
dirbtuvėse įtaisyti didelį katilą su tokia sriu
ba, idant iš ten maitinti savo darbininkus su 
matomu pelnu abiem pusėm.... Netik gai
lestingas ir jautrus žmogus džiaugiasi dėlei 
tokios labdaringos įstaigos, ir politikai randa 
uianėdinimą matant, kaip toks įtaisymas, 
sileikdamas pavargėliams nelabai brangų mai-.

IŠYISŪR.
Pereitą sanvatę Peterburge 

gatvės polirija riido jau atant
šalusi žmogaus kūną ir jį nuga
beno į ligonbutį.
daktarai pripažino djį 
Kaip gi vienok daktarai 
bėjo, kada ant rytojaus 
mi kūną piaustyti, kad persitik
rinti, nuo kokios ligos tas žmo
gus mirė — jo nerado; numirė
lis mat iš numirusių sukrovimo 
vietos pabėgo.

|| Portugalija pardavė Anglijai 
savo valdybą Delagoa jūrių ko
jos, pietinėj Afrikoj. Valdybą tą 
Anglija priskyrė prie neseniai jos 
užkariauto Transvaaliaus.

Ligonbučio 
negyvu, 
nusiite- 
norėda-

|Į Prisakius Guatemalės prezi
dentui Cabrerai, mieste ■ Antigua 
pakarti: perdėtinis kariškos aka
demijos, pulkininkas Sorazano ir 
garsiausias (iiiatemalės dižturtis 
\ iucento Gezasio.

|| Austrijoj apvaikščiojo 60 me
tines sukaktuves viešpatavimo 
Pranciškaus Juozapo. Ant iškil
mių suvažiavo daug svetimų ku
nigaikščių, daugiausiai vokiškųjų; 
buvo teipgi pats Vokietijos cieco- 
rius. Popiežius ir Italijos kara
lius atsiuntė pasveikinimus ir spe- 
cijališkus pasiuntinius.

|| Ąnt Filipinų salų žemesnysis 
legisliaturos butas perkratinėjo 
salų biudžetą ir nutarė sumažinti 
algas urėdninkų nuo 20 — 40%. 
Tas sunkiausiai pasiekia ameri
konus urėdninkus, kadangi 
algos mat didžiausios. Taigi 
šku, kad filipiniečiai nekvaili: 
žino, kokiu budu lengviausiai
si Ii uos uoli nuo nanalonių ameri
koniškų urėdninkų.

iv 
ai- 
jie 

pa-

Maskolijoj pradėjo bankru- 
tyti cukraus dirbtuvės: Kijevo 
distrikte nu»ibankrutino Charito- 
nenko ir sūnų dirbtuvės. Skolos 
siekia 14 milijonų rublių. Kita 
nusibanknitinusi dirbtuvė yra Če
kiškąją rafinvrija. Skolos siekia 
8 milijonus rublių.

j Vokietijoj, v dėl daugybės uo 
tų, žmonėms sunkus buvo gyve 
minas ypač 
lie užsimanė 
negeistinų

kaime Finkeking. 
pa-dtuosuoti nuo 

gyvūnų tokiu budu: 
7000 varlių. Varlės

mat naikina uodų kiaušius ir 
tokiu budu neduota jiems veistie 
si.

|| -Revoliucija respublikoj Peru 
likosi užslėga, suėmė ir revoliu- 
cijonierių vadovą, jenerolą Duran- 
dą ir 10 jo žymiausių pasekėjų.

|| Net dabartinei Maskolijos du
rnai gelžkelių užveizda pasirodė 
netikusia. Durna, nors kelių mi- 
nisteris protestavo, veik vienbal
siai išrinko komisiją peržiūrėjimai 
gelžkelių administracijos darbų.

ĮĮ \ oroneže, Maskolijoj, bandy
ta užmušti gubernatorių Billikovą, 
bet tas nepasisekė. Važiuojant 
F -n su pačia į cerkvę, metė bom
ba, bet ji nepataikė.

|| Iš Peru, pietinėj Amerikoj, 
atėjo žinia, jog revoliucija pa
kelta jenerolo Du rando likosi su
valdyta; bent randas teip garsi
na.

, Mūšyje įsiveržusių į 
afganų su anglijonais, 60 
likosi užmuštų.

liuli jas 
afganų

|| Prūsuose, provincijoje 
niaus, Vakarinių, Prūsų ir 
ranijoj, siaučia gana • smarkiai 
iš Maskolijos atvilktos rauplės.

Pozna-
Pome-

|| Gyventojai miesto Fcz atsisa
kė ant toliaus klausyti Mulai Ha- 
figo, jie prisižada viso Morokki 
suktinu pripažinti Abdel Azisą.

Beturčių kliasos senovės miestų valstybė
se dalindavosi į tris visai atskirus shiogsnius: 
į vergus, į amatininkus bei dienininkus ir į 
pavargėlius; daugumas Šitųjų pastarųjų buvo 
dekliasuotiejie, t. y. išstumtiejie iš savo klia
sos, atėję iš geresnių, augštesnių luomų ir 
stovių, kurie nemokėjo nė jokio amato ir dar 
nenorėjo nė jokiu amatu užsiimti, negu t tik 
ginklų darymu. * ’ 
nas jų užlaikymu i 
lyliės,, paskui iš baimes jų maišačių 
nesinaudodavo jų {darbu dirbtuvėse 
kitose. Nuo ketvirto amžiaus pirm Kristaus 
susirenka šitie pavargėliai, ypač skaitlingi 
Graikijoj, karėse jie kariaudavo ir mušdavos 
visose armijose kaipo algauninkai; jie par
duodavo savo darbą net barbaram* (persams, 
kart agi nėnams ir kitiems) nuveikimui net sa
vo tautiečių — graikų: Aleksandrui užkaria- 
vusAziją. o romėnams Graikiją, jie paplito po 
visą svietą! užsiimdami įvairių įvairiausiais 
amatais: kaipo kareiviai, mokytojai, kalbiai, fi- 
lozopai, gydytojai, valdininkai ir parazitai

| Kijevo kalėjime, kur laikomi 
siaučia 

jau
politiškic)ie prasižengėliai 
smarkiai šiltinės. Pasimirė 
200 kalinių.

užtikrina ramumą valstybėj”, 
ford, praminus “miniSteriu žmo-

Valstybė ir lobingiejie rupi- 
pradžių iš jautimo bro 

l>et jie

|| \ isi veik kraštai šiems me
tams savo biudžete turi neprite
klių, viena lik Anglija turi surin
kimų ant 24 milijonų doliarių <iau- 
giau, negu reikia. Kiti kraštai už
traukia vis naujas paskolas, .Angli
ja mažina savo skolas: šiuose me
tuose išmokėjimui skolų biudžete 
paskirta 90 milijonų doliarių.

| Respublikoj Peru, pietinėj A- 
merikoj, užgimė revoliucija Cusco 
apskrity). Revoliucijonrcriai ap
valdė miestą Cusco. Revoliucija 
platinasi ir Limos apskrity). \ a- 
dovu revoliucijonierių yra jenero- 
las Dtirand.

Vietines Žinios.
— Garsi vyrų žudintoja. mote

ris Belle Gunness, kurios žmogžu
dystės išėjo' aikštėn tik Lajiorte, 
Indianoj, pirmiau gyveno Chica- 
gos priemiesty) Austine. Dabar 
policija ir čia
kad minėta užmušėja 
savo meile viliojo, o 
pusi pinigus, žudė ir 
į žemę savo namuose.

jieško ir mano, 
ir čia vyrus 
iš jų iščiul- 
kunus kasė 
Belle Gun-

ji nesudegė savo namuose. bet pa
liego, |»ati namus uždegusi. Kur 

dabar yra, nežinia.

Kapitalizmo gadynės pavargėliai, kurie 
yra pavargę dėl fizijologiškų priežasčių — 
dėl vienodo, nesveiko ir ilgo išsunkiančio sie
kas darbo, dėl neužtektino ir nesveiko maisto, 
teipogi dėl alkoholizmo, tuberkulozo (džio
vos), skrofulos ir daugybės kitų priežasčių 
— nebeturi kūno spėkos, proto apšvietimo ir 
noro kovoti, kurie buvo pas senovės gadynės

stiprios policijos užtenka, kad juos suvaldyti. 
Tylumas ir ramumas, matomi dabar pas pro
letarus, yra dabartinės apraiškos. Jie yra ki
lę maž-daug nuo kokios pusės amžiaus.

Tankus pabranginimai valgomųjų daiktų 
antroj pusėj astuoniolikto amžiaus, pagamin
ti staigaus pakilimo skaitliaus miestiečių, tei
pogi stoka gerų kelių ir netikusios susinėsimo 
priemonės, būdavo priežastimi liaudies mai
štų, kurie prirengdavo prie revoliucijos skie
čius ir miestiečius. Žynius nupuolimas javų 
užderėjimo net ir pirmoj pusėj devyniolikto 
amžiaus dar galėjo iššaukti liaudies sumiši
mus: blogas užderėjimas javų 1847 m. daug 
prisidėjo prie 1848 m. revoliucijos. Pavargė
liai tuomet įvarydavo baimę viešpataujan
čioms kliasoms; Jų maitinimas dar prigulėjo 
prie lietos (valstybės) vyrų rūpesčių; net ir 
aigalainiausios valdžios javams neužderėjus 
skubinos prašalinti muitus ant įvežamųjų ja
vų ir dar padėti įvežimą jų iš svetimų kraštų, 
kad sutrukdyti pabrangintą duonos. Baimė 
beturčių yra išnykus: ministeriai ir deputatai 
su lengva širdžia balsuoja už apginamuosius 
muitus, kurie turi pabranginti duoną. Di- 
diejie pabrikantai, kurie dar antraijai impe
rijai esant reikalavo įgabenimo gyvulių ir ja
vų be muitų, neva dėlto, kad beturčiai galėtų 
pramisti pigiai, teip įtikėjo į savo ga
lybę numušti algas kuo žemiaus, — o valgy
mai buvo teip brangus, — jog nesirūpina da
bar maitinimu darbininkų, nes tai jam nebe
reikalinga, ir dabar drauge su pono Melin’o 
agrarijais (dvarininkais) daro bendrai gc- 
šeftus, jau kiek galėdami rūpinas uždėti įve
žamuosius mokesčius ant javų ir mėsos.

Lobingųjų kliasos jaučiasi gerai; nebesi- 
bijo nėjokio pavargėlių maišto, nes šie yra jau 
pripratę prie vargo ir atsidavę savo nelemtam 
likimui, ir nebėgai įvaryti aniems nė jokios 
baimės. Tik dreba kartais dar prieš pavienius 
užpuolimus ant ypatos; prieš anarchistų ban
dymus atkeršinti ir atsilyginti, prieš jų vagy-

£Pabaiga bu^į.

.Alpų kalnuose, netoli Salz- 
burgo. nuo Horsburg viršūnės nu
puolė profesorius Černovicų uni
versiteto Locwl ir ant vietos už-, 
simušė. Jis ten atkako tirinėti 
augštų kalnų gyvūnus.

|| Mieste Aleksandrovske, Mas
kolijoj, poiitiškiejie prasižengėliai 
bandė pabėgti. Jie užmušė 3 sar
gus, o 6 pašovė. Ik*t subėgę 
kiti sargai leidosi vyti: du pal>ėL 
gėlių užmušė, 4 pašovė, 3 kitus 
suėmė.

Į| Likosi už neteisingą liudijimą 
suareštuotas buvęs adjutantas Vo
kietijos ciecoriaus, kunigaikštis 
Eulenburg. Kadangi jis nesvei
kas, tai nugabeno jį paskui ligon- 
butin. Pasiūlyta už 
$125000, bet teismas

jį kaucija 
nesutiko.

Tabriz ant 
susirėmimai

Persijoj, mieste 
gatvių buvo kruvini 
gyventojų su pasekėjais naujai 
paskirto gubernatoriaus. Guber
natorius likosi gyventojų išvytas.

|| Maskolijos ruakcijonieriai du
rnoj pareikalavo išskyrimo žydų 
nuo tarnavimo kariumenėj ir 
vyne. Vietoj to—žydai turėtų 
keti ypatiškus ir tai didelius 
kesčius.

Vindobonou atkako 
kroatų studentų Ągrąmo universi
teto. Jie apleido savo tėviškės 
universitetą dėl , pej;sękiojinių iš 
magyarų pusės ir nori pastoti į 
Vindobonos universitetą.

lai- 
mo- 
mo-

400

|| Čękijoj, mieste ’Pragoj, laike 
dievmaldystos nežinia kas į bažny
čią įmetė bombą pripildytą smir
dinčiu skystimu. Išsiplatinusi 
bombai trukus, smarvė išvaikė 
visus buvusius bažnyčioj žmonis.

|| Iš Venezuelės, prisakius pre
zidentui Castro, išvijo 8 prancū
zus. Tas Prancūzijoj labai suerzi
no žmonis. Užgimė teipgi dideli 
nesutikimai terp > Venezuelės ir

1 Jungtiniu

KAM UŽSlPULDlNgT?
“Lietuvos” 18 Nr. p. BuJcšnaitts 

fnėgin‘la,na$ Laukiui atsakyti, ne 
|>asijunta, kaip manę priskaito prie 
koliotojų gnipos, priskaito: Dauk
šą. Grinių ir Liutkų. Aš todėl 
f >ri verstas pasįteisint (ne prieš 
Bukšnaitį'.

Kurgi matė P. Bukšnaitis, ar 
girdėjo besikoliojant? Jeigu atsi
mena, kas buvo I<)o6 metuose, 
tai linkėtina, kad iš naujo j>erskai
tytų korespondenciją iš Brooklyno 
“Lietuvos” Nr. 26, K)o6 m., pa
rašyta Bijūno, ir neva polemiką 
31 Nr. “Lietuvos” 1906 m. Gal 
atsikurtės ir supras, kad klaida 
padaryta jo — Bukšnaičio ir, kad 
buvo perspėta. Aš ne geidžiu tap
ti grupoje 'virš minėtų ypatų, ir 
prašau daugiau manės ne kliudyti.

Imbrikas.

Talpiname šitą atsiliepimą tik 
todėl, kad p. Bukšnaičio viešai at
siliepiančiam buvo padaryti užmė- 
tinėjimai; bet turime pridurti, kad 
tą pasiteisinimą ir reikalavimą ne 
užkabinėti geriausiai buvo pasių
sti p. Bukšnaičiui tiesiok.

Red.

ATSISAUKIMAS.
Brangus broliai ir sesers:

Tikiuosi, kad jus jau esate gir
dėję iš laikraščių apie pražuvimą 
Juozo Klembaucko, kurį žmogžu
dys užmušė suvarydamas kelias 
kulkas jam į krutinę turbut ma
nydamas, kad ras pas jį apsčiai 
pinigų; tai buvo 18 d. kovo, 9 
valandą vakare, kada jis ėjo iš 
krautuvės į namus.

Rašantį šį nelaimingą atsitiki
mą, kurs užbaigė jojo gyvenimą, 
bįra ašaros man per veidus, ne
galiu nė rašyt. Prisimenant, kad 
tai jisai mano mylimas gyvenimo 
draugas, kurs dalinosi savo gy
venimu ir su visuomene kartais 
būdavo per dieną dirbęs prie sun
kaus darbo kasyklose, skubiai sė
do priė rašymo straipsnių ar tai 
aocijalistų organizacijoj ar tai

“Susi vieny) imo Lietuvių Ameri
koje” reikaluose, manydamas su
taisyti gerą tvarką musų viešose 
organizacijose. Visuomenei jau 
žinomi jo straipsniai visuose pirm
eiviškuose laikraščiuose, kaipo tai: 
“Kovoje”, “Vienybėje Lietuvnin
kų”, “Darbininkų Viltije” ir “Lie
tuvoje”; jis visur bandė parodyt 
savo nuomones plačiai ir aiškiai, 
nedvipusiaudamas, ką gali liudy
ti jo paties straipsniai minėtuose 
laikraščiuose išmėtyti. Jis kar
štai darbavosi lietuvių darbininkų 
judėjime, platino kaip galėdamas 
raštus, sakė prakalbas, gvildeno 
visuomenės reikalus, šventai buvo 
atsidavęs darbininkų kliasos rei
kalams.

Sakau jums tautiečiai darbinin
kai ir darbininkės, broliai ir se- 
seserįs, jisai buvo mano draugas, 
su kuriuomi dalinomės! darbu, 
podraug protaudami, kaip visuo
menės taip ir- privatiškuose reika
luose. Bet jis šiandien yra jau 
miręs! Jau jo straipsnių jus, 
vientaučiai daugiau neskaitysite, 
jo patarimai jūsų tarpe jau dau
giau nedalyvaus. Jis nuėjo į am
žiną atilsį, už kurį savo broliams 
darbininkams jau čionai padėjo 
kovoti; jis jau nejaučia nė tųjų 
grabo lentų kuriose guli, nė jųsų 
reikalų, ir laikraščiams 
daugiaus jau nerašys!

Bet aš, jo draugė, 
džiausiame nuliūdime ir 
tekusi mylimo draugo,
trejatu vaikelių be turto, be pini
gų ir be namų. Kaip 
reiks gyvent ir kur pasidėt su tais 
trims man mylimais vaikučiais 
šioje ašarų pakalnėje? Neturėda
ma prie ko glaustis ir šauktis, 
kreipiuosi prie jus brangus drau
gai ir draugės, darbininkai ir dar
bininkės prašydama nuo jus pata
rimo, rodos ir {rašelpos auginime 
tųjų mano vaikelių nors per kokį 
laiką. Turiu prisipažint, kad aš 
pati priklausiau pinniaus ir dabar 
priklausau taip . S. L. A., kaip 
ir į L. S. S., ir kol tik man gy
venimo išlygos daleis, prie 
organizacijų priklausysiu ir 
toliaus.

Kada mano draugas buvo
vas, jis niekados neliovė auka
vęs įvairiems reikalams; jis pats 
šeljxlavo varge esančius našlai
čius, atsiliepdavo pirmiausis ant 
visų atsišaukimų pašai pos viešai 
|>er laikraščius ir kitus ragino, 
paremti varguolius; nepasili
ko jisai užpakalyje ir revoliucijos 
rėmime, arba 
išleidinėjimui.
kad jųsų širdis 
sišaukimą, kurį
su didžiausiu širdies gėlimu ir nu
liūdimų. prašydama nuo jus |>a- 
gelbos....

kiečių darbininkų kuopelė, 
pažinojo mano draugą net 

nurengė tam tikslui balių, kad su
rinkti kelis doliarius parėmimui 
mano mažiutėlių vaikelių. \ lėti
niai lietuviai taipgi mane parėmė, 
kurie supranta ta reikalą; už tai 
visiems viešai ištariu širdingiausį 
ačiū. \ isi pavieniai ar draugy
stės, kuo|K>6 ar organizacijos, ku
rie norėtų mane sušelpt, gali su 
manim

Mrs.

Draugysčiyjeikalaii
Lietuvių Gicdorių Drau 
stato pirmu kartu Chicago)* 
ant scenos Žemkalnio melodramą

“BIRUTE”
Muzika M. Petrausko.,

Nedėlioj, 31 gegužio, 8:15 vak.
INTERNATIONAL TEATRE* 

kampas VVabash aVe. ir Hubbard 
Court (trys blokai į pietus nuo 
Van Buren St).. Tikietų kai
nos: $1.00, 75c, 50c.ir 25c. Lo
žes po $9.00. Choras iš 150 
ypatų.

Veikalas parodo kaip “Biru
tė , paprasta Palangos mergaitė, 
tapo moterimi Didžio Lietuvos 
kunigaikščio Keistučio. Veika
las paimtas iš istorijos, parodo 
jame būdą, aprėdalus ir tikėji
mą senovės lietuvių, musų prabo
čių, ką kiekvienas lietuvy* turi 
būtinai pažinti. Užtai raginkite 
atsilankyti visus savo draugus 
ant “Birutės”, nes daugiau, gal 
neteks matyti šitą perstatymą.

straipsnių

likau di- 
varge ne- 
likausi su

SUSIRINKIMAI.
Birželio 7 d. Š. m. 3^ valandą 

po pietų “Aušros” 1 kuopos turi 
įvykti mėnesinis susirinkimas. Jau 
šįmet du turėjusiu įvykti posėdžiu 
neįvyko, nes sąnariai susirinkti 
nenorėjo dėlei nežinomų -priežas
čių. Reikia apsvarstyti keletas 
labai svarbių dalykų. Prievuolė 
įsako kiekvienam sąnariui skyrium 
ir visiems drauge atvykti pažvmė- 
tame laike į paprastąją susirin
kimų vietą. Fellow Ship Hali ša
lę Halsted st., prie 33 PI.

Kuopos sekretorius,
- J. Sutkus.

šitų 
ant

gy*

“AUSEKLIS”
Chicago Latvių Soc. Dem. Dr- 

stė. subatoje, 16 d. šio mėnesio 
liuli House teatrų svetainėje, 335 
So. Halsted st., vaidins “Nemeers” 
(neramybė) J. Lukovskio, viena
me veiksme dramą, parodančią 
naują paveikslą revoliucijonierių 
tarpe. Dainuos Liet. Soc. San- 
jungos 81 kuopos choras; deklia- 
macijos lietuvių ir latvių kalbose. 
Įėjimas 50c. ir 25c. 
vai. 
W.

vakare.
Polk St

Prasidės 8 
įėjimas salėn 238 

širdingai kviečia 
Komitetas.

ŽINGSNIAI.

a ūkavime knygų
Dėlto pasitikiu, 

išgirs šį mano at
rašau per ašaras

susirašyt ant šio adreso:
Malvina Klcmbauckienč,
1700 Peoria Road, 

Springfield, III.

APGARSINIMAI
. GYVENIMO PASLAPTIS.
Nuo neatmenamų laikų mokslin

čiai bando išrišti paslaptį gyveni
mo, jo pradžią, jo išsilaikymą, jo 
puolimą ir galą.— Męs kuodau- 
giausiai esame užimti palaikymu 
gyvenimo, užlaikymu jo nuo puo
limo ir nuo belaikės mirties. Mok
slas parodė, kad gyvenimas gali 
būti prailgintas, užlaikant gromu
liojimo organus geroje veiklumo 
tvarkoje. Šitie gromuliojimo or-. 
ganai susideda iš visų organų, 
per kuriuos maistas turi, pereiti 
musų kūne. Kaip tik męs paste
bėsime, kad yra kas nors blogo su 
jais, tuojaus turime vartoti Tri- 
nerio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar 
čiojo Vyno, kuris yra vieninteliu 
ištikimu vaistu, padilginimui ir 
sustiprinimui jų. šitas • vaistas 
privers gromuliojimo organus pri
imti ir gerai sugromulioti bile ko
kį maistą, greitai išgydis nenorą 
valgymo, ligas iššauktas sugedusio 
kraujo, kūno silpnumą, nervišku
mą, ligas pilvo ir žarnų. Gauna
mas aptiekose. Juozapas Trineris, 
616-622 So. Ashland are., Chi- 
cago, I1L

Rasta pinigai ant North Side 
10 d. šio mėnesio. Jei kas iš lie
tuvių yra pametęs tegul atsišaukia 
adresu:

Fr. Karvelis, 
5838 Grove avė., Chicago, III.

PIRMI
Chicago, 4 kuojia L. S. S. pir

mu kartu stato ant scenos dramą 
“Pirmi Žingsniai” nedėlioję 17 d. 
šio mėnesio \Vest Side Audito- 
riume, kampas Taylor St. ir 
Centre Avė., prasidės 5 vai. va
kare. Kainos tikietams $1.00, 75c., 
50c. ir 25c. Privažiuoti galima iš 
pietų ir žiemių pusės Halsted ir 
Ashland karais iki Taylor ir ta ja 
iki Centre av. Pirma vaidenimo 
ir po vaidenimui choras iš 60 
ypatų p. Jakaičio vedamas su or
kestrą padainuos svietiškas ir 
pirmeiviškas dainas. Be to bus 
solo, duetas, dekliamacijos ir mo
nologai. Teipogi dainuos ir 81 
kuopos choras. Po programai ba
lius su skrajojančia krasa ir nau
jausiais ^uropiškais šokiais. Vi
sus širdingai kviečia atsilankyti.

Komitetas.

- ATIDŽIAI DRAUGYSČIŲ! 
TP.MYKITE!

Chicago. Draugystė Apveizdos 
Dievo apėmė baliui Frcihei.Turner 
salę 20-tai dienai rugsėjo šių me
tų. Gerbiamos draugystės malo
nės nedaryti tą dieną jokių balių 
ar pikninkų .išvengimui uzbėgimo 
vieni kitiems. Su pagarba

Komitetas.

TREČIAS DIDELIS METINIS 
PIKNINKAS!

Chicago. šv.Petro ir Povilo Dr-tė 
parengė pikninką 24 d. šio mėnesio 
Bergmano darže, Riverside, I1L 
Pikninkas prasidės 9 vai. ryto. 
Įėjimas 25 c. porai. Bus visokios 
žaismės ir skanus gervinai ir ge
ra proga linksmai laikas praleisti 
Kviečia 
rinkti.

kuoskaitlingiausiai susi-

Komitetas.

Paj Ieškojimai
Pajieškau M. Staselio, Kauno 

gub., Vilkmergės pav., Aščegalų 
kaimo, Subačiaus vai., gyvena 
kur apie Waterbury, Conn. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Jonas Stake,
132 S. String St., Chicago, IIL 

Pajieškau savo brolio Bronislo
vo Kazlausko, gyvenusio 89 
Yeasler Way, Seattle, Wash. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Marcelė Kazlauskiutė,
22 VVilmont St, Lavvrence, Mass,
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Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią 
su:

V. Petkevičius,
Bok 222, Lafayette,

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

Maupaasant’o, vertė J. Laukis, fti- 
toj knygelėje telpa šios pasakos: 
Alluma, Netikri branglejie akmenys. 
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas 
padūkėlio, Mėnesienoje, Valdulys, 
Užšalusio] padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas ir tunus ir Roke, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupasaant yra vienas iė geriausių 
raštininkų pasakų rašyme ii žmonių 
gyveninio, pusi. 136 .................. 35c

valiai. Namas yną pačiame mie
ste, trejoms luboms ir pigi randa. 
Atsišaukti reikia Apatiškai ąrba 
per laišką adresu: First National 
Bank, Kenoshą, Wis. . z

90 OI i tipą. Graži apysaka Iš laiką 
savitarpinės karės Siaurinės Amerikos 
indljonų. Vertė A. Olievr.kta 
patatayU laida. Chicago, I1L

100 Pasaka apie kantrią Alaną. Duk
terį turkų ciecoriaur Antoniaua, kurt, 
per 22 metu vaikščiodama po 
daugybą bėdų Ir vargų Iškentė/ 
t ra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- 
skis. Chicago, III. 1N2. puat 64 ..2Oo

114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė U 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kaL 
miečių Žingeidi, norintiems’ sulipa^ 
tinti su bailu iraanlygoms maskoltą 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge Jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, Iii. 1MM, pusta* 
plų . ........................................................

120 Po prljdznga ivontlnybės. loto 
riška apysaka ii Rymo laikų. Parašė 
E. Posteri. Vertė K- J. Odesoje, 1905, 
pust 100.....................  250

124 Robinsonas Knalus. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83 ....25s

134 Sidabrinis Kryžslia artos Dallyd$ 
Iš Nazaretą Apysaka ii laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 
J. Laukis. Chicago, Iii. 1906. pusi. 169. 
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)..............60o

185 Žmogus neplluškls. Vertė ii 
L^ediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, I1L 
1899, pusi 23 ..................................... 10c

- Pajieškau savo brolio Antano 
Bariso ir pusbrolio Jono Mocko, 
abu Kauno gub., Panevėžio ęav., 
Pušaloto parap., Pazukų sodos, 
abu i3 metų kaip Amerikoje, 
patys ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu.

Juozapas Barisas, 
Locust St., * De Kalb,

Pajieškau brolio /\dolfo Petru- 
levičiaus ir Kazimiero šamauskio. 
abu Kauno gub., Teisių pav., ir 
dėdės Igno Radavičiaus bei Jur
gio Galkevičiaus. Jie patys ar 
kas 'kitas teiksis duoti žinią adre
su:

Kazimieras Petnilevičia, 
46 Hunting St., Somerville, Mass.

t

t—>

Pajieškau savo vyro Kleop. Na- 
vickio, apie 6 mėnesiai kaip laišką 
rašė iš Northland, Mich., F. R. 
(^. Co. Camp 7. )*s ar ^as 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Ona Navickienė,
824 Bank $t, Waterbury, Conn.

Pajieškau savo dėdės V. Rėklio, 
pusbrolio A. Ambraziejaus ir pus
seserės P. Ambraziejutės, po vy
rui Maciuląitienės, Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Jievaravo gm., 
Igliškėlių kaimo.
kaip Amerikoje. Pirmiau gyveno 
Baltimoreje, M d.

Pajieškau savo pusbrolių Fran
ciškaus, Antano, Vincento ir Pet
ro Šimkų, Kauno gub., Raseinių 
pav., Skaudvilės vai., Semėnų 
vol., seniau gyveno Chicagoje, 
III. Visi jau per 10 metų kaip 
Amerikoje. Jie patys ar kas ki- 

teiksis duoti žinią adresu:
Barbora šimkaitė,

— 34 PI., Chicago, III.

Pajieškau savo pažystamo Jono 
šimansko, du metai atgal gyveno 
Baltimorėje, Md. Teipogt pajie
škau Franciškaus Statkaus ir Ro
ko Jakubauskio. Kauno gub., Tel
šių pav., Platelių parap. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žini;j 
adresu:

Jonas Budreikis, 
483 So. Canal St., Chicago, III.

Pajieškau savo brolių 
ciškaus, Stanislovo ir Florijono 
Janiavičių. Kauno gub., Raseinių 
pav.K Užvinčioį miestelio. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti ; 
nią adresu:

Leonas Jancvičia,
Dietz, Wyo.

Pajieškau savo pusbrolio Igno 
Karpavičiaus, Vilniaus gub., Tra
kų pav., Žeimarių parap., Palumžio 
viensėdžio, 6 metai kaip Ameriko
je, gyveno East Cambridge, Mass; 
turiu labai svarbų reikalą — jo 
pati tik ką pribuvus iš Lietuvos, 
yra labai vargingame padėjime. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

\Vm. Kuconis,
St., Boston,

Ant randos puikus 7 ruimais gy
venimas, garu šildomas, gazo ir 
elektros šviesa, šaltas ir šiltas van
duo visada. Atsišaukite pas A. 
Olszewski, 3252 S. Haisted

Ant randos labai pigiai 
nauja krautuvė jr gyvenami 
bariai. Galima apversti ant 
bučio, viskas už $20.00.
Pietvakarinis kampas 47 ir Eli
zabeth gatvių, arti Centre avė. 
Klauskis pas I. H. Schoen, savi
ninką, 112 Clark st., arba pas 
agentą.

Pajieškau savo brolio Kazimie
ro Navicko, gyveno Paris, III., gir
dėjau kad serga, bet negaunu nuo jo 
žinios. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Vincentas Navickas,, 
Box 370, ' 1 Virden, III.

Pajieškau savo brolio Fran- 
ciškaus Kibarto, Kauno gub., Tel
šių pav. ir parap., Picžų dvarelio, 
4 metai kaip Amerikoje, pirmiaus 
gyveno \\’ilson, Pa. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adre
su :

Paj ieškau 
Kazlauvkų, 
pav., šventažerio 
Shenandoah, Pa. 
kitas teiksis duoti 

Antanas S.
184 Front St.,

Juozo, Jono ir 
Suvalkų gub., 

gm. I 
Jie patys ar kas 
žinią adresu: 
Piliackas, > 

Elizabeth, N. J.

brolio Mikolo

Angliškos Kalbos Vadote lis. 
Tiems, kurie nori trumpu laiku 
prarhokti angliškai susikalbėti kas
dieniniuose reikaluose. Sutaisė 
J. Laukis. Seniai pageidaujama 
tokia knygelė, dabar jau yra gau
nama, ir kiekvienas turi progą 
pasinaudoti, ypatingai kas nemo
ka anglišką kalbą, tai dabar bus 
tiems aukso obuolys. Pusi. 90. 
Kaina ....................................... 25c

straipsnių Lietuvos laikraščiuose, 
ir pagal tuos sutaisė K. Stkls. 
pusi. 16. prekė,...•.............. • ••5C

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
ii visur ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki ėiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti .....................................................

Raistas — The Jungle. Parašė 
Upton Sinclair. Lictuviškon kal- 
bon 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

Kaz. Kibartas, 
ti3o Pearl st., Philadelphia, Pa.

$5.00 ant kožno Siuto

w
te.

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

The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEWSKI, Prezidentas

3246-48-S. Haisted st., Chicago,III.
■mą štoras atdaras iki 9 valandai vakare: Panedėiiais, Ularniakais, Ketvertais Ir

Subatamis iki 10 valandai.

toru* lot** ir kotas, 
*at vienos ar abiejų pu
sių užsegiojamas tik 

$15.00

Geriausias Apgarsinimas!
Jeigu patys išgydyti žmonės daktaro garsina, yra tai teisingas 

Ir tikras geriausias apgarsinimas.
Tokiu budu patys žmonės garsina ne tik Amerikoje, bet visa

me sviete, tik Collinso N. Y. Med. Inst. daktarus jų išgydyti ligo
niai, kuomi kiti daktarai negali pasigirti ir perstatyti padėkavonių, 
kad ką nors jie išgydė, kaip Collins Institutui didelės daugybės su
teikia padėkavojimų iš štai žodžiai paties gydinio ranka parašyti; 
kalba taip kaip yra: _____ .

į į

.1

K

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 
parduoti pigiau kaip visi kiti štorai.

Pas mus pirkdamas Drapanas 
užčėdysi $5.00 ant kožno Siuto.

Apžiūrėk drapanas kitų Sto
rų ir tada ateik pamatyti mu
sų drapanas, o persitikrinsi, 
kad siutą, už kurį kiti Storai 
ima $20.00, pas mus pirksi už 
$15.00; už kurį kiti Storai 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.

Pajieškau savo
Stalmoko, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Garždų parap., Macuitių 
Mecedių kaimo, pirmiau gyveno 
Bostone. Mass. Jis pats ar kas 
kitas teiksis douti žinią adresu:

Rapolas Stalmokas, 
910 — 6th St. Racine, Wis.

Pajieškau apsivedimui padorios 
lietuvaitės, esiu 32 metų amžiaus, 
turiu gerą darbą su dieniniu už
mokesčiu po $2.50; atsišaukianti 
turėtų būti terp 18 ir 28 metų.

B. Peseckis,
C.P.R. Box 82, Chaplean, Ont. 

Canada.

Pajieškau savo brolio Liudviko 
Jončulio, Suvalkų gub., Seinų pa
vieto, Kapčiamiesčio gm., Jončulių 
kaimo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Aug. Jončulis,
Box 26, E. Arlington, Vt.

Pajieškau Vincento Martynai- 
čio, Kauno gub., Šiaulių pav., Mes 
konių parap., Rupeikių sodos, 25 
metai kaip Amerikoje, pirmiau gy
veno Raltimoreje, Md. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su :

Jos Gautis,
820 3i PI., Chicago, III.

Pajieškau savo, pusbrolio Piju- 
šo Vosyliaus, Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Pažėrų gm., Apš 
rutų kaimo, pereitą rudenį pribu
vo į Ameriką. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Andrius Gaudinskas,
16 M iii st., Greenfield, Mass.

Pajieškau savo pačios Domicėlės 
Vaičienės, kuri' išėjo nuo manęs 
27 d. balandžio šių metų su Miku 
Jasoniu, pasiimdama su savim ke
turių ir pusės metų mergaitę ir 
$600. Jis yra .5 pėdų 9 colių aug- 
štas, geltonais, garbiniuotais plau
kais, raudono veido, su akiniais, 
laikrodžio grandinėlis j abu šonu 
kabo, baltas bruslotas, sveria 170 
svarų, 37 ar 38 metų senumo. Ji 
yra gražaus sudėjimo, —’----

! akių, 27 metų senumo.
mėlynų 

Kas pra
neš man apie juos busiu labai dė
kingas.

Juozapas Vaičis,
146 — 18 St.f Chicago, III.

Šltss rrynų vilnų, ran
kom* dirbta* Blue 
Ssrss Siutas, keli
nė*, nruslota* ir kotas, 
ant vienos ar abiejų 
pusių ažsegiojsmas 

$15.00

Pajieškau Franciškaus Ripins- 
kio ir Julijono Prišmanto, abu 
Kauno gub., Raseinių pav., Stul
gių parap., Ripinskis iš Usinų 
palivarko, o Prišmantas iš Anti
ninkų sod., abu apie 11 metų kaip 

Jie patys ar kas ki- 
duoti žinią adresu:

S. R., 
So. St. Paul,

Amerikoje. 
tas teiksis

Box 114, Minn.

Ant Pardavimo
Parsiduoda lietuviškai 

sankrova valgomų daiktų ir mčsos 
su kalniniais švarklais, 
arkliais ir įtaisomis dčl išvažiavi
mo kitan miestan. Atsišaukti rei
kia adresu: 121 W. Huron st., 
terp Centre avė. ir Noble st

lenkiška

vežimu,

Parsiduoda labai pigiai naminiai 
rakandai iš priežasties išvažiavimo 
tėvynėn; daiktai mažai tevartoti; 
artesnėms žinioms kreiptis reikia 
adresu: 866 — 33rd Place, Chi
cago, III.

Reikalauja tuojaus penkių or
ganizatorių apdraudimo Bendrovė. 
Gera mokestis kompetentiškiems. 
Atsišaukti reikia terp 9—2 vai. ry
to, 466 \V. North avė., 2-ros lu
bos.

Reikalauja vyrų j pietus prie 
darymo skersbalkių bėgiams (tai- 
zų). Gera mokestis; stovus dar
bas. Atsišauk 869 W. 33 r d St., 
Chicago, 111.

PRADINE LIETUVIŲ NAUJO- 
KIJA.

Yra vieninteliu beturčio žmo
gaus ramsčiu. Nesiduok apgauti 
mėgždžiotojams, garsinantiems pi
gias žemes. Męs turime žemę 
Męs turime žmonės su savim, tu
rinčius viso gyvenimo patyrimą 
kas link žemės ir oro musų krašte. 
Tau nereikia 40 akrų ar dau
giau musų žemės ir tųkstančių do
lerių vertės ūkio padargų, kluo
nų, arklių ir tt, padarymui gyve
nimo. 5 ar 10 akrų musų žemės 
atneš tau $2000 iki $5000 per me
tus ir su keliais šimtais gali pradėti. 
Kaipo įdėlis mėoątunėnns moke- 
stūpis su metais padvigubins tau 
pinigus. Darbas duodama pirkė
jams. Ploteliai perkami musų mie
ste 
K. 
st., 
ens 
III.

pralubms tave. Atsišauk pas 
J. Filipovich, 869 W. 33rd 
arba rašyk į Texas and Gard- 
Co., 45 La Šalie St., Chicago,

LIETUVIŠKA KOLIONIJA.
Sveikiausioje apigardoje Ame

rikos, kur būva šiltos žiemos, 
vėsios vasaros, kur žemė nuo 5 
iki 10 akrų atneša savininkui 
naudos per metus nuo 2 iki 3 
tūkstančių dolerių.

Musų žemė ir lotai atneš jums 
gerus pinigus, parsiduoda lengvo
mis 
gera 
name 
ateik
La Sale st., Chicago, III.

Reikalaujame gerų agentų vi
sur musų kompanijai; yra duoda
mas geras pelnas: Chas Urnich, 
La Šalie st., Chicago, III.

išmokestimis. . Darbas su 
užmokesčia pirkėjui kickvic- 
laike. Raš\k šiądien, arba 
pats pas: Chas Urnich, 45

ATYDA!
šuomi pranėšu visiems kny

gų perkupčiams ir Šeip reika
lavusiems maldaknygių: “Ma
žo Aukso Altoriaus’’ ir “Brevlo- 
rėlio”, kurių buvom išbaigę N r. 
1807, 1904, 1906 Ir 1907; kad 
dabar gavome didelį siuntinį 
Iš Europos, todėl galite dabar 
gauti visokio skyriaus viršais, 
iš minėtų virš maldaknygių.

A. OLŠEWSKIS.

25 Krasakortčs 20 centų. 
Gražiai parvuotl valzdsLCbieago*, terp kurių yra 
darių reginiai, Tiltai, Gatrėi ir ivarbiaati Tro
besiai. Vi*i kitokį. Orižų* iluvenyral paiiųiti 
draugam* ttrynCn. Viską* uxS0c.
Kama ė Ca. Dipf. 106, |34 Oaariam lt,

Telefonas “Yardi 7399”

Dr. Med. A. L.Graiczunas
8202S. Haisted St. Chicago, III.

(Kampai 32-ret gatvės.)
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vai
kų, speciališkai gi atsidavęs yra slepia
moms Ir odos ligoms.

Parsiduoda galiūnas nevisai 
brangiai lietuvių apgyventame mie
ste labai patogioje vietoje — tin
kama valgnamiui ar mažam vieš- , 
namini; puikus alus ir vietos lyg-j

11 UkUL Tsls|M*M

Dr, Marija Dowiatt-sass
749 W. 18th Street

Tarpe Paulina ir Wood gatvių 
: nuo 8;30 iki 10:*> ryto; nuo 2

Aritmetikos uždavlnynac. Vadovė- 
Ha aritmetikos pradžiai; antroji da
ba.

šita knygutė — antroji ir paskuti
ni dalia uždą viny no, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
au skaičiais visokio diduma Para
dyta Pr. Maitoto. Pusi. 6b prekė 20c

Astronomija, parai y ta pagal K. 
Flamarijono ir Lockyero, A. Aga
tai. Telpa: Dangau* apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė, Planėtoa, Komėtoe, 
krintančios žvaigždės, žėmės padėji 
mai pasaulėje. Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Bu daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62 ............................. 4Oc

Edgaras arba nuo ateizmo 
prie pilnos teisybės. Pagal L. 
Hammersteina parašė Kun. Dr. 
Y uodyšius.

Visas raštas perstatytas for
moje ginčų arba disputų tarpų 
protestoniškos ir katalikiškos ša
lies, kaip jos viena kitai yra 
priešingos ir tt. Puslap. 214. 
Kaina ✓ 5C.

lielvystymae vaisiaus gyvūnų. Lek
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
lių Ii embryologijoa. Pusi. 12. Pro- 
kė...........................................................ioc

Koks privalo būti raižą auguti- 
mas ir auklėjimas? Rankius raš 
tų, parašytų Dr. J. šliupo. Kož- 
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus, susipažinti su šia kny
gele. Pusi. 9!............................. 25c

r.

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

Klėkialial. Apysaka valkams. Pa
gal Kukllną, parašė A. A garas 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Lietuvių tauta senovėje ir šią
dien. Parašė J. Šliupas M. D. 
Antras tomas. Šitas 2-ras tomas 
apglėbia Lietuvių tautos veikalus 
nuo XIII-tojo iki pabaigai XVI 

Puslapių 56.3, kai- 
. $1 50

šimtmečių, 
na ..........

LietuviaiI ar gerais keliais žengia
ma prieky n? 
mas | lietuviškąją 
Jono šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
džio 1906, Union
gruodžio 1906, Edirardsville, Pa. 
gruodžio 1906 ir Bcranton, Pa. vasa
ryje 1207 m. Pusi. 47, prekė.... 15c

Nuoširdus atalllepi- 
visuomenę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Conn., 25 gruo- 

City, Conn., 26 
31

Lietuva tėvynė mano. Eilėmis pa
rakė K. Stiklelis, te4pa 14 gražių tė
vyniškų dainelių. Puslapių 16 pre
kė . ........................................................ 10c

Pasak 
Pa- 

Napoleono I paskutiniųjų 
Pusi. 44. Prekė.... 15c

Laikrodininko atminimai.
Erkman-datrianą, sutaisė S. M. 
veikslas iš 
kariavimų.

Moteris 
Parašė J. 
yra labai žingeidi perskaityti mo
terims ir vyrams, anot autoriaus: 
“Teisybė yra tokia prasta, kad 
męs tankiai nepamatome jos tik 
dėl jos prastumo’’, 
daug gali atrasti 
iš jos. Pusi. 47.

ir jos vieta žmonijoje. 
Laukis. Šita knygelė

Kalbėtojai 
sau medžiagos 

Kaina.... 15c

Maglkas.Menininkas arba
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėlial ir 
kaip padaryti visokias štukas. Pus
lapių 32

Oras,
Lekcijos 
šernas. 
138.

......................................  15c
Vanduo, šviesa Ir Bliumą, 

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

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

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

Pasninkai Lietuvoje. Aprašy- 
meliai apie 
ninkus, yra ištraukos kelių rašytų

lietuvių žmonių pas-

Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Nlemojewski, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų* ypatingai ii at
sitikimų Varšavoje talkuose rusų ka
rės su japonais ir Įvykusios po jai 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny
gelė |doml kiekvienam. Pusi. 76 20c

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

Ratelių spėjimai. 7ra linkamlausta 
žaislaa (zabova) šelmyLiškuose ausi- 
rinkimuose. Parašė D. Spėjikaa. 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

Tikri Ir netikri ėventisjle. Paveik- 
alėllal Iš gyvenimo 
kankintojų. Išleista 
Laisvamanių. Pusi.

Sparnai, Drama III-juose ak
tuose. Parašė V. šiaulėniškis; 
yra geras su naujomis idėjomis 
perstatymas. Pusi. 44. Kaina...3oc

Tautiškos Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas, persekkjlmss y pa tos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, 
džio ir sąžinės, ir kame 

Prekė ..........

kankintlnių ir 
Busi v. Lietuvių 
61, prekė .. 16c

Pusi. 47.

laisvės io- 
iigaaytnas? 
............ 10c

Vaišia 
žiu Pijų 
sutra laida.

Jėzaus Kristaus pas Pople- 
IX. Parašė Victor Hugo, 

Prekė ....... ......... 10c

žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos.. Sutaisė Antanas I -alis. 
Puslapių 382 iki šiol turėjome tik 
su apdarais j>o $2.00, dabar kas 
nori pigiaus nusipirkti, tai popie- 
ros viršas. Kaina...............$1.00

3*5*
A. OLSZEWSKI,

S. Kalsto! St., Chkago, III.

Knygų Kataliogas
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- 

šou Bvett Mzrden. Lictuviškon kai boa 
išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga- Didelio formato. Chicago. III.

............... ....................... $1^0 
Apdaryta ........................ ................. $24K

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 
iš devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis. Kas kal
tas, Gatvės vaikai, Paporčio žledaa. 
Miško sargas. Signale*, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago, Ui. 1902, pusla
piu »9 ................................................ 15c

43 Karės laukuose. (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Gari t n. 
Vertė A. L-is, Užimanti pasaka Iš 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago. 111. 1906. pusi. 81 ...................20c

43 Iš gevlnimo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių paeakų, apie rojų 
dangų, čyščlų. peklą; apie giltinę, ma
rą, cholierą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų valdlnimąsi ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar 
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa- 
gal tarinę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; , 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt , 
Chicago. III. 1903, pusi. 470. Popie- 
ros apdaruose .................................$1.50
Audimo apdaruose .........................$2.00

67 Lletcvlškoa Pasakos Yvairlos. 1 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Da'ls 1 
i. Cla telpa 141 labai gražių, juokln- 1 
klngų, išmintingų ir žingeidžių paša 
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 $1.25 
Drūtai apdaryta............................ $1.50

63 Lietuviškos Pasakos Yvą Irios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia
II. Čia telpa 205 labct gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvieną 
skaitytoji ir klausytoji ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25 
Drūtai apdaryta .. ........................... $1.50

69 Llstuvlėkou Pasakos Yvairlos. 
Suriuko Dr. J. Basanavičius. Dalis
III. Ola telpa 202 dar gražesnės ir
juokingesnės pasakos. Chicago, I1L 
1904, pusi. 333 ............................. $1.25
Drūtai apdaryta.......... .. .................$1.50

70 Lietuviškos Pasakos Yvairlos. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago, 1U. 1905, pusi. 299. šio 
je knygoje teip kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasėkų, telpa keli šimtai užimanččlų 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III 
ar IV dal|, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .. $1.25 
Drūtai apdaryta..............................$1.50

76 Maxlm Gorki). Pasakojimai. Ii 
rūsy kalbos vertė A. L-is. Turinys: 
Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, Ma
karas čudra. Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Chicago, 111. 1906, puslapių 
103............................................ 25c

1 200 Akis už ak|, dantis už dantf.
! Juokai viename akte. Perdirbta iš vo

kiško. Chicago, I1L 1907, pusi 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
B-a Ir M. P-ta. Chicago, I1L 1902, po
slapių 62 .............................................. 2®°

225 Garlaua vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B u ir M. P-la. Chica
go, Iii. 1902, pusi. 48...........................19°

257 Kun. Gramuloa Rsštlnyčloje. Ko
medija viename akte. Parašė kun. FT. 
Hodūr. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, IU. 1906, 
pusi. 14 ..................................  • ...100

262 Mindaugis Lietuvos Karalius, 
istoriškas paveikslas 5-ae aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Sloveckl. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. K> 
dirka). Chicago, Iii. 1900, pusi. 86. 25c

331 Žilė galvon velnias vuodegon. 
1 Komedija vienam akte. Pagal lenki

šką sutaisė M. P-ia Chicago, IU. 1901, 
pusi. 31...................................  -.100
471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant

karių žmonės nuolatos žiuri, bet Jų 
nesupranta.. Bu 7 pave4kslėliaia Len
kiškai parašė Pro m y k. Riciną sykj iš- 
versta j lietuvišką. Labai na užHnga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti U 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tL Chicago, IIL 1894, pu
slapių 79 .............................................. 30o

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija, r ag ai profesorių Vojel- 
kov’ą sutaisė Šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus j 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, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro 
verta perskaltytL 
pusi. 238 ............................................... 75c
Apdaryta  .........................................$1.00

473 Apie žemę Ir kitus svietus, »ų
bu v Į Ir pabaigą. Pagal Hellperną, FaL 
bą ir kitus, sutaisė Šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
III. 1896, pusi. 225............................ 75o
Ta pati apdaryta.............................$1.00

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus dalgtus. Pagal prof. Nusbaumą, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu bude 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų žo- 
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, UI. 1901, pusla
piu 147................... 40o

607 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su 
daugelfu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo
nių, medžių Ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų Iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago, Iii. 
390L PU»L 129................................... .

Kiekvienas 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms,

Chicago, III. 1907.

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkcvyčlų ir kitus sutaisė Šernas. 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
apie yvalrius musų žemės augalua, jų 
sudėjimą ir atmainas, gyv| ir plėtosi
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chičpgo, Ui. 1903, pu
slapių 238 ................ .............. ąoą

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
dėjo plaukti j Ameriką, kokioa karės 
buvo, už ką kariavo ir kokiuose mo>* 
tuose; kiek buvo prezidentų, kokie ir 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 m. 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką, kokie čia tada žmonės gyveno, ko 
kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra- 
klek kuris gero dėl šios šalies padarė.. 
Prie galo knygos telpa Suvienytų 
Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, Iii. 
1896, pusi. 364 ..............   ąi pą
Ta pati apdaryta audimu, ki«4 
damose, aukso litaroa ant 
tono .... ................ .. .



■k '

608 Gamtos pajlego* Ir kaip I* jų 
naudotis. Pagal Bltner) sutaisė Ser 
nas. Svarbios moksliškos vertės kny 
ga, su daugybė paveikslų y vairių su 
tlnerijų ir kitokių prietaisų ant išnau 
dėjimo gamtos pajiegų. .Chlcago, iii 
1904, pust zu6 >MHa — 50c

516 Ii kur atairado musų naminiai 
gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčlų sutaisė Šernas. Su pa 

. veikslėl|ais. Chlcago, III. 1901, pusla
pių 73 ................................................ 20c

526 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi daugi 
tki kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė, telpgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chlcago, III. 
1906, pusi. 140 ...........................  35c

Knygelėje aprašyta svieto

627 Kada .Ir kokiu budu gali sviete*
2 pasibaigti. Parašė P rot Dr. M. W1Ul 

Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė X II- 
gaudas.

. pabaiga. Kas nori daslžinoti kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito litų knygelę. Chlcago, 

III. 1906, pusi. 135 .......................35c

545 Nematomi prieisi Ir draugai 
tmonlų. Pagal Bltnerj sutaisė šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim 

. dančių visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymusi Hr tt Su pa
veikslėliais. Chlcago, I1L 1905, pusla
pių 113...................  3Qc

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma.
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lie- 

. tuvtškon kalbou vertė J..šernas. Cbi 
cago, PI. 1907, pusi. 138 ..35c

553 Paėjimas organiško svieto. <’*- 
gal Bltnerį sutaisė šernas. Knyga di
delės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam 
tos sutvertų daiktų; pai >do, pagal se
niausius Ir giliausius žemės sluogsnius, 
daug milijonų metų atgal gyvenusius 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
paukščius ir tt Su paveikslais. Chl
cago, III. 1905, pusi. 137 .................. 35*

1135 Hyglena arba makalas apie už 
laikymą sveikatos. Pagal Berašau, 
Drą Moli Ir kitus, sutaiso Šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas jų su 
atyOa perskaitys, patalkys apsisaugoti 
nuo vlaoklų ligų, užlaikyti didybėj* 
savo sveikatų, pailginti savo amžių Ir 
užauginti sveikus Ir tvirtus savo vai
kus. Chlcago, m. 1897, pusi. 133..35c

1176 Pamstas Visokiai Reformai. 
Vadovaa sveikatai, turtui Ir laisvei. 
Popuiiariškas raštas apie klausimų 
valgybos. Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurle 
kiti telp pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chlcago, III. 1907, pusi. 113............ 30c

Knyga padalyta |

1210 Aritmetika. Sutaisė S. Skač 
kauskas. Lesgvas būdas išmokti skai 
tlluotl (rokuoti), 
penkis skyrius. Skyrius I —- apie
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky 
rius IV — Prilyginimai ir proporcijos. 
Skyrius V — Proporcijų p rieve din ės 
Chlcago, III. 1897, pusi. 104 .......... 25c

1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pa
gal Ollendorfų, Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
škiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per savo be pagel
bės mokytojo. Chlcago, Iii. 1906, pu
slapių 307 ..............................   ..81-25
Apdaryta ............................... ....81-56

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lalis. Čia 
rasi visus lietuviškus žodžius Išguldy 
tus angliškai. Kožnas žodis paženklln 
tas kursyvoms ii tarom* prie kokio 
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly 
SOJB)|1 sęuijąupis ‘isjspds ouijpns on 
ant nugaros. Chlcago, IlL 1902, pu
slapių 382.........................................82.00

Stereoskopal arba Teleskopai SERIJA IV.
Susideda 18 100 SteeeoaAoplikų paveik 

•lėlių bakeelyjf į^kė 82.00 už 
bakael].

Šitoje serijoje yda 4 Sykius tiek pa- 
velklėHų kų pirmutinėse serijose. Ir 
fital ką juose galite pamatyti: 
101 Besiartinanti audra 
102

103

104
105

10<

Stsreouaopas arba Teleskopas yra tai 
prietalsa arba niūrones su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėllo, abrozėli* pavirsta | na- 
turallšką paveikslų, kurtame matai eis
iąs grupes žmonių, triobų, visų mie
stų. piečius laukus,, miškus, darius ir 
taip toliau, telp kalpScad pats tojo vis- 
toje būtumei ir viekų savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia | natų 
raltBkų fisybę. padidina jį atsklrsto 
žmogų nuo imogaus ir Išrodo jau no 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turimo dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskoplikus paveikslui, 
kaip matote žemiau surašytu*.

1327 Žodynas lietuviškai • angliškos 
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul 
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang 
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, telpgi 
kiekvienas žodis paženklintas kursy
voms U taroms prie kokio gramatikos 
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais. į 
ęugara ir kampai drūtoj gražios moro- ' 
ko skuros. šonai audimo, ant nugaros į 
parašas aukso literoms, lapų kraštai 
manuuruoti.....................................84.00
Ta pati knyga popieroa apdaruose 83-00

566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutehinsonų sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo ss- 
niausiu gadynių y vairius, sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus. Šiandien tų sutvėri 
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
nius, kanalus, arba imdami iš žemės 
anglis, randa gfllai palaidotus žemėje.
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, neauga- r' 1328 Žodynas listuviėkal-angllškos Ir 
Mintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti įvairiuose muzėjuose. Iš 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip 
sena yra musų žemė, klek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
žvėrip kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumų ir senumą žemės sluog- 
snig. kultuose tų sutvėrimų kunus ran 
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant jos atsirado. Chlcago, III. 1900, 
pnsl. 370 ..............
Ta pati apdaryta

angliškal-iietuviškoa kalbų. (Abi dalys 
— I tr II, t. y. No. 1326 ir No. 1327) 
<'ienoje knygoje. Yra ta.! reikalingiau
sia knyga norintiems gerai pažinti an
gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 ..................86.00

107

108

109
110
111
112

118

114

116
116

81-00
81-25

569 Svieto pabaiga. Iš rusiško verti 
Pr. Siūlelis. ' Kas nori daaižlnotl ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito

■ šių, knygelę. Chlcago, III. 1902, pu
slapių 31............................................ 10c

597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
gal Schmehl‘1 Šernas. Mokslas apie 
subudavojimų kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, žarnapilvlų ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų gimine jis 
tveria. Su. paveikslais. Chlcago, UI. 

.' 1906, pusi. 313 .... .. ....................81-90
Apdaryta ..................... 81-25

Ethnoioglja arba mokslao apie 
tautas. Pagal D-rų M. Haber- 
parašė šernas. Su paveikslė- 
Yra tai svarbiausia moksliška 
apie visas musų pasaulės Įmo

viau vlešpaty- 
Ir net maliau* 
jų paveikslus.

630 
žemės 
landtą 
lials. 
knyga
nlų veisles. Ji parodo 
sčių, visų žemės, kraštų 
■ių salelių žmonės ir 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir a be Inai vilkų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių istort- 
jų, tegul perskaito šių knygų. Chica
go. UI. 1903, pusi. 667 ........... ...82JX)
Apdaryta gražiuose Ir drūtuose audi
mo apdaruose..................................82.50

641 Geografija arba žemės aprašy
mas. Pagal Geikle, Nalkovskj ir ki
tus sutaisė Šernas. Su pavoikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalų, diduma ir platumų; 
jos kalnus, jų vardus, augštj, vulka
nus metančius iš savęs ugn|; iš kokių 
sluogsnių susideda žemė, kur Ir kiek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže
rų. upių, jų vardai, plotis, gylis; kokio 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, kuni
gaikštystės, respublikos ir tt Kiek 
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokio orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedro;; 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, 
amt geros, standžios poplero* spaudin
is. Chlcago, III. 1899, pa’JL 469. 82.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
dnTuore. auksinėmis literomis atspau
sti parašai, ant nugaros ir šono.. 82.50

685 Isterija abelna.. Dalis pirma. 
Nuo seniausiųjų laikų Chlnljos — 
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
mui imperijos Aleksandro Makad o ai
škėjo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A_ 
Baceviče. Su paveikslais, parodan
čiais tų laikų plnuntdus, sienas pylių, 
tvirtyniųj typus kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto Ir tt Chi
cago, Ilk 1904, pust 498 •«.•••• .flJM

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba knyga burtų, tnonų ir visokių 
paslapčių ir praktiška C- C. 8t Ger- j 

.malu Delnažlnystė, su paveikslėliais.; 
Surinko 
Laukis, 
š klausia 
žinystės 
aat viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo. 
1904. pusi. 412 .. i.......
Drūtuose apdaruose ..

Ir Išguldė U svetimų kalbų J. 
Yra tai didžiausia ir praktl- 
monų knyga, burtų Ir delne- 
mokslo. Formatas 6x9 colius,

Chlcago. HL 
........... 83.00 
........... 83.50

A. Olszevvskl
3252 S. HsIstodBt., Chlcsgo, III.

Daugumas musų žmonių, jie- 
škančių geros žemės apsigyveni
mui, privertė mus rūpintis su- 
jieškojimu atsakančios vietos už
dėjimui lietuviškos koliontjos. 
Taigi, norėdami kuogeriausiai pa- 
patarnauti savo tautiečiams, visą 
šitą mėnesį atidėjome apvažinė- 
jimui visų kratšų Amerikos, kur 
tiktai yra, atsakantis oras, gera 
žemė ir prieinamos kainos nu
pirkimui žemės. Iki šiam laikui 
apvažiavome jau daug vietų, iš 
kurių vienos buvo labai geros, ki
tos pusėtinos, o dar kitos netin
kančios. Už poros savaičių pa
baigsime savo kelionę, ir, atradę 
didelį plotą geros žemės, užpirk- 
sime ją su mieriu uždėti lietuviš
ką kolioniją. Taigi, visi tie, ku
rie rašė mums laiškus klausdami 
apie farmas, su noru apsigyventi 
geroj vietoj ant farmos, malonės 
palaukti, kol męs galėsime mu
sų visuomenei išduoti atskaitą iš 
musų patėmijimų, apie 
laukus Amerikoje, ir 
duoti išlygas pirkimo 
tam laikui nenorime 
patarti, kur reikia 
nes, idant tokį darbą
singai, reikia žinoti gerai visus 
kraštus -Amerikos, ir padaryti 
palyginimą. Už poros savaičių 
musų darbas tyrinėjimo bus už
baigtas, ir ^tuomet pradėsime ru 
pintis pardavinėjimu laukų ir už
dėjimu lietuviškos kolionijos Ame
rikoje.

Be apgarsinimo “Lietuvoje”, 
pilną aprašymą turėsime surašę 
knygutėse ir kas norės gauti pil-

įvairius 
teipogi pa- 
laukų. Iki 
nė vienam 
apsigyventi, 
atlikti tei-

tegul atsišauks pas mus. 
Su guodone,

3252 S. Halsted SI, Chicago

____ artinanti audra ant ežero Brle. 
New York. Terorų krovimas | di

deli oceanlnf laivų.1
New York. Pilies daržas (Casttle 

Garden).
Boston.
Atlantic

ryj-
Niagara.

tys nuo ožlnėe salos.
Shoe Falls from Goat lai and).

Chlcago. Auditorium viešbutis Ir 
Mlchlgan Avenue. ••

Kaskados Ir -polprllnė svetainė. L 
P. Parodos 19O4m.

Moki indljonas namleje.
Moki Indljonų gyvenimas.
Sioux indljonų va<|as. He-No-Frail. 
Vartininkai (The Senti neis) 3,043 

pėdų augščlo, Yosemlte, Cal.
Motina girių. 63 pėdas apėmla Yo 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, Ang 

MJoj.
Airiją. Klllarney, pilis Ross.
(ėjimas | Muckross Klloštorlų. Al 

-U*
Siaurinis

EžeraT vteUnao darže.
City, New Jersey. Pame- 

ME* 1 .
Patkhvinfa, vandenakri-

(Hohm

117 
SERIJA I. Ut Berlynas.

Susideda Ii 12 Btereoskopllkų pavolk- 
slėllų pundelyje. Prekė 50c. už 118 
pundel|.

fital kų juose gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellow-8tono Par

ko.
Kvletkinė paroda, mieste Santo 
gos. N. Y.

Bowery gatvė New Yorke.
DidyMs vandens puolimas, Yellow- 
stone Parke.

Typiška tabako ferma, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honoluiu, ant sa- 
los HawaH.

Žuvų rinka, mieste Mani 14a, ant Fi
lipinų salų.

San Jose gatvė, mieste San Juan, 
Porto Rlco.

Puikiausia pilis mieste Rheinsteln, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandelis Salone de 
Jenets. mieste Vienoje.

Švento Mykolo paloclus. Peterbur
ge, Roeijoje.

Švento Petro bažnyčia ir pllaclus 
Ryme.

>0

121

3

3

5
6

7

8

9

10

11

13

miestas. Glbraltar.
Bondler loviu tr Kata-

132
123
184
125

126
127

128

120

130

181

133

133

134
SERIJA n.

Susideda Iš 25 Stsreoskopiėkų paveik
slėlių bakselyja. Prekė 75c. 
bakssij.

Štai kų juose gali pamatyti:
Gražiausias vandens puolimas, 
vana Glen, N. Y.

Grandžių sodas, Floridoje.
Didžiausias pačio buliukas, 1 

Yorke.
Stebėtinas vandens puolimas, 
gera Failu, New York,

Puikiausia svetainė Uaited States 
Hotelyje, mieste Saratogos, N. Y. 141

Kupčlška gatvA Gblapo, mieste Ha
vanos. Kuboje.

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

Geležinkelis ant salos HasralL

138
ui

136

3

7

10

11

U

13

14

Ha- 127

138
N*w

Nte-
139

Vokietija. Griuvėsiai vlduramžlnte 
pilies.

Vokietija. Laivas aploldžlantls Ko- 
blenc'ą, ant Rbetno upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas pairariųs.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono Dilia, Goteborpa.
Šveicarija. Moudt Blanc žiūrint 

nuo Chamonlx.
Tbun, Šveicarijoj.’
Žiūrinis kiemas. Alhambra, Graną, 

da, išpanijdj. .
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj. Prancūzijoj.
Tullerlnų daržas, Paryžiuje. Fran

ci joj.
Paloclal (autų ant upės Bedna’oe, 

Paryžiaus Paroda. 1900m.
Venua de Milo Louvre. Parytluja, 

Francijoj.
dės Cbampe Elyseea, Paryžiuj^ 

Francijoj.
Didžiosios operos paločiau Pa

ryžiuje, Frakcijoj.
Tvlrtynė Sv. Jono ir Kstedra.Mar> 

eelllea. Francijoj.
Laivų užplauks ir ef»Hs. Vlllefran- 

che. Francijoj.
Caralche keline ir ežerėlis VU1» 

francho. Frakcijoj.
Pajūrinis kraštus ęgslno, Monte 

Cerio.
Vatikano daržas Ir Sv. Petro kn

ieti ra. Ryne. ItallM.
Rymas žiūrint nuo bokšto Sv. Pe

tro katedros.
140 Didžioji galerija Colotia palocluX 

Ryma, Italijoj.
Skliautas Švitimo Severo, Rym% 

Italijoj. € -
Koloaeumas. Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas pa indus, Potn- 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas. Milane, Itali

joj.
Kelias S v. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
Šėrimai karvelių ant plečia ui gan 

Venecijoj.
Iv. Andriejaus, Venecijoj,

143 
1143

144

148

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
. Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS. Savininkas.

r-H 7 i Banka. n
Šioj* bankoje kiekvienas lietuvy* gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

nanjiį 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 Si banka moka 3% ant metų.

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

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

Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ir ne 1 
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti, 
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

Šifkortčs.
šitoje bankoje talplnasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima 

šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose, čia kožną dieną j 
gauti laivą išvažiuoti į k rajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai Į

Chicago reikia išvažiuoti ketvergais. j
lipinu.

Kapellja "Sousa" ant Paryžiaus pa
rodos, Prancūzijoje.

Paimu daržas miesto Franktort,
Prusnose.

Merginos parduoda kvletkas m h*.
sto Kopenbagen, Danijoj.

kTua, tortai* u etajutt
C Kaire, Egipte.

151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamos Ei

Puiklausias 
• st* Mosto 

15

16

Rustoenval vandens puolimas, N< 
VMUoj.

Opera avenoo gatvė, Paryžiuj^ 
Franciui jo j.

Moterų duelė* su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kūdikį prausia.M

80 Kai; labai dideli tie m Minkei
21 Vakaro dlakuaijoe.

Ir keturi kitokį paveikslėliai.

SERIJA III.
Susideda iš 2b dteraookopiškų paveik

slėlių 16 Kristaus gyvenime, Pre
kė 81-00 už bakaelj su 22 paveik
slėliu.

Štai ką juose gali pamatyti;
Kristaus užgimimas Betlejaus Bur
nelėje.

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

Kristus, dar kūdikiu būdama^ aeo- 
klna daktarus Jerusollaus bažny
čioje.

Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandenj | vyną.

Kristus ant kalno kalba ] 
Judošius savo pabučiavimu i 
Kristų žydams.

Simonas pagelbsti Kristui 
ueštl.

šventa Veronika apšluosto 
..■šristul.

9 iM«us ramina moteris, kad 
verkių.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojlmo vietos.

Žalnieriai Ir Sv. Petras prie kalno 
Golgotos.

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

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia į dangų.
Regykla Šiądieninlo Betlejaus.
Kaip eiądlen Išrodo Statnelė, ku 
kurioje Kristus gimė.

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

Kaip šiądien išrodė Kristaus

5 
6

I

10

11

12
13

14

16
17
18
19
80

21
22

84

35

146

147

148
148

Kelias 
Italijoj.

Mabumotonų bažnyčia Omaro.

Uo užuolanką, Alglera.

152 Mahometonų bažnyčia SultaoD Ha- 
ean. žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.

Pyramidoe Ir Arabų vlUja, žiūrint 
nuo Ghlceh kelio, Kaire, Egipte.

Arabija. Daržan išdžiūvusiame

163

184

156

166
157

158

159
160

161
162

(ėjimas | paloclų, Slngapore, Indi
joj.

Turgaus diena 8 Inga po re, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trukia, Binga- 

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

nijoj.
Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
Chlnlečių vlenbuorinlal laivai | 

plaukoj Hong Konge, Chlnljoj.
Gražusis kelias Sbangkal. Chlnljoj.
Žvilgis ant viešos turgavietės,

163 Tautiškas priešpiečių namas ant

164

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

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

priešais 
išduoda

kryžių

v*ldą

jo ne-

nukry-

Sv.

Kaip šlųdon išrodo Kalvarija, 
Kristus mirė.

U tytėlė po .vardu Jėzaus “fiui Žmo-

kur

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokobama, Japonijoj- Prūdas egip- 
tlškų lotus kvletkų pilname žy
dėjime.

Junltų žlayčla Honmoku, Yokoha- 
ma, Japonijoj,, b •'

Yokobama, JaponŲok Siaudus dir
bantis lytines ^kurpes.

Yokobama, JaphhljoJ? Krlaukllnlų 
žuvlų pardavlnėmąus stotis.

Paroda ugnagealniu atletų, Yok» 
hemą, Japonijbį. ®

Yokobama, Jap^UJej. Kvletkų-dar-

Yokobama, JaphtljcdO Altorius, ne
šamas jaunų^ gerbėjų Matsuri 
procesijoj.

Japoniški valkai, nešanti pokyliui 
Matsuri altorių, čYoklhamoj.
Matsuri pokyliu;' mistikos pastolas 

ir šokėjai, Yąkohpma, Japonijoj. 
J°l- 8 .x i-’i

Yekohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokobama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo 
kobama.

Japoniečių būdas eiti pailsiu.
Trepsi | Klgomlzų žinyčių, Kyo- 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų žiny-

4 4
180 Auksinis pavillonas Int ežero Kln

kakujl, arti Kyoto, Japenljoj.
181 Senoviška žiaytta FujljMU, Mt

166

166

167

168

169

170 182
71 188

172

173

174

175

176

177
178

179

84

185
186

187

188

189
190

191

192

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

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

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

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

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

Šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos 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:

A. OLSZEW5KI
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Teatro gatvė, Ilgio vieną mlllą, 
Oaaka, Japonijoj.

Nare, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myla žiny- 
čloa.

Nlkko, Japonijoj. Sehovės akmeni
nis šuo, serglantls Nlkko žinyčių 
nuo Piktojo.

Hawallški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honoluiu, HawaL
Daktilinių paimu kelias, Honoluiu. 

Hawal.
Haarallška moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę kriauklinę žiūrai
ty į

Chlniečiai renkanti ryžius, Hawal.
Gyvenimas Pretorljoj. Pietinėj Af

rikoj.
(plauks ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparaiso, Chile.
Jamsloo* Brookline gatvė, Port

193
194

“Jojimas šėnlmis”. 
Mano apginėjas. , 4 „
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuris esi danguose**.
Pagalvėlių kerė, 
šėrimas kačiukų.

196 
196 
197 
198 
199 
200

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja........................33.00

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

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

■’tts vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja (1.00.

SERIJA V.
Susidedanti iš 12 maišyto gątunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelj.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, bevelk vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš vkokių gatunkų. Juda* 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių Ir 
kitų bagetų triobesių paveikslai, taip
gi ir komiški pąvelkslėlial. Si serijai 
yni. gera tiems, kurie nori pinigus už-' 
čėltyU. nes ji kaštuoja tiktai 39^. •

joje galima tiek daug pamatyti kali 
ir serijoje L 1 , J

SERIJA VL
12 teip oat maišyto gatunko paveikslė

lių pundelyje. Prekė 75c. už 
del|.

šitoje serijoje gražiausi paveikslų ' 
lial. Labai aiškus, yra dirbti gcblcs- 
slų artistų, braagzui darbo. ( ‘ z 
žiūrint matai viską teip aiškiai kai* 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, krd virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoj. Z— 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai viena* 
Teleskopas užtenka jiems visleau.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
sali inatl paveikslus kokius tik nori ir

<11. I U teleki

/

ant kitokių reikalų visada adresuokitea
A. OLSZEWSKI, <



LIETUVOS” AGENTAI.
Bsltlmore, Md.

711 W. Lombard St
521 Columbla Ar.

Jonas Želvio,
J. Diemedis, 
,Wm. J. Moian,

S. E. cor. Sharp and Camden Str.
J. Luis, ; 26 So. Oreen

Gavvlis, 1834 N. Castle st.
’ Brooklyn, N. Y.

Froomes, 73 Grand

St.

stE.
A. DirtuUiHs, 155 Metropalltan Av.
Stan. Rinkevičius, 73 Grand SL 

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

Elizabuth, N. J.
Wm. Bičkus, 211 First St

E/St Loui*, III.

(uoz- Rainis, 53J Collinsvill, Ar.
Gilberton, Pa.

J. Ambrazevičius, Boa A

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

Millinockct, 
Jurgis Tumosa 

Mlneravllle, 
Jaosas Ramanauskas. 

‘ Mt. Carmei, 
Jonas Banla,

> New Britaln, Conn.
21 Pleasant

Me.
Box

Bei

621

SU
St.

M. J. Chieponls,

And.- Jasinskas, 
New Haven, Conn.

New York, N. Y.
,A_ Legnievrskis,» 144 E. Houston St

Nevvark. N. J.
y, Ąmbraaevičia. 178 Ferry 8L

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

‘ Philadelphia, Pa.
ą Ignotas, 1028 80. 2-nd 8L

Plttsburg, Pa.

Jonas A. Ignotas 46 So. 2211d St.
Scranton, Pa. 

p^triki^ 1514 Hess Av8u

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

Shenandoah,

Andrius Maęis».
• Turnėr Falls,

K. P. šimkonis,
Waterbury, Conn.

Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St

Westville, III. a j.
V. 8. Kreivėnas.

. Jjuozas Slikas, •
Worcester, Mass.

'Antanas Bernot&s, 12 Harlem 8L

M.

Pa.
S. Main St
Mass.

Box 617

COURT 
namus už 

$1500, $1600, 
.. /.......... $4500
AVĖ. namai 
..................  $2000

Ar moki 
ient’a?

- Jeigu teip, tai apskaityk kiek 
turi išmokėti per vienus metus, 
o pamatysi, kad už tuos pačius 
pinigus gali išmpketi namus, ku
riuose galėsi^ senatvėje ramiai 
gyventi. Jčigu dabar užpirksi 
namus, tai / per dešimtį ar pen- 
kioliką met/ų rentaš sugrąžįs tau 
pinigus užmokėtus už namus ir 
turėsi savo\ savastį ant viso am
žiaus.

lemykite kaip pigiai galite 
nupirkti pąs mane namus su, lo
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke
lias prekes, parodymui, kad kož- 
nas gali sau pigiai namus nusi- 

fpirkti: : f ■ -■
Ant ILLINOIS

galite gauti 
$1200, $1400, 
$1800 iki ...

Ant AUBURN
SU lotu UŽ .1

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

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

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

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

Ant SO. 'HALSTED daug 
visokių namų biznio ve
dimui, galite pasiskirti už 
$3100 iki ... ............. $40.009

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

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

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

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

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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas ■ (4 
ru’inai) su lotu ..... '. $1.200
$350 iš kalno, o ręsta ant -M 
Išmokėjimo po $12 ant me-

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

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės. Geras mūrinis na
mas su lotu .... . $1.500

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

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

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

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

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

WALLACE ST., arti 28 
gatvės. Mūrinis namas ant 

3 lubų ............ >• • • • $5
Lotas 25 per 130 pėdų. 
Rentas $56 į mėWšį.

r300

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).

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

31ST PLACE, 1 
gan ir-;Auburn Avė. 
rinis namas. Kaina . 
Lotas 25 per 107 pėdas. 
Rentas $16 į mėnesį.

Muri- 
2 lubų $3.1 
125 pėdų, 
mėnesį (4

tarpe Mor-
Mu-

.000

■ ■ Irt T ■ Al knY®a “THE JUNGLE”, 3d|o A spaudos Uotu-* 
■Z 'RAIS I flS ^“olokalbols. •

A liniVinV Ji parašyta vieno ii geriausių AmorMm raitininko Ir

■ taip žingaMI, kad j 18 kalbą livertta. Liotuvlamt |l tuom akyveoni, kad anorlko-
■ nas aprašo lietuvius nuo iillpimo Ii laivo per visą h lyvosimą *meriko(e.
9 Porsktaitęs “Raistą” atrasi visų apgavysčių paslaptie, suprasi kaip padaro 
U didelius pinigus Ir niekas negalis tavęs prigauti.

■ “RAISTAS” aiiklal parodo, kaip piniguočiai apvagia darbininkus, išgėdina
■ |ų moteris ir nustumia j paleistuvystę; kaip skerdinyftios prlmalbs visokių liaury.

I
bių prie misos ir nuodydami žudo įmones. Ta knyga pilna akyvumo Ir kiek
vienam reikalinga perskaityt. JI su|udino žmoniją, sudreMno Europos ir Ameri
kos parlamentus.

“Raistas” dideli knyga, prekė K 1 dol. ,,
Siunčiant pinigus adresuok:

J. Naujokas, Madison Sq. Box I89, New York, N.Y.* Taip pat esu agentu vienatinio paša u H j Hetuvilko dlenralėlo “VIMau* Zlalų". 
Prenumerata puaet metų 3doL, metam* 6dol. *u prlsluntimu Amerikon. Kuri* pri*

I
sių* 7 dol. apturės “RAISTĄ” ir kasdien ‘*Vllniaua Žinia*". Pinlgel reikto siųsti 
U kalno ant augKiau padėto mano adreso.

T*lefon Yard* 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

IW i r b* visokias legaltlk&s popiema, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktu*. 
Billof Sale, Testamentu*, Aftidavit* ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvlcz
Ofisas

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

Chicago, III.

SKAITYTOJAMS.
Skaitytojams kurių prenumerata 

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

A. O!szewskis, 
“Lietuvos” išleistojas.

“ŠVIESA” "
Ogranas “Sąjungos” pagrąžinimui 
teisių lietuviškajai kalbai Lietu
vos bažnyčiose, eina Vilniuje kas 
dvi savaiti ir su tikru atsidėjimu 
gvildena klausimą įvedimo lietu
vių kalbos Lietuvos bažnyčiosna. 
“šviesa” išdėsto lenkininkų poli 
tiką Lietuvoje ir. visus jų darbus,
ir žingsnius, "šviesa”, gindama Shlllcr Bldg., 108 Randolph Str^ut, 
lietuvių tautos ir kalbos reikalus, CHICAGO, ILL.

Lietuvos

SAKAU!
gerai nepadaro pa- 
lietuviškas fotogra- 

darbą artistiškai;
perdirba iš mažų į 
sutartos kainos; už 
Taigi Tautiečiai ir

Niekas teip 
veikslų, kaip 
fas: Atlieka 
kuopuikiausiai 
didelius sulyg 
darbą atsako.
Tautietės kviečiam atsilankyti pas 
J. Drižą, Portrait Studio, 500 S. 
2-nd St., Philadelphia, Pa.

Kozminsky & Yondorf,
73 Dea.*born Street.

Bankieriai.
Mf» *koli>tne Pinigu* aut luKeuybių Ir >1 

tu rvugkti turtenybą pirkti, męs su dcUugttuu 
prigvlbNim®, pnakoilmUnii tau dalį pirkinio pT 
nigų Greita* veikimą* lengvo* iilygo*. Agau* 
tai apmokami doanlaL

EDIcalInstitutE

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Bslittė St Chlcųo, III.
tiaolcia r 

loae P* 
Irdailurl

darbų prM 
dj*o om-

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, apaudinatnoe ma
šinėlė* spaudinimo, knvgų vedimo, arit- 
metikos, skaitymo, rašinio, spcllmmo, 
istorijos, geogrsfijo* ir tl.

8peci|*ltiko« Instrukcijai segltikos kalbos 
lietos, kurie pradeda mokyti* t} kali*} 
ir kurie nori Joje išsilavinti.

Męs išlaviname vyru* ir moteris įgyti 
geras viela*. Kiiaaos atdaro* dienutnia 
ir vakarais.

At*i<auk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Katalioga* d) kai.

W. H. Hsrmon Ir. W. t. Tinus.

Reikalauk ir skaityk naujai išleista kny^a,Vadovas in Sveikata’ |
Su daug svarbių, naujausių aprašymą, apimanti reikalingiausiul dalykus, kurta suteikia sveikatą ir laimę! į

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

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
šitoj knygoj rasite visokių ligų vardu*, kaip jo* prasidedi ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų I 

ir motorų visokio* ir lytiško* uisikrečikmoa paslaptingo* ligos.
y i • C ’L * plačiai aprašo smagumą ir paslaptis, atidengiant ienybtnio lytiško gyvenimo susituo- į
vdtlO\as Hl .VflkJld kims ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, I 

kad per lytišką išdykumą nepaalgadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos
Kiekviena* skyrius šito* knygos yra žingeidus. Sergantiems męs rūdijame skaityti apie IHapepsIja. Reumatizmą, 

Plaučių Ilga*, Airdlea ir lakstą, Kepenų, v i wk ia a Vyrą Ir Moterų Ilga*. Kuriam rupi svoikau ir laimfuga* gyve- 
mas, tegul pasiskubina t* knygą „VADOVAS Į SVEIKATĄ" parsitraukti, ne* netrukus irki paskutinė spauda tarp I 
3 milijonų lietuvių tuojau* iraiaklaidy*. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavieniom* jpatutn*. I

NORS PASKUTINĖS LAIDOS DAUG TUKSTANČJJI EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, į 
bet kad JI išduota vi*>uemenel, tai kiekviena* apturės Ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 rentų markėms už pri- I 

siuntimą Ir sato aiškiai parašytą adresą „VADOVAM Į SVEIKATĄ w gaus (tą knygą), kuri jau daug gyvasčių 
išgelbčjo ir gera padarė; nž tai Ji ir naudinga shieiM. ' 1

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

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

nenusilenkia nė prieš 
priešininkų galybę, nė prieš jų 
turtus, nė prieš jų valdžią. “Svie 

Įsa", atsidėjusi, taiso kelius 1 
kultūrai per lenkiškas pelkes ir 
lieknus.

I "^'iesos" kaina Amerikoje me 1
1. Didistams 4 rub., pusmečiui — 2 rub.; touta<
1. Didi* 

. tutia.
3. Didis 

' girdas.
4. Dldla 

dėmi r a*
Paveiksią mlera 22X 28 colių.

Nauji Tautiszkl

i«tOviy PAVEIKSLAI
$2.200 Lietuvoje — 3 rub., pusmečiui —

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

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

000

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

1.200

6 
Labai

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

WORKS, 
medinis 
ir 3 rentai .. $5.

ILL.
namas.

1.200

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

EAST CHICAGO, IND. 
Puikus biznio namas.' Sa
liunas ir 4 ruimai ..... $2 
Lotas 25 per 150. Ren
tas $35 į mėnesį. -

940

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant

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

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

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St.

k. Dabar tik tes*>O !*» spaudos labai Į 
gražų* taatiSM'^areikalai (abroždal). ;

i Lietuvos Kunigaikštte Vy-

|P«4 lenu

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydyt* ja* ir Chirurgas

I rub. 50 kajieikų.
Adresas: “ šviesos” 

Vilnius, Kožcvana No.

Nauji Žaislai

Lietuvos Kunigaikšti* Kete- 3255 So. Halsted St., Chicago, III.
j GjJu vi» -kias ttfas in trrų. *«fkų ir vyrų, i 
T-irci ton *k>< k praktika ir nyd» pawk*iiūrd | 

Ližtu Kunigaikšti* Al- ■ iltvjiia* liani-atifia*. hėju.ta. ir t>*s<aptis- i
' gra lyrų i*«»*. ban>oprraci>* i«*-ka'.n>*ai

Lietuvos Kunigaikštis

Nusipirk po vieną šių paveikslų, 
galėsi grašiai papuošti savo ruimą.

Atvežti iŠ Lietuvos. į Prislųsdamas pinigus adresuok:
Gaunami •Lietuvos- Redakcijoj, i A. OLSZEWSKI 
Dangus, šeimyniškas žaislas, P« 8252 S. Halsted Nt 

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai toblyčte 
22x24 colių Su nupieštais keliais Ir 
tinkamais išreiškimais su num. 
pradedant nuo 1 Iki 121.

Siame žaisle kiekvienas 
jąs turi mėtyti kaulei); 
gali 2 ir daugiau* ypatų, 
ypata apsitenka sau vieną kupstelį 
(yra 5 yvairių spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrą numer) kaulei) 
mhus. Toblyčta susilenkia j 4 da 

lis, su skrynute prisiunčiamo ) na
mus per pačtą- Prekė ........... n.50

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

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis. 
Tarduodaml vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeri* Jo atsaky
mo? Prie Dangaus ir prie Fiirtos 
yra paaiškinimas ka?p žaisti. Flir
to# prekė ............................*.............. $1.25

dalyviu 
dalyvauti 
kiekviena

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po..................... 53^
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .M 
Virš 1000 rublių, rublis po........... 5114

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

Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite ?er “Lietuvos" redakcijų, 
adresuodami teip:

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

Kožnaligaišgydoma
Dr. Kazimieras Butkeviczia 
prKiuama* *eo b veian po ptet^ iki * vai vakaru. 

. Speetaltetaa tuoten, ir valktį lig*: abejotinu^** at- 
■ tltrklmuoe* I Maukia ne i**Ututg fruteeuriua ant

,,, . .. naleikoine tėvynės Treja* Dvvyt»*rte* b Itotaftgv*.
I nlCagO, II Vaistai stoiiglnlinul plaukų gvarantectL B«vet>tei 

sutaisomi po *pe<Maii*ku musų užtiorėjloiu. rre- 
————— k< . j.rkluaosoa Aptu ka atdara dleua ir L*»tį.

šitas įdomu* iaikrod«ii* $4.98. Red Cross Pharmacy
mšteef Puikiai laikaNKk 4552 S, Ashland Ave„ Chicago

graliai c ra v Iru® ii. rabinai. *o 
dinti viduriai pate*tuv€** re Vienatine Lietuviška Sankrova
tlkriata* K otcių. Apžiūrėk ir 
j*l patik* uėn>ok*k -»prv*-< a-

u i* Ir siuntimo iėdaa. janri ■». graaiak _____ _____ ___________ ______________, _ _____

X"FHS&ffi tSUtSSSn ST5SS* —«»•«<►
nšliu duo.au> dykai. I?n*lun«l»at pto g>* tf į k‘t laikraMių. Autenku* ir huroyo* ir popirrų i 
kalno, laikro lėliu, sltinėiam* apdrausto aro** grotosioms. Tvipgi užlaikau viaokio tovoro: jno 

tove nu<> l-*ų aluntimu. Halyk n«i*p)|ų, plunksnų.drukuojamų mašinukių, !
kokio didumo, vyriAkn, ar n><>trt.do ! . .. ___ ._ J* .. . „ a .
FMM A C*. D*f» II. 183 RiataifA St.. CMup. III.

“Nocth Side" i’hicacoj. '

britvų. sterevsfcopų ir dsugrlio kitų daiktų. N®- 
užmirėkito ateilaakyti. o busit® užjmnėdinii.

221 VVabfnai* Ava. , Chicago, IU.“LIETUVOS UKIN1N KAS”.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėmis, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika-1 
lūs, apie žemės valdymą, apie vals- Į pHd<,"'UurmųuM i*”ėuk»u."*id*bru/atnai«anni. 
,. , . . , . Valandos: ftb‘ki« nt* dienom* nuo S ryto iki i*,eitis, mokyklas ir žinomų laisvę > iki* va k y.«uhom* nuo » r ui 5 vak. 

apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt.
Lietuvoje metams ................ $i .75
Amerikoje metams ............... $2.50
Užsimokantiems už metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių 
1908 m. dovanų.

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

koje po adresu: n
M. J. Damijonaitis, 

3252 So. Halsted tetr., Chicago, III.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

A. J. Zimontas (1 ie tuvy s)
3252 So. Halsted st., Olszewskio name.

Traukto dantis I« skausmo, itaido Rkorboto, 
, Nenralgt)*. sudrds naujus vieton iSpoohisių. prt-

F. P. Bradchulis
ATTORNEY S COONSELOR at LAW 
Chambtr oi Commerc* Bldg., Room 709 
S. E. Comer L* Šalie and W**hin*ton Street* 

CHICAGO. ILL. 
TELEPHONE MAIN 3«42

Lietuvy* advokatas, baigęs mokai} 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provaa, civiliškas ir krimina- 
liškas, visuose teismuose (soduose). 
Gyv. 3112S. HalstedSI., arti 31 mos gslvšs 

Ta’ephone Varde 6042 _

Tabako Vartotojai
P*ffelW*lte mum* garsinti musų UKM* parduodami ui 94.00

dčl| DYKAI, užtikriname 20 metų.
••r»zu». d\Įdubai* Inkilai* gražini graviruolan k e m iiž»ukHtnii» ir 

' akiuruuotHi, >r ir'.rt.o ;arJxi< ».n
U* tau ui jį m.

reikalaujame p<. k.-liBu į Patn« zP<li>Htn< n.i-str p ulėti inum« gar- 
Sinti tnuaų pypke*, eiga retu* Ir tabakg-

Kokį tu pratę* rūkyti Europoje. Austrijoj* Bosnijoje, Hercegovinoje, 
Turkijoje ir Komijoje. Męs turime daugybę lab'kų nuo kostu.nierlų iabsl 
^giriančiųmusų tabokf, jiems pasiųsti, taipogi dėkavojančių mums už 

brangia* dovana*, duodama* mutų už padėjimu mum* garsinti. Raiyk Į mu* •‘cirkaliorini’’. *utei. 
teikiančiam svarbias žinia* spie tabakf, reikalinga* žinoti. Jei užsisakysi tuojaus, męs pasiųsime 
kiekvienos rųiie* už 96.o0v*.-tė» į tavo artimiausl|ekspreso blurųC.O.D. ir kaip paminėsi savo lail? 
ke, kad jei tabakas patik*, tol pa*lųly*| jį **vo draugams, tol męs drauge su tabaku prisiusime gra
žų auksinį Įnik ro lėlį dykai. Tau labai lengva parduoti musų tabakas kaina padėta ant visų pakelių- 
Kiti, padedanti mum* garsinti, rašo mums, kad jie ilpardisoda to pačia diena, kurioje gauna.

Prisiųsk Ii kalno BOc. (kraso* ženkleliais), likusiu* gi fs.so užmokėsi ekspreso biure po apžlu. 
įėjimui, kaip laikrodėli* ir tabakas patik*. Jei prisiusi visas M II kalno, tnl daosime dar dovanų gra. 
lųauksinĮ grandiullį, užtikrinami 5 matams, vertf Iž.BO. Nereikalauji balmvtl* siųsti pinigus. ne« 
musų iJtikima firma ir apsiima?!* suversti pini* u s k lėk rimam kostumierinl, jei nebūtų užganėdin
to*. Šitas pasiųlinlma* bus tik Irumpų laikf, todil patariame ūšatoakyti toajau*.

Europaan Tobacco Co., 33 Loonard gi DopL 71, N«w York.

„JONAI, KO VERKIT" 
Neklausk mauęi to, mano ral-
__ — ------ -- * —.... ia

y Kinu pa* J. Kovarsk* pMkan-
a dyt visus vargu* .Zovarska*

V w&s. X dar ga*a toh aad čia, einam Jo- 
7 aai Į Ute karkiama..'' No. ai į

' \\ kito* karčiam** nenoru *itl, nas 
L ^\A\ gerai žiagu. kad tokiu gėrynių 
8 kaip pa* Kovaržka niekur na-

raai. ..Koks Kovarsko salluno 
adresas?" Nagi, Itai jo korSakė:

Jos. J. Kovarskas
Kampa* 2S-to* gatve*. T«l«pbona* Canal 2330

Jonas J. Gudinąs
Užlaiko plroos klisso* asllaiif ir reiUuradjų, 

kur galima Rsutl gcrlau»lu» gšrymus, cigaru* ir 
valgiu*, teipgi turi pulkij iratalnjiuilrinklmam* 
baliam* Ir Vestu vi nu.. Timy kitę adrc*|: 
223 W«banala Avo^ _ Chicago, IIL

IŠGYDAUIN 5 DIENAS HYDKOCELĘ

Ilgyda* kkkvtenf *err*utį Vanoooeie, Strik t ura. utoikrėtuiiu* kraujo užnuodyjimu. 
Mi'rtiu nrnij. Hydrooelf arba vyrų ytKka* liga*. Tokia* gar*,** oferta* teikiame vP 
,lem» tRB* kurie buvo gydomi nu« ktltoilkot vi»oki^ daktaru be paaeirnė* ir tMaVė *avo pini
gu* dyk* k*4 parodyti, jog ai tunu vienintelį bud|, *u kurio pageiba ant viradoe Ju* iigydy*iu.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Sbandėjima* akiMo, k«penų ir ink*tq, noru labai uluienėjuaiu*. Ugydan g* nttoai

PLAUČIAI.
Seryantfcrjie dusuliu. bronchitą 

arba džiova Ugydond galutinai 
naa)aa*la mano me todą par Įtrau-

Prlvatiikas vyrų

AŠ iigydau klrkvuu, greitai ant 
vUad>a ir didžia usi.j paalaptyj.

Visokios patar
mės dovanai!

llgydsu galutinai

Spestalistas «o- 
terų Ir vyrų ligą.

Moteriškas Ilgas.
Patinimu* (iasdoa. akaudtjitnn* 

pe^ių. baiUigę. pagal niuo meto 
do* sutaisytu* vaistus ligjdau pa 
•ckmtoglaMlal.

Kraujo užnuody- 
jimus

ir oda* liga*, paveiidan: libAri. 
mu*. skauduliu*, plaukų nusUnki* 
nu* ir tl
a* i Ag yda u ant viaadoa.

Kalbu lietuviškai.
Dr. L. E. ZIIIS, 41 S. Clark Street, CHICAGO, ILL.

Dabar laikas naudokitės visi!
r:»u*l» Tirt* dėl pirkimo *u gražiai* beirai* Armonjks. 

SkT,|>ku konc<rtiniu. Kliarniatu, Tnutu ir d*ug)b>- tuoki* 
mu*ik*Iiiku instrumentu. Geru Deh-goeėliu »uk‘ininiu, visokiu 

L-nciugėhu. g- ru Bntvu Al. umudėl fo'.ogra! ,u. R, toI- 
v*riu, Strii.lbu, Eli kinkiniu Li*mpukiu, Robiniu L.uru, Adš*> 

Būgnas I ““ riuk»nu auksiniu [tountain JM-n', Gramatiku.žo- 
dy nu, istoriSku ir Meldu knygų, visokiu graši* Popietė d«ira-

• lymo gromstu *u visokiai* apskaitymais ir daiaoaiu tusina* ui
• 25c. b tutina Ai f 1.01 Odeli drukuojam* mašinukė gana gra-

ŠLai ir greitai drukuoj*. Iltaroe Ir vi»* mašinukė padaryta ii n>ri*u«lc plieno. Prekė lik t«.ME 
Užlaikau kitokiu Udarbiu mailnukiu keliu gatnnku ir daugybe n*u- €

dingu visokin daiktu. Ka* nor aplurėt katologa tegul ptlaiunfia už bn. C
narkf ir teisinga adnsa, o apturės M puslapiu dideli iio meto NAUJA 
KATU’LOGA DYKAIt Kuriame yra llmUi* visokiu daiktu, *u viri d□
Clmtai aiikiu paveikslu ir Ii kurio n.atisit jog mano tavoras pirmo* -1
khas.<s, pr< kės pigiame* kaip kitur. Štornykam. Agentam ir Perlonam 
piirduodu visokiu* tavcruitabai pigiai, debilu dideli rabato ndre»uokit: ‘

WILKEWICH • 112 GRAND ST., BROOKLYN*N,

50,000“ DYKAI pX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

‘g-iST”"“
RODĄ D Y KAI. U tediSkos valandos nuo 9 iki 5; nedEliomto nuo 9 iki it

• DR. JOS. LISTER C
40 D.artx>rn Straet. La. 8 CHICAQO,‘1LL., U. S. A.

A r . ____
Sustiprinimui ir uilaikvmul plaukuK
galvos labai trumpame laike. Vietoto 

senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokto 'iL 
6W&iSSIT - 

amu " m it * •"jĮSffij

Naujas Išradimas (r
Dr. O. C. MEINE 

DBNTISTAS 
OpALigl* 31 ir $g, Mžhtsd pt,

X CMICA6®. ILL
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