
POLITIŠKOS ŽINIOS
► MASKOLIJA.

Maskoliškiejie ‘ revolisciįonie- 
riai, nugazdinimui didesnės lais
vės reikalaujančių, ant įtekmin- 
gesniųjų iš . jų rengia užpuoli
mus. Užpuolimuose dalyvauja 
ir randui tarnaujančių laikraščių 
sandarbininkai. Pereitą sanvaitę 
du redaktoriai reakcijonieriškojo 
laikraščio “Rus” atėjo į redak
ciją laikraščio "Reč ir sumušė 
jos redaktorių, durnos atstovą 
Milukovą. Bet savo užpuolimu 
tik dar labiau pakėlė Milukovo 
įtekmę. Iš visų Maskolijos kra
štų siunčia jam telegramus su 
išreiškimu sanjausmo ir nupeiki- 
riiais užpuolikų. Taigi ir Sto- 
lypino laikraščio redaktoriai,norė
dami rando priešą pažeminti, 
dar labiau jo įtekmę pakėlė. Mat 
jeigu dievai nori ką nubausti, 
tai jam protą atima. 1 ą padarė 
ir redaktoriams rando laikraščio. 
Dėl žmonių neprilankumo abudu 
rando laikraščio redaktoriai tu
rėjo pasitraukti nuo ‘vietų. Jiems 
pasitraukus, išėjo aikštėn negra
žus darbai redakcijos randui tar
naujančio laikraščio “Rus”, ku
ri, Nutildymui neprilankių randui 
balsų, kitokių argumentų nepar 
žįsta kaip kumščią. Iždo mi
nisteris Kokovcev, nors “Rus 
jį karštai, rėmė žada statyt tą 
laikraštį po teismu, kadangi buk 
pasirodė, kad jo redaktoriai tie- 

, siok spaudė kyšius nuo bankų 
u/laikytojų. Iš tokių mat pa- 
gelbininkų paramos naudojasi 
randas, kadangi dorų ir teisingų 
parėmėjų jis rasti negali, turi 
už brangius pinigus ir visokias 
privilegijas rinkti užtarėjus savo 
mierių iš visokių putų, iš viso
kiu Maskolijos šašlavynų. Juk 
niro seniai doresniejie Maskolijos 
laikraštininkai visai ne draugau
ja su redaktoriais valdžios šel
piamųjų laikraščių, tokių kaip

• “Vilenskyj Vestnik“, “Varšav- 
skyj Dnevnįk” ir jiems panašių. 
Taigi aišku, kad randui tarnau
janti laikraštininkai nuo seniai 

. žinomi gana plačiai Maskolijoj 
kaipo žmones menkos doros, 
nuo kokių dorešniejie šalinasi. 

’Dori žmonės už pinigus nepar
davinėja niekam-savo persitikri
nimų.

. Maskolijos randas pareikalavo 
oficijališkai nuo Persijos, kad ji 
suvaldytų gyvenančius prie Kau
kazo- rubežjatis kurdus, pagazdi- 
no "užėmimu visų Persijos pa-
fubežių. Išpildymui to reikalai 
vimo paliko labai trumpą laiką. 
Mat Maskolija įieško vien prie
kabių ir progos išplatinti savo 
rubežius kaštais silpnų kaimy
nų; su tvirtaisiais nedrysta teip 
begėdiškai elgtiesi, nes tie galė
tų ir Maskolijai panašius reika-^ 
lavimuš statyti. Juk Maskoli
joj, nuo karo su Japonija tvar
kos nėra, o ta netvarka kenkia 
teipgi kaimynams, kaip kenkia 
Maskolijai kurdų sukilimas.

Persija, pabugusi Maskolijos 
gazdinimb, atsišaukė į jos ran
dą su meldimu palikti bent dau
giau laiko, nes turėdama visai 
silpną, prastai organizuotą ir ap
ginkluotą kariumenę, negali urnai 
kurdus suvaldyti. Caras ir Kau
kazo jo vietininkas Persijos mel
dimą išpildė ir paliko jai bent 
daugiau laiko.

Bet įsiveržęs į Persiją jenero- 
las Snarski ten elgiasi po seno
vė!, taigi teip kaip ir Maskolijoj 
žmonių sukilimų apimtuose kra
štuose. Jis po senovei degina 
kurdų kaimus, skerdžia žmones, 
naikina ir plėšia jų turtus. Su
stiprinimui jo pajiegų, siunčia 
jam vis daugiau kariumenės. 
Matyt, ar šiokį, ar tokį Persija 
duos atsakymą, Maskolija mano 

>pasilaikyti tuos Persijos plotus, 
kokius apvaldys jos jenerolas. 
Bus tai visgi šioks toks atlygini
mas už nuostolius, kokius 
kolija 
Japonija.
rokratai 
purėms
Mandžurijos. Kad Persijoj 
nok Jcas panašaus kaip su 
ponija galėtų atsitikti, nieks

S«r. Valstljoae, Kanadoje ir Mexike . >2.00 
.Kitose rieipatyatese ....... 3.00

PYvnammtaapantanaM viriaaa Pnaameratoa m»- 
tMakaJuai Moatenot uftanMynio, M ino Naujų Matų. 

PKaninUaų P«Nių Uaoak laUk*. Vlasfe adresuok;
A. OLSZEWSKI

“LIETUVA”, SAVAITIMIS LAIDtASZTB 
isznita iA3 rerMTOiA, cnaco, ill

Yearly lubscrlptlon rate:
In the United States, Canada and Mcxico >2.00
To Foreign Coantriea 3.00

Advertislng ratei on appHcation. Addreaa 
all communicatlona to publlsben

A. OLSZEW«KI
31ft 00. N AUSTI D ST. I > i SMICASO, ILL.

CHICAGO, ILL., PENKTI)! EMB, 29 d, GEGUŽIO, (May), 1908 m
Entered m Second-Class Matter July *893. at the Post Office atChicago, Illinois, under Act of March ąrd, 1879,

tiki, todėl prietikiuose su ja 
teip nenuolankiais pasirodo caras 
ir jo tarnai.

Kariškiejie teismai po senovei 
darbuojasi Maskolijoj, tik dabar 
bylos gana tankiai būva prie už
darytų durų. Matyt biurokratai 
bijosi atvįro perkratinėjimo jų 
pakeltų apkaltinimų, nes žmonės 
galėtų išgirsti, kokių priemonių 
griebiasi valdžia sumažinimui sa
vo priešų skaitliaus, kaip ji kar
tais. visai nekaltus žmones siun- 

vien tikėdama 
skaitlių laisvės

Peterburgo ka- 
pasibaigė byla

čia ant kartuvių 
tuom sumažinti 
reikalaujančių. *

24 d. gegužio 
riškame teisme
vienuolikos revoliucijonierių. Iš 
jų teismas pasmerkė pajcarfl pen
kias ypatas, šešias gi siunčia prie 
Sunkių darbų Sibiro kasyklose. 
Bet ar ištikro tie teip skaudžiai 
teismo nubausti yra kalti ir ko
kia jų kaltė pasirodė, nežinia, 
nes kaltę jų perkratinėjo prie 
uždarytų durų, teisman neleido 
nė laikraštininkų. Jeigu laik
raščiai bandytų abejoti apie tei
singumą teismo nusprendimo, 
juos, sulyg laikinių administra- 
tijos padavadijimų, galėtų nu
bausti neva už platinimą netei
singų žinių. Teip gudriai mat 
Maskolijos biurokratai moka pas
lėpti ir biauriausius savo dar
bus.

Jeigu Maskolijos teismai teip 
daug žudo jiems nepatinkamų 
ypatų, daro tą priešais paprasto 
laiko teisių kodeksą, nes Mas
kolijoj Už didžiausius krimina- 
liškus prasižengimus nėra mir
ties bausmės, kaip jos nėra antai 
Šveicarijoj arba Italijoj. Bet 
Maskolijoj teisių nesilaiko. 
Žmogžudžiai ir kitoki prasižen
gėliai, nors daugiausiai žmonių 
užmuštų, nereikalauja kilpos bi- 
jotieąi. jeigu tik jų bylą perkra- 
tinės paprastiejie teismai. Mir
ties-bausmė Maskolijoj yra tik 
politiškiems prasižengėliams, o 
tokių bylas perduoda ne krimi- 
nališkiemsiems, 
siems 
kitur 
kada 
dėlių 
kolijoj gi, sumažinimui 
binančių caro ir jo tarnų skait
liaus kariškuosius teismus ren
gia visur, kur tik žmonės bando 
daugiau laisvės jieškoti. Teis
mai karia žmones net už 
tokius prasižengimus, už kokius 
kituose kraštuose nieks jų su
areštuoti ncdryst.ų

lengvai galėtų pagimdyti kru
viną karą Prancūzijos su Vokie
tija. Kaip paduoda Paryžiaus 
laikratšis "Matin”, besivaržantis 
sostą sultanas Mulai Hafig ap
reiškė, jog jeigu jam pasirodys 
reikalingu, jis nesidrovės sker
sti Vokietijos ukėsus ir tuomi 
privers Prancūzijos priešus įsi
kišti į maišatį Morroko. Žino
ma, skerdimas keno nors ukėsų 
gali priversti tą kraštą ginti savo 
ukėsus, jeigu Prancūzija jų ap
ginti negalėtų, bet iš įsikišimo 
Vokietijos, užstojančios už savo 
ukėsus, Mulai Hafig teipgi di
delės naudos nesulauktų, o dar 
mažiau naudos sulauktų Morok- 
ko.

Dėl nemandagaus pasielgimo 
prancūziškų kareivių su kokiu 
ten vokišku ukėsu ir nepriėmimo 
rašto vokiškojo konsuliaus Mo- 
rokko viešpatystėj užgimė vėl 
didesni nesutikimai terp Prancū
zijos ir Vokietijos, bet juos pa
sisekė bent - oficijališkai praša
linti.

tarnaitę, tų namų kiemsargį ir 
keletą saperų batalijono karei
vių, kurie buk buvę susitarę 
atimti iš generolo pinigus, apie 
20000 rub., kuriuos Jis gavo par
davęs namus.- V įsi įlariamiejie 
esą suimti. jį

• J
Nuo balandžio 2r d., prasidė

jo išleidžiamiejie kvotimai (eg- 
zamenai) i-oj ir 2-oj Vilniaus 
vyrų gimnazijose. I-ojoje gim
nazijoje laiko kvotimus išviso 64 
mokiniai ir 8 pašalinės ypatos, 
o 2-oje gimnazijoje — 23 moki
niai ir 12 pašalinių ypatų.

Metas XVII

Spaudos dalykų komitetui pa
liepus konfiskuotas 1 numeris 
mėnesinio lenkų 
budka”, kuris 
Vilniuje.

laikraščio “Po- 
yra leidžiamas

Vilniuje yra 
žydų draugija 
Izrael”, kurios

auklėti žydų jaunuomenę,
draugijos inicijatotiai jnažne 
rabinai.

kai
Tos 
visi

įsikurusi nauja 
vardu “Knescs 

tikslas yra etiš-

bet kariškiem- 
teismams. Toki teismai 
rengiami tik karo laike, 
su žmonių gyvastim .di- 
ceremonijų ne daro; Mas- 

neg»r-

turėjo 
kurią 

manė 
išvyti iš

Mas- 
sukovoj

teipgi biu-
kareivių

Korėjos ir
vie-

ke-

ne-

PRANCŪZIJA.
25 d. gegužio į Anglijos por

tą Dover, ant kariškojo laivo 
“Lcon Gambetta”, atkako Pran
cūzijos prezidentas Fallieres. 
Svečią karštai, net entuzijastiškai 
pasveikino angliškas kariškas 
laivynas po vadovyste admirolo 
Beresford, susidedantis iš 50 
Anglijos kariškųjų laivų. Pran
cūziškasis laivas su prezidentu 
plaukė terp angliškųjų laivų. 
0 j M įgulos sveikino svečią en- 
tuzijastiškais šauksmais. Išlipus 
prezidetui ant kranto, patiko jį 
ir karaliaus vardu pasveikino 
kunigaikštis Conought, miesto 
majoras palydėjo ant gelžkelio 
stoties. Londone, ant Victoria 
gelžkelio stoties laukė preziden
to Anglijos karalius, sosto įpė
dinis, Anglijos ministerių per- 
dėtinis, užrubežinių reikalų ir ki
ti ministeriai. Gyventojai teip
gi karštai sveikino svečią.

Iš Anglijos, Prancūzijos pre- 
zidetas rengiasi atsilankyti Da
nijoj, Norvegijoj ir Švedijoj, va
saros gi laike su Maskolijos ca
ru susitiks ant jūrių Anglijos 
karalius, gal Maskolijon atkaks 
ir Prancūzijos prezidentas. Ang- 
lijon su prezidentu atkako ir 
Prancūzijos užrubežinių reikalų 
ministeris Pichon. Matyt bus 
vedamos kokios svarbios tary
bos..

Nors mūšiuose prancūzai ir 
sumuša Morokko maurus, bet jų 
padėjimas ten visgi ne vertas 
pavydėjimo, kadangi į tą maiša
tį lengvai gali įsikišti galingi 
Prancūzijos nedraugai,' kaip an
tai Vokietija. Toks įsAišimas

BELGIJA.
Belgijoj, 24 d. gegužio atsibu

vo parlamento atstovų rinkimai, 
teipgi rinkimai senatorių vietoj 
tų, kurių laikas pasibaigė. Iš
rinko, nors to nieks nelaukė .di
desnę dalį dabartinio rando ša
lininkų. bet tokių skaitlius su
mažėjo. Rinkimai atsibuvo ra
miai, vien miestuose St. Nicho 
las ir VVaes socijalistai susirėmė 
su policija. Iš abiejų pusių ke
li žmonės likosi sužeisti. Pe
reitame parlamente randas turė
jo 12 atstovų daugiau, dabar jo 
dauguma sumažėjo iki 8; užtai 
senate randas turi 18 balsų dau
gumą, pereitame parlamente jo 
pusėj buvo 14 senatorių dau
giau.

Anglija Belgijai padavė reika
lavimą, kad jos karaliui prigulin- 
čiame Kongo krašte, vidurinėj 
Afrikoj, butų įvesta geresnė tvar
ka. Anglija reikalauja vaizbos 
laisvės ir panaikinimo visokių 
privatiškoms ypatoms suteiktų 
koncesijų. Toliau reikalauja pa
naikinimo priverstino darbo ne
grų, kas niekuom nesiskiria nuo? 
verguvės. Reikalauja žmoniškes
nio pasielgimo su negrais. Rei
kalavimas ypač žmoniškesnio pa
sielgimo su negrais, kuriuos 
Kongo viešpatystėj ištikro 
skriaudžia bulgijonai, geras, bet 
ir angliškose valdybose su čia
buviais kitokios parvos anglijo- 
nai nesielgia per daug žmoniškai. 
Anglijonų žiaurumą jaučia ir 
Afrikos negrai, ypač gi likučiai 
kitą kart gana skaitlingos austra
liečių giminės, į kuriuos baltpar- 
viai angliškieji kolionistai šau
do kaip į šunis ir užtai teismai 
ne baudžia.

Jeigu todėl Anglijos randas 
kabinasi prie Belgijos ir užtaria 
už negrus Kongo viešpatystėj, 
tai daro tą ne iš meilės juodpar- 
vių žmonių, bet įieško vien prie
kabių, įieško progos, ar ne pasi
seks tą didelį ir turtingą kraštą 
po savo globa paimti. Anglija 
jau nuo seniai Kongo nori 
glemžti, bet pirma tą daryti 
Prancūzija ne leido.

IS LIETUVOS

pa>
jai

IS VILNIAUS.
Pirmoji gegužės (balandžio 

d.) praėjo tyliai,, ramiai, 
tinga diena sulaikė darbininkus 
viduje. Dauguma dirbtuvių, fa
brikų ir spaustuvių nedirbo; di
džiosios sąkrovos buvo uždary
tos. Neišėjo “Sievero-Zapadnij 
Golos” ir "Viltis”. Gatvėmis 
jodinėjo kazokai. Po miestą bu
vo išmėtyti socijlklemokratų at
sišaukimai.

(Iš “2.”)

18
Ly-

Išrinktasis pirmame visuoti
name latvių ir latvaičių susirin
kime komitetas “Vilniaus latvių 
draugijos įstatymų^ išdirbimui” 
jau užbaigė savo darbą. Išdirb- 
tiejie įstatymai bu| perskaityti 
visuotiname susirinkime, kuris 
tam tikslui , bus sušauktas suba- 
toje balandžio 26 <L “Imperini” 
viešbutyje, kuriame jau yra gau
tos vietinės administracijos lei
dimas. Jei visuotinas susirin
kimas priims tuos įstatymus tai 
tuojaus jie bus paduoti guberna
toriui užtvirtinti.

Lenkų artistas dailininkas St. 
Jarockis organizuąja Vilniuje 
naują lenkų dailės parodą, kuri 
busianti įsteigta lenkų “Liut- 
ni’os” ir Montvila paišymo mo
kykloje.
atidengti gegužės 8 dieną.

Paroda manoma yra

Balandžio 21 d., tapo atgaben 
ta iš Minsko kalėjimo j. Vilniaus 
gubernijį kalėjimą du politišku 
kalinių, Spiekavą ir Jevlevą, ku
rie yra patraukti Vilniaus karo 
apskričio teisman «ž prekiausi
mą prie revoliucijoaierių • mak- 
similistų partijos.

Balandžio 21 d. Vilniuje įvy
ko pirmasai visuotinas susirin
kimas miesto valdybos sušauk
tųjų įvairių įstaigų, draugijų, 
dienraščių redakcijų atstovų. 
Sis susirinkimas turėjo aptarti, 
kokia aiigštesnioji mokykla Lie
tuvai reikalinga. Tąs klausimas 
nebuvo išrištas suvirinkime ir 
buvo pavesta mažesniajai komi
sijai surinkti reikalingą svarsty
mui medžiagą; tuomet bus su 
šauktas naujas tų pačių atstovų 
susirinkimas, kurs ir turės galu
tinai šį klausimą išrišti. Pla- 
tesniasias žinias a|ie įvykusįjį 
susirinkimą paruoširp vėliau.

Jau 1907 m. rugpiučio 13 d. 
Vilniaus general - gubernatorius 
išleido priverstiną įsakymą, ku
riame draudžiama yra: vaikšti
nėti iš miesto j miestą procesi
jomis, neturint tam tikro guber
natoriaus leidimo. O jei proce
sijoms norima lydėti su muzika 
ir vėliavomis, taip pat reikia gau
ti tam tikras leidimas.

Kadangi dabar vėl artinasi va
sara, tai general - gubernatorius 
jsakė vietinei valdžiai stropiai 
prižiūrėti, kad tas įsakymas bu
tų pildomas; o peržengusiejie tą 
priverstiną įsakymą bute baudžia
mi pagal 36 str.

Balandžio. 24 d., apie 2 vai. 
dieną, policija uždengė F. Ko-‘ 
n aiovskienės katalikišką knygy
ną, kuriame buk buvę pardavi
nėjama uždrausti Šventųjų pa
veikslai.

šiomis dienomis tūlas nepažį
stamas žmogus atėjo prie poli
cijos arešto namų ir kreipėsi į 
vieną iš mieststrg'ų, kuris tą 
dieną stovėjo prie vartų, prikal
binėdamas jį kad jis paliuosuotų 
suimtąjį Gabrie|į šubą ir siūlė 
jam už tai pinigų.4 Galų gale 
miestsargis sutiko tai padaryti už 
80 rub., bet podraug apie tai 
pranešė arešto namą viršininkui. 
Paskirtoj ,valandoj naktį atėjo 
nepažįstanjasai ir atsinešė drauge 
su savimi moteriškus rubus šu- 
bui persivilkti, Midstsargis tuos 
rubus nunęšė Šųbui ir pervilkęs 
išleido jį,- bet- pepą^pčjo nueiti 
keleto žingsnių, kaip šukas ir

Nedėlioj, gegužės 20 d., apie 4 
vai. ryto, Antakalnyje, Gospita- 
linėj gatvėj, savuose namuose 
tapo užmuštas generolas Bor- 
kovskis, o jo žmonai piktadariai 
kirviu perkirto veidą, bet visai 
ne užmušė jos. Tame užmuši
me įtaria generolo Borkovskio jo draugas tapo vėl suimti.

Balandžio 12 dieną, 2 vai. po
licija padarė kratą kai - kuriose 
sankrovose, kur parduodama bu
vę bažnyčioms reikalingi daiktai. 
Policija paėmusi gana daug šven
tųjų paveikslėlių su draudžia
mais lenkų kalba parašais.

Ant rytojaus (Milicija padarė 
kratą lenkų knygų sankrovose: 
Zavadzkio ir Makovskio, bet nei 
pas vieną, nei pas kitą nieko 
draudžiamo neradusi.

Vilniuje tik du sykiu per pie
tus tegalima butas pasisamdyti: 
balandžio 23 dieną, ir rugsėjo 
29 dieną. Tokia tvarka labai 
neparanki tiems, kuriems prisi
eina samdyties butas.

Įsikurusi neseniai Vilniuje bu
tų ir sankrovų samdytojų drau
gija buvo padavusi miesto val
dybai prašymą, kad ta butų sam
dymo tvarka butų panaikinta, 
bet ligšio^ negavusi jokio atsa
kymo. Dabar ta patį draugi
ja tokį pat prašymą padavusi 
Vilniaus gubernatoriui.

Vilniaus teismo rūmai Šiau
liuose balandžio 4 dieną nagri
nėjo vieno valsčiaus raštininko 
padėjėjo, Jono Stančiko, 30 me
tų amžiaus bylą. Kaltinę jj už

mėnesį prikalbinėjęs Tirkšlių 
valstiečius (Telšių pav.) įvykin
ti lietuvių^Vilniaus seimo nuta
rimus. Teisme dalyvavę ir luo
mų atstovai. . Teismo rūmai pri
pažinę jį esant kaltu ir paskyrė 
jam dvejus tvirtapilės metus. 
Stančikas jau buvęs išsėdėjęs 
prieš teismą dvejus metus kalė
jime ir todėl jam dabar tvirtapi- 
lėje nebereikią sėdėti.

Dėl to paties reikalo buvęs 
kaltinamas ir Konstantas Rudr 
nickis, bet teismas jį išteisinęs.

Nors buvusia Vilniaus vysku
pas baronas Roppas ir neatsisa
kęs nuo savo vietos, bet šv. Tė
vas, Rusijos vyriausybei 
rūpinant, sutikęs paskirti 
niun naują vyskupą.

besi-

che-Nuo kitų metų Vilniaus 
mijos technikos mokyklos 
Vilniaus realinės mokyklos mo
kiniams reiks daug brangiau mo
kėti už mokslą: pirmoje — vie
toje 50 rub. metams reiks mokėti 
60 rub., antrojoje —* vietoje 

net 70 rub.rub.,
60

Iš KALTINĖNŲ.
Vilniaus gub.

Balandžio "J dieną viename so
džiuje ėmė bulbes iš rūsio. Rū
syje senutė moteriškė su 15 me
tų mergaite rinko bulbes .krep
šin, kurį laukan traukė vyriškis. 
Štai griūva žemės ir visiškai užs 
pila moteriškes. Persigandęs 
vyriškis, šoka rusin gelbėti, bet 
ir jį žemės užverčia lig pusiau. 
Vos ne vos šisitraukęs, ima šauk
ti pagelbos. Subėgę žmonės, at
kasė žemes ir per ilgą laiką at
gaivino senutę, bet mergaitė jau 
nebeatgijo. Senutės galvą rado 
krepšyje; taip ji galėjo 
alsuoti. Mergytės burna 
pilna žemių .

Reikiama rūsys lentomis 
užstatyti. .

ilgiau 
buvo

iš šo
nų

M.

Iš KAUNO.
“Dainos” valdyba, tikus Dai

lės Draugijos valdybai ir leidus 
valdžiai, perkels iš Vilniaus 
Kaunan Antrąją Lietuvių Dai
lės Parodą ir įtaisys ją Kaune 
ant vieno mėnesio. Paroda biis 
atverta gegužės 9 (22) d. apie

l'/t vai. po piet. Ketinama, jei 
valdžia leis, įtaisyti 4 vai. po 
piet literatišką susirinkimą pa
gal šį programą:

1) “Aušros” įsteigimo isto
rija — p. J. Basanavičia.

2) Literatiškas pažvilgis į 
svarbesnius “Aušros” sandarti- 
ninkus — p. Z. Kymantaitė.

3) Lietuvių raštija už paskuti
nius 25 metus — p. J. Bagdana- 
vičia.

4) “Aušros” atminimui: — Iš 
Veiverių mokinių gyvenimo vaiz
delis — p. Ks. Sakalauskas (Va
nagėlis).

Taip pat ketinama tą pačią 
dieną vakare įtaisyti spektaklių 
su muzikališkai - vokališku sky
rium. Vakaro pradžia 8% vai. 
Ketinama muzikališkai - voka- 
lišką skyrių sutaisyti iš 
geriausių musų spėkų. Tik
resnės žinios kaslink literatiško 
susirinkimo ir vakaro bus pa
duotos po dviejų sanvaičių. 
Reikia tikėtis, kad valdžia leis 
literatišką susirinkimą, nes jo 
programon politika neįmaišyta. 
P-lė Kymantaitė teiksis dova
noti, jei jos referatas netikrai 
užvardytas.

P. L.

Mums praneša iš Kauno, kad 
j visuotinąjį L. K. M. Draugijos 
susirinkimą, tuo tarpu laikraščių 
korespondentai nebus įleidžiami.

Balandžio 16 dieną, Vilniaus 
gelžkelio stotyje policijos antsto
lio padėjėjai paėmė dvi pintini; 
vienoje radę vieną kareivių šau
dyklę ir 304 patronus, kitoje 
keturias kareivių šaudykles. Kas 
tuos daiktus vežęs, nepasisekė 
susekti.

TŠ ŠIAULIŲ.
24 d. ryto, kuomet da 
odinyčioj nebuvo prasi-

prie dabartinės

(su- 
die-

dir-

Kovo 
N u roko 
dėję darbai, įlūžo mašinos kati
las. Prie katilo tuomet buvo 
tik vienas pečkurys, Juozas Bu
dinąs. Katile nebuvo vandens, 
o ugnis kurianos, — triubos su
tirpo, katilas įdubo. Atvažiavu- 
siejie katilo apžiūrėti meisteriai, 
pripažino, kad pečkurys nebuvo 
užtektinai vandens įleidęs, — 
pečkurį atstatė nuo vietos. Įdo
mu, kiek pečkurys dirbdavo. 
Naktį jis pečių kuriandavo, gau
davo užtatai 4 rub. 50 kap. į 
sanvaitę; to jam neužtekdavo 
pragyvenimui
brangenybės, jis da nuo pusės 
dienos vėl ateidavo prie darbo, 
gaudavo už pusę dienos 35 kap. 
Prieš minėtąjį atsitikimą pečku
rys dirbo be didelių pertraukiu 
pėtnyčios dieną, pėtnyčios naktį, 
subatos dieną, subatos naktį, ne
dėlios dieną, nedėlios naktį 
degino katilą!) ir panedėlio 
ną.

Nestebėtina, kad 3 paras
bęs darbininkas sutirpino kati
lą! Atstatytas nuo darbo iy ne
gavęs užmokesčio už dvi san- 
vaiti iš kalno, pečkurys parašė 
skundą fabrikų inspektoriui. In
spektorius atidavė miesto teisė
jui išnagrinėti tą bylą. Ba
landžio 5 dieną buvo teismas 
pas miesto teisėją. Pečkurys 
prirodė, kiek jis dirbo ir teisė
jas pripažino, kad darbininko 
reikalavimas užmokėt už dvi 
sanvaiti 9 rub. yra teisingas, ir 
liepė Nurokinui užmokėt, 
nui 
toks 
mas 
kad teisėjas pripažintų darbinin
ką teisiu, o poną nukaitintų. 
2ada duot augščiaus, o darbi
ninką į teismą patraukti už ka
tilo sutirpinimą, kad tik savo 
autoritetą palaikyt. Bet ir dar
bininkas nežada nusileist....

A. K.

Po- 
Nurokinui labai nepatiko 
nusprendimas, gal būt pir- 
jo gyvenime atsitikimas,

(Iš ‘2.’).

atgabeno 
(Skiemių) 
Juos su

Į Šiaulių kalėjimą 
aštuonis Baisogalos 
valsčiaus rinktinius, 
ėmė už tai, kad jie kovo 10 d. 
Š. m. padarė valsčiaus sueigą 
metų apyskaitai peržiūrėti, nau
ją viršaitį, raštininką ir mokes-

1 ■“ --------------- ----- —

viršininkas griežtai Užprotestavo 
prieš naujas permainas. Rašti
ninką, girdi, norit išvaryti už 
tai, kad jis rusas, ir sugniau
žęs kumštį, rūsčiai suriko: “Jus 
buntaučikai, socijalistai, aš jus 
tuojaus areštuosiu!”.... Valstie
čiai gi (apie 200 ypatų) sušuko: 
"Visus teareštuoja!” Kovo 28 
d. sargybiniai suėmė šiuos “su
kilėlius”: Praną Sleivj, Vincą 
Grigą. Antaną Gailiuną, Joną 
Stančių, Antaną Vasiuką, Niko- 
d imą Valinšaitį, Adolfą Rudą ir 
Mykolą /Kntanaitį, Baisogalos 
vargonininką. Kovo 29 d. į Bai
sogalą atvyko pavieto viršinin
kas “sukilėlių” tyrinėti. Valstie
čiai dagirdę, kad jų rinktiniai 
areštuoti, plaukė iš visų pusių 
į Baisogalos miestelį “sukilėlių” 
išliuosuoti. Susir:nkt:ri minia 
apsupo namą; kuriame buvu lai
komi suimtieji? ir pareikalavo 
paleisti juos. Policija perspėjo 
juos, kad pradėsią šaudyti, jei 
neatsitrauks. Tik suimtiemsiems 
pasisekė numalšinti įniršusią mi
nią ir taip išvengt kraujo pralie
jimo. Suimtiejie nenusiminė, 
jie sako: kad dabar šviesesnėms 
akims žiūrėsią į gyvenimą, geriau 
pažįsią, kas jų draugas, kas prie
šas.

nagri- 
bylas: 

už

(Iš “2”)
Vilniaus teismo rūmai 

nėjo Šiauliuose sekančias 
Jono Stančiko, kaltinamo
agitaciją tarp valstiečių, kurį 
pasmerkė 2 metams tvirtovėn, 
užskaitant jau sėdėtąjį laiką, to
dėl liko paliuosuotas. Apkal
tintas už tą patį dalyką valstie
tis K. Rudinckis išteisintas.

7 valstiečius Telšių pav. kalti
namus už monopolio išplėšimą 
Lenkimų miestelyje 1905 me-

merkė: valstietį S. Budriką j 
arėsianti! rotas ant 3 metų, A.<*• vjiaiiitj i'Jia.i <1111 5

Lukšį ir V. Girdžiuną 2% metų 
kalėjiman, O. Vezerisą, V. Joč- 
ko, M. Dylotą ir Oną Byrynis— 
išteisino.

Darbininkus R. Cirpėną ir R. 
Liutcą už monopolių apiplėšimą 
Tirkšlių miestelyje, Telšių pav., 
1906 m. už .apiplėšimą vieno val
stiečio ir už šaudymą į sargybi
nius, Vilniaus teismo rūmai pas
merkė: Cirpėną 8 metams ka
torgom o Liutcą 5 metams 4 
mėnesiams katorgon.

(Iš ‘V.2.’)

IS RADVILISKĖS,
Šiaulių pav.

Verbą džiakonas Sarapas 
pamokslą iš paskutinių 
Christaus gyvenimo —

Per 
sakė 
dienų 
kaip žydų kunigams nepatiko 
Christaus mokslas, kuris taip 
daug žmonių prie savęs patrau
kė, ir kaip už tai jie pasiryžo 
nukankinti Christų, kad jo mok
slas išnyktų, nes žmonės ėmė 
nebeklausyti žydų kunigų fari- 
zeiškų mokslų. Ir ant jų laimės, 
atsirado Juda, kuris pardavė 
Christų kunigams ir šimtai ka
reivių jį apstojo, suėmė, kanki
no ir — nukryžiavojo. Tokie 
buvo žydų kunigai, o dabar to
kiais esą — žmonių svietiškiejie 
vadovai! Jie kankiną Christti, 
niekiną jo kunigus, Dievo tar
nus, norį išgriauti tikėjimą, baž
nyčias. Laisvės metu tie žmo
nių vadovai buvo užsiėrpę 
baisiausiais plėšimais, vagy: 
stėmis, padegimais /ir bjau
riausiomis paleistuvystėmis ir 
pertai privisę daug 
kų, vagių ir visokių 
šių žmonių. Dabar tie 
norį išgainioti kunigus
kyklų, kad nebemokytų vaikų 
poterių, išmėtyti kryžius oran, 
o patįs stoti mokyti vaikus, kad 
visus padaryti bedieviais. Da- 
bar jie tuos biauriausius mok
slus platiną per laikraščius: "V. 
2inias”, “L. Ūkininką” ir "2a- j 
riją”. Dėlto nereikia skaityti tų 
laikraščių, o kas nori skaityti^7*' 
lai pasiklaus per išpažintį spa- 
viedninko, tai gaus dvasiškų 
knygelių, kurias tik ir leista skai
tyti.... Po pamokslo, lyg susi
griebęs, kad pasakė pamokslą 
keliantį vien artimo neapykantą,

plėši- 
blogiau- 
vadovai 
iš mo-

<5
čių rinkėją išrinkti. Žemiečių I pridūrė, kad pavasari, >sejus i



kaip tai reikalingi yra .sodžiuose 
panaktiniai sargai, kurie budėtų, 
kitiems miegant.

Rokiškėnas.
(Iš “V.”)

Iš SKUODO, 
Telšių apskr.

Kovo 27 dieną, Paluknės Lur 
košiui reikėjo važiuoti į Šiaulius 
į teismą. Ta proga pasinaudojo 
labai jo nekenčianti žmona. Vy
rui užmigus, nedoroji moteriškė 
kirto jam į galvą kirviu ir ant 
vietos užmušė. Paskui nunešė 
į kluoną (klojimą) ir užkasė pe
ludėje. Kaimynai, nebematyda
mi Lukošiaus, pasigedo, kur jis 
butų dingęs, nes ir teisme jo 
nematė. Ir žmogžudė rodėsi ne
rimstanti ir jieškanti; net nu
ėjo antstolio pasiklausti, kaip 
čia vyras suradus. Antstolis ta- 
čiaus pažino jos maklevojimą, 
ir gerai prispyręs, išgavo visą 
prisipažinimą.

Pipiras.
(Iš “V.”)

Iš ANYKŠČIŲ.
Kovo 25 d., j šeiminiškių so

džių atvyko isprauninkas, pa- 
gelbininkas ir žandarų oficierius 
su 15 sargybinių ir 2 urėdninku 
iš Ukmergės, padarė kratą pas 
Kazimierių Valikonį, pas Juoza
patą Baltuškaitį ir pas Kazimie
rą Justinavičių. Nieko pikto ne
surado, bet Kazimierą Justina
vičių ir Juozapą Raltruškaitį 
paėmė, ir nugabeno Ukmergėn.

Petras š—čia. 
(Iš “2”)

Iš VIŠAKIO RUDOS,
Senapilės pav.

čion 9 d. balandžio buvo pa- 
rapijonų susirinkimas, suside
dantis iš 3—4 valsčių; valstie
čiai susirinko dėlei bažnyčios 
reikalų. Manė, kad stogą reiks 
dengti, nes jau negalima mel
stis; bet ne. Senapilės viršinin
kas paaiškino susirinkusiems, 
kad jie turi atsiteisti su tuo 
žmogum, kuris jiems bažnyčiai 
altorius dirbo ir tam žmogui 
priguli už darbą bene 900 rub. 
Žmonės, tai išgirdę, labai neri* 
mastavo. Tuos altorius dirbo 
atgal kokie 13—14 metų ir pa
rapijoms sudėjo pinigus, kiek 
reikėjo tam meistrui; žinoma, 
tada mažiau reikėjo, o dabar su 
palūkomis, su kaštais pasidarė 
keli šimtai viršaus, ir nežinia, 
kur tie sudėtiejie pinigai dingo. 
Viršininką* pasakė, kad varu 
su policija priversiu* užmokėt 
antrąsyk. Tada pakilo didelis 
triukšmas. Tuo ir pasibaigė. 
Toliaus, žmonėms paprašius, vir
šaitis pasakė, kad šventomis 
dienomis busią uždaryta mono
polius, traktierius ir aludės. Ant 
to visi sutiko.

Bijūnas.
( (Iš “L. U”)

Penktąją balandžio dieną, 
žmonės su pakeltomis širdimis 
skubinosi į Velykų naktį. Ru- 
diečiai Velykų labai išsiilgę, nes 
klebonas per visą gavėnią liepė 
netik sausai pasninkauti, bet tik 
2 kartu per dieną valgyti. Ne
stebėtina, kad žmonės išblyškę 
ir nuvargę, su visomis keturio
mis laukė Velykų. Per gavėnią, 
o ypač Velykų naktį, labai pa
sismagino Rudos “kazokai”. Iš 
jų tuom tarpu primįsiu tik Vin
cą Urbanavičių (Greičių) ir Juo
zą Pranaitį (Lakštingalą). Kaip 
Greičius teip ir Lakštingalas, iš 
vakaro aludžių savininkų Stan
kevičiaus ir Šileikos gerai pa
vaišinti, tuojaus pradėjo juoda
šimtišką darbą: vaikščiojo gat
vėmis ir po butus ir kančiais 
kapojo nekaltus žmonės, reika
laudami pinigų. Tokiu budu 
iš Kirvelaičio, Sliesoraičio ir 
Ruočkučio išgavo po rublį 
pragėrimui. Bet jiems rublių 
neužteko: išgavę pinigus, dar 
gerai kančiais apkūlė. Daugiau
siai teko Beržupių Ruočkučiui, 
kuris, ar tai nepasiskubino ati
duoti rublį, ar jiems pasirodė 
permaža, nes taip vaikiną sumu
šė, kad jis kelias dienas nega
lėjo nė iš lovos pasijudinti.

Laikas, Rudiečiai, susiprasti ir 
šventomis dienomis uždaryti alu
des (mčnopolė uždaryta), tad 
bereikalo jūsų kaulai nebraškė
tų.

Rudos apygardoje dvesia avįs, 
karvčs ir arkIiai- Žiemkenčiai 
javai išrodo labai blogai, nes at
sigavo gal tik penkta dalis.

Darbininkas.:(iš u*.)

laukų darbus, nereikią dėl nie
kų vaųlinties, bet gyvent santai
koje, meilėje. Bet neapykantos 
žodis, skelbiamas pilnoje klausy
tojų bažnyčioje, vargu teip leng
vai atitaisomas: jis ištver am
žius ir pridaro žmonijai daug 
blėdies. Žmones, išėję iš bažny
čios, pečiais trauko, už ką čia 
taip barasi? Kitą kartą, sako, 
bardavę už degtinės gėrimą, o 
dabar nors prigerk — tik nieko 
neskaityk. Ir ko jie, kunigėliai, 
bijo tų laikraščių? Rodos prieš 
Dievą juose nieko nerašo? Ne
randam, kad ir mušt, plėšt, de
gint, griaut bažnyčias tie laik
raščiai mokytų.

Juozas.
z (Iš “L.U.")

I§ PIKELIŲ,' 
Kauno gub.

čia buvo toks atsitikimas. 
Kovo 24 d., Retenės dvaro ba
rono Renne bernas, sužinojęs kad 
vienas Pikelių žydelis turi 2 re
volveriu ir 7 ar daugiau patro
nus, pranešė ,apie tai savo po
nui, kuris pasirūpino tuojau ži
nią duoti Kuršo policijai. Ne
trukus j dvarą atlėkė policistai. 
Jie davė bernui pinigų ir tas, nu
keliavęs pas . žydelį, nupirko 
šiuos ginklus. .Policistai, paėmę 
dvaro arklius, atbildėjo Pike- 
liuosna. Visupirma padarė kra
tą pas knygininką Ercupą, 
paėmė vieną “Juokdario” numerį 
ir du “Tėvynės Sargo” numeriu. 
Paskui, spjaudydami, nuėjo pas 
minėtąjį žydelį. Sis norėjo pa
sislėpti, bet buvo pervėlu. Po
licistai su plikais kardais parei
kalavo parodyti pinigus, kuriuos 
paėmė nuo berno už .ginklus. 
Žydas nenorėjo prisipažinti, bet 
kam gi butų policistų nagai- 
kos.... Nagus įleidę, išsivežė 
tą žydą.

Kalbama, buk žydelis sakęs, 
kad dar penkiasdešimts rublių 
turįs. Policija paieikalavus ir 
tų.

Vargdienėlis.
(Iš “L.U.”)

IS KRAKINAVO, 
Panevėžio pa v.

Nedėldienyj, kovo 25d., čia bu
vo suimtas I. Leščinskas. Žem-' 
sargiai tą pačią dieną iškrėtė 
miestelyj jo tėvus ir jo draugą 
T., ir nieko neradę, nusibaldė į 
Jabotonius, kur J. L. mokė vai
kus, nes buvo pranešta policijai, 
kad ten jis turi ginklų ir neleg»- 
liškos literatūros, bet ir tenai 
nieko nepešę, per balas ir upe
lius turėjo grįžti atgal. Prista- 
vas ir gražumu prašė prisipažin
ti ir dagi grąsino Sibiru ir kator
ga, bet, negavęs geidžiamo 
atsakymo, turėjo paleisti.

Vieversėlis.
(Iš “Ž”)

I§ GULBINŲ, 
Panevėžio pav.

Kovo 25 d. pasikėlus upei Ta- 
tula, prigėrė joje ties ,-Daniu- 
nais Gulbinų krasos vežikas Der
vinis. Upė taip, labai yra pa
kilusi, kad net ir seni.»žmonės 
nebeatmena, kuomet bebuvo 
toks didelis vanduo.

(Iš “V. 2”)

Iš VIRBALIŠKIŲ, ‘
Ukmergės pav.

Velykų naktyj įsiveržė į val
sčiaus raštinę du plėšiku. Radę 
valsčiuje tik vieną sargą išplėšė 
kasą ir paėmė 300 rub. Išeida- 
dami kelis kartus iššovė į ra
štininko butą.

A. R.
flš “L. U.”) 

f

IŠ ANYKŠČIŲ,
Ukmergės pav., Kauno gub.
Pas mus lygšioliai buvo ty

ku, ramu. Tik retkarčiais sar
gybinių gauja kur-ne-kur pazy- 
liodavo po sodžius, bet vienu 
rųptu staigiai sargybinių būrys 
su žandarų pulkininku užplaukė 
Lietuvos kaimus ir pradėjo su
iminėti visiškai nekaltus žmo
nės. Taip — Seminiškių sodžiuje 
suėmė vieną merginą už tai, kad 
brolis jos esąs politiškai prasi
kaltęs (jis dabar Amerikoje), 
Kovarsko parapijoje suėmė taip
gi vieną seną žmogų su dukte
rimi. Sargybiniai, pamatę par
davinėjant laikraščius ar knygu- 

' Ics» tuojau atima. 2monės 
piktinasi ir rūstauja dėlei tokio 
valdžios pasielgimo: “mat, sako 
jie, kokia teisybė pas “ruskį”; 
Čia duoda, ir vėl iš dantų trau- 
kia. Matyt jis nori sugrąžinti 
senovės laikus”...

Taip pat policija pradėjo rinto- 
ti visų politiškai prasikaltusiųjų 
(net ir pabėgusiųjų į Ameriką) 
antrašus, sakydama žmonėms: 
“Visus atvarysime į Lietuvą, pa
klius jie musų naguosna”.

Žmonės antrašų nesako ir gc 
rai daro.

A. Žansparnis.
(Iš “L.U.”)

IŠ SEINŲ.
Dvasiškoje Seminarijoje yra 

lietuvių 49, lenkų 23, baltgudžių 
2. Išviso 74. Beto Dvasiškoje 
Peterburgo Akademijoje 3 moki
niai lietuviai.

|(H ‘V.2.’)

Iš ABELIŲ, 
Žarasų pav.

Sausio 23 dieną buvo vals
čiaus sueiga, kurioje tarp kitko 
vienbalsiai buvo nutarta, kad 
valdžia sumažintų girtuoklybę 
uždarydama pašalines smukles, 
kurių Abeliuose tiek yra kiek grį- 
čių, neišskiriant nė pačios rašti
nės. Tas nutarimas nekurioms 
ypatoms nepatiko,o ypač uriadnin- 
kui, kuris nors pats ir blaivus 
žmogus, bet myli pinigus; o kur 
degtinė, ten ir pinigai.... Pa
kol viskas aprimo. Tik štai ko
vo 28 dieną, kyšt iš Kauno “re- 

1 vizorius”. Prasidėjo tyrinėji
mas. Šaukia valstiečius kaipo 
liudytojus į Mellerio karčiamą. 
Žmonės, nenorėdami su gerai 
pažįstamais žydais pykties, pa
sakė, kad pas juos nė gėrę, nė 
šių žydų nepažįstą. Taip nieko 
iš to ir neišėjo, “revizorius” iš
važiavo, o girtuoklybę plaukte- 
plaukia: kas dien rėksmas, tran
kymas po miestelį, pilni grioviai, 
tik ne purvo, o žmonių. Nejau
gi valdžia viską taip ir paliks, 
neatkreips atidžios į balsą blai
vininkų kuopelės ir duos laisvę 
platinties girtuokliavimui!

Tekšys.
(Iš “L.U.”J

Iš KRAUNU, 
Abelių valsč., Zarasų pav. 
Musų apielinkėje gyvena daug 

rusų, nekurie jų užsiima vogimu.
Štai neseniai Laibgalių so

džiaus dviejų ūkininkų trejatą 
arklių pavogė, kaip pasirodė, tie 
patįs rusai—Brasas, jo brolis ir 
dar kasžin kas. Bet nabagai tar 
po suimti ir nuvežti pas Rokiš
kio antstolį. Jų butą apsiginkla
vusių. Kada vietiniai ūkininkai 
juos norėjo suimti, jie pradėjo 
šaudyti, bet ant laimės, nieko 
nesužeidė. Ūkininkai, atėmę iš 
jų revolverius, pristatė vienok 
pristavui.

. S. D. S.
(Iš “L.U.”)

•
IŠ KELME~, 
Raseinių pav.

Balandžio 1 d., 3 valandą ryto, 
už viorsto nuo Kelmės, užmušė 
galvažudžiai žmogų, važiuojantį 
į jomarką į Skaudvilę. Pakelėje 
užstojo žmogžudžiai nelaimingą 
žmogų, pradėjo ano prašyti pi
nigų. ir mušti. Tasai žmogus 
ėjo pirmiaus, q jo sūnūs važiavo 
paskuū Tas jo sūnūs pažino 
vieną žmogžudį ir ėmė 
šaukti, vežime sėdėdamas “Juo- 
zap, ką dirbi, kam muši mano 
tėvą”? Tada, atsisukęs, iš jų vie
nas ėmė gintis tą vaikiną. O 
tas vaikas atsisukęs arklius iš
truko iš jų ir nubėgo į plytnyčią, 
sakė: .“bėgkim, mano tėvą muša 
žmogžudžiai”. Bet čia pagelbos 
negavęs vaikas nubėgo į Dirva- 
niukus prie pono Kareivos. Ji
sai su kitais bėgo gelbėti, bet 
jau rado tą žmogų užmuštą. Atim 
ta pinigų 300 rublių.

Tą patį rytą paėmė ir tuos 
žmogžudžius, ir j kalėjimą už
darė. Pinigų atėmė nuo tų 
žmogžudžių 290 rublių, o 10 
neberado.

(Iš “V. Ž.”)

IŠ ROKIŠKIO.
Ežerėnų pavieto.

Laibgalių sodžiuje kovo 19 d., 
rytą atsikėlę ūkininkai aptiko, 
jog pas juos vagių butą: viso 
sodžiaus arklidžių durįs apdra
skytos, o dviejų ūkininkų, Anta
no Paišio ir Antano B raželio, 
atrakintos ir arkliai išvesti: pir
mojo du, vertu 150 rub., antrojo 
vienas, vertas 100 riib. Iš viso- 
ko matyti, kad vagių butą dau
gybes ir neištoli, nes pakinktai 
ir rogės, į kurias pasikinkę ar
klius išvažiavo, buvo tokiose vie
tose, kad tik žinodami tegalėjo 
rasti. Tyrinėjimas dar nieko ne
parodė. šitas atsitikimas, lygiai 
kaip ir daugybė kitų, parodo, 

4S VtRŠIŲ, 
NIbmiSČot pav.

Dar taip neseniai nustojom 
kalbėję apie sargybinių nuopel
nus, dar 'peužmiršom šaltyšiaus 
atsilankymo su pintine rankoj ir 
nuolankų / krovimą anon Vely
koms margučių kalėdos Sin
tautų sargybiniams, už ką mums 
ačiū dar neištarė, o vien šalty- 
šius užganėdintas tapo už savo 
triūsą, pa&išventimą “tėvynės 
sargų* 'labui, *- buteliuko iš
maukomu, kaip štai po švenčių 
praėjusį ketvergą- sargybiniai 
teikėsi aplankyti musų sodžių 
ir išreiškė ..(ne už kiaušinius 
ačiū 1) norą padaryti kratas. 
Pirmiausiai jieškojo kokių tai 
vyrų pas Žemaitienę, griozde, 
vertė, badinėjo visur bent porą 
valandų, bet ant nelaimės jokių 
vyrų nerado: paskiaus tiek pat 
laiko triūsė pas Juozą Kutą, bet 
ir čia veltui — vyrų nėra; pa
galios pas Joną Rajacką apie 3 
valandas jieškojo netik vyrų, bet 
podraug ir ginklų: kulkosvaidžių, 
“pučkų” ir revolverių, bet kaip 
visur taip ir čia nieko. Tuom 
ir užsibaigė. Tik sodžiaus bo
bos ir vaikai pusėtinai išgązdinti 
ir susiėją pas kaimynus, bepa- 
liovos šaukė: sargybiniai.... 
kratos.... sargybiniai.... kra
tos. ...

Negana to, nedėlioj, apie 12 
vai. dieną, Griškabūdžio sargy
biniai apsilankė pas J. Rajacką 
ir vėl kas žin ko jieškojo, bet 
nieko nelegališko neatrado.

Panedėlyje, 14 d. šio mėnesio, 
vakare vėl Sintautų sargybiniai 
apsilankė pas Žemaitienę ir čia 
užtiko porą vyrų, Jik nelaimė ... 
buvo fotografai mylėtojai nuo 
Naumiesčio apylinkės.
3’žsiganėdinę sargybiniai pa

klausimu “prašparto”, išsinėšino, 
fotograpųj nekltudę.

Ar greit vėl sulauksim “sve
čių”, negalima žinoti tik jei kar
tais pasirodytų,, pagal teisę turi 
paimti su savim vietinį šalty
bių (sintautiškiai žino apie tai, 
nes su šaltyšium vaikščioja, bet 
griškabudi'niai Atbulai) nes ki
taip bobos tariąsi....

*.; > Mikų Dėdė.,,
S (Ii *V Ž.*)

IS SAKIŲ, 
Naumiesčio pav.

Balandžio 15 d., vietinis gy
ventojas M. neatsargiai varty
damas revolverį persišovė savo 
ranką.

Pasidarė didelis triukšmas, bo
bų kliagėsh ir ant “skandalo* 
pribuvo čianykščiai sargybiniai.

Sargybiniai smarkiai šoko ant 
žmogelio, bet minėtasis M. pa
aiškino, kad revolveris buvo ne 
jo, bet kito kaimyno S.

Sargybiniai tuojaus šoko prie 
S. ir nors smarkiai ištiesė savo 
“nagaikas” ant žmogelio nekal
to kūno, bet revolverio nerado 
ir gerai “atsipliekę” išėjo.

S. pas vietinį gydytoją nuėjęs 
paprašė s u rašyt obdukciją ir ža
da siųst skundą gubernatoriui.

Žingeidi .bus byla, kad sar
gybiniai vietoj “medalio” gali 
už nekalto žmogaus sumušimą 
“patupėti” po keletą dienų “šal
tojoj”.

Bet.... klausimas, kaip aug- 
štesnioji valdžia —■ gubernato
rius žiūrės į tą dalykąI....

(Iš “V.2.”)

IS MINTAUJOS.
čia esąs leistas balandžio 15 

dieną Baltijos istorikų suvažia
vimas. Suvažiavimo tikslas — 
pasirūpinti, kad senovės liekanos 
nebūtų naikinamos.

(Iš ‘V.’) 
h

RYGOS.
Latvių dienraštis “Rygos Ap- 

skats" praneša, kad Rygoje ba
landžio 18 '(gegdžės 1 d.), strei
kavo išvišb 1^27 darbininkai. 
Iš 258 fabrikų, tą dieną nedirbo 
išviso 23 fhbriHi. Suimta apie 
ypatos.

' (Iš “V. 2.”) 
M5 iii

IS LlETbjAUS.
Balandžio ^16 4., Liepojaus po

licmeisteriui" paliepus, padaryta 
krata mokinių bute pas p. D. 
Pacevičaitę. Krata tęsėsi nuo 
10 vai. ligi 1 vai. nakties. Kratė 
du antstolių, keturi policijos 
prižiūrėtojai ir . 4 miestsArgiai. 
Konfiskuota apie šimtą brošiū
rėlių politiško turinio ir dar ke
lios kitokios. Konfiskuota dar 
kelt mokslo vadovėliai ir kelibli- 
ką “2arl|os” numerių. Visos 
tos knygos, nors Rusijoj išlei
stos Ir Liepojaus knygynuose

pirkti gaunamos, tačiaus į pro
tokolą užrašytos “nelegališko- 
mis”, nes kitaip, sako, męs ne
turime tiesos nieko areštuoti: 
areštuotas vienas gimnazijos mo
kinys.

Stepas.
(Iš “V.2.”)

< IS MINSKO.
Pasmerktiejie katorgon kali

niai bandė išardyti kalėjimo sie
ną ir pabėgti, bet kalėjimo vy
resnybė tą pajuto. Drauge su 
kaliniais kaltinamas yra ir kalė
jimo užveizda, su žinia kurio 
buk viskas buvę padaryta. Ji
sai dabar liko suimtas.

(Iš “L. U”)

IS VITEBSKO.
Koptevičo Vaičiaus sueiga, ku

rioje dalyvavo 290 žmonių, vien
balsiai nutarė už slaptą degtinės 
pardavinėjimą pirmą kartą pa
bausti 25 rubliais, antrą kartą 
50 rub. ir trečią kartą ištremti 
prasikaltusį į tolymus kraštus.

(Iš “L. U”.)

KIEK YRA LIETUVIŲ 
MOKSLEIVIŲ.

(Statistikos žinių žiupsnelis).
Iš moksląeivių daug tikimasi, 

daug laukiama. Apie juos sa
koma: “tautos viltis, jos ateitis”.

Iš dalies tai teisybė. Iš jų 
susidaro vadinamoji musų inte
ligentija, išeina nauji kultūros 
darbininkai, žodžiu pasididina 
tautos “įiegos”.

Tų “jiegų” mums dar labai 
trūksta, jos dėlto taip brangina
mos, dėlto visų akys atkreiptos 
j moksląeivius. Kad lengviau 
butų jas “nuspėti”, mums reikia 
daugiau žinių apie moksląeivius: 
kiek ir kur jų yra, kas ir kaip 
jų veikiama, kas jiems rupi ir tt.

čir paduodame žinias apie mu
sų moksląeivių skaičių: kiek yra 
jų vidutinėse ir augštesnėse mo

kyklose, kelintas jų procentas 
tose mokyklose, kur jų daugiau 
lankomasi, kiek mokinių klauso 
lietuvių kalbos lekcijų. 2inios 
surinktos daugiausia anketos ke
liu, — iš pačių mokinių, moky
tojų, direktorių ir tt. Kaikurios 
tik paimtos iš laikraščių.

Kauno gubernijoj vidutiniųjų 
mokyklų (gimnazijų, progimna
zijų, realinių, komercijos moky
klų ir tt.) skaitoma apie 16. 
Lietuvių mokinių jos lankomos!

Kaune: ii) Vyrų gimnazijoj — 
57 lietuviai arba 10% viso mo
kinių skaičiaus 53° 2)
damčiko progimnazijoj 30 lietu
vių (12%) iš 230. 3) Komer
cijos mokykloj 25 lietuviai 
(10%) iš 260. 4 Mergaičių gim
nazijoj lietuvaičių 3%—5%- 5) 
“Saulės” kursuose *— 47 mo^‘ 
niai; iš jų 28 vyrai, 19 mergai
čių. 6) Dvasiškoj seminarijoj 
150 mokinių-klierikų; visi lie
tuviai.

Šiauliuose (pagal tėvų komite
to suteiktųjų direktoriui žinių)! 
i) Vyrų gimnazijoj išviso moki
nių — 440. Tam skaičiuje lie
tuvių — 106 (24%), lenkų — 
190, rusų *—» 79» tydų * 5°» 
vokiečių — 1% Lietuvių kalbos 
lekcijų klauso 100.

2) Mergaičių gimnazijoj moki
nių — 286: katalikių — 104, ru
sių — 36, liuteronių — 12, žy
džių — 134; iš katalikių tikė
jimo mokinasi lietuviškai 7 mo
kinės, lenkiškai — 97. lietuvių 
gi kalbos lekcijų klauso — 38» 
lenkų kalbos — 77-

3) Mergaičių progimnazijoj iš 
198 mokinių: žydžių — 96, lie
tuvaičių — 47 (24%)» lenkių * 
32, rusių 17. vokiečių — 6.

Panevėžyje: 1) Realinėj mo
kykloj iš 419 mokinių — 132 
valstiečių, iš jų—152 klausė lietu
vių kalbos lekcijų 130 (31?0) 
gi skaitė lietuvių kalbą sa
vo prigimtąją. 1901 metais val
stiečių toj mokykloj tebuvo 
49; 2) mergaičių gimnazijoj iš 
158 mokinių valstiečių skaitoma 
36, bet lietuvaičių iš jų tesą 5 
—10. 3) mokytojų seminarijoj 
_  lietuvių H. išviso gi mo
kinių 131 (115 stačiatikių).

Ukmergės gimnazijoj (įtaisy
tos dar tik 3 kliasos mokinių 
101: katalikų — 48. žydą “ 43- 
stačiatikių — 3. liuteronų — 3 
(iš jų 2 lietuviu). Pagal tautų 
— lenkų — 18, lietuvių 30 
(30%).
/Telšių p. Narutavičienės pro

gimnazijoj mokinių — 65; iš jų 
28 lietuvaitės (katalikių — 43). 
kitaip 43%, lietuvių gi kalbos 
klauso « 36, 9 rusės, 13 žydžių.

Iš Suvalkų gubernijos turime 
žinių apie šias mokyklas.

Senapilėj: 1) vyrų gimnazijoj 
iš 360 mokinių — du trečdaliu 
lietuvių. 1903 s—8 1904 metais iš 
329 mok. lietuvių buvo 132(40%).
2) Tautiškoje lietuvių mergaičių 
progimnazijoj mokinių apie 30. 
Viskas išguldoma lietuviškai, iš
skyrus rusų, prancūzų ir vokie
čių kalbas; 3) Breveriutės mer
gaičių gimnazijoj mokinių — 
300; iš jų skaičiaus: lietuvaičių
— 28 ,lenkių — 20, kitos — ru
sės ir žydės.

Veiverių mokytojų seminarijoj 
mokinių — 87, iš jų lietuvių — 
58 (66%%). 1903 metais iš
viso mokinių skaičiaus 91 lietu
vių buvo 45 (50%).

Seinų dvasiškių seminarijoj 
klierikų mokinių — 74; iš jų lie
tuvių — 49, lenkų — 23, gudų
— 2. Seinų trikliasėj mokykloj 
mokinasi 125 mokiniai (51 lietu
vis, 20 rusų, 39 lenkai, 13 žydų, 
1 totorius, 1 vokietis) .

Suvalkų vyrų gimnazijoj 27 
lietuviai, mergaičių gimnazijoj 4 
lietuvaitės.

Nėra žinių apie kitas Suvalkų 
gub. mokyklas, būtent Vilkaviš
kio mergaičių ir vyrų ir Kybar
tų vyrų progimnazijoj.

Vilniaus mokyklose lietuvių 
mokinių labai mažas skaičius, 
l-oj gimnazijoj — 10, 2-oj — 12, 
realinėj — 8, Prozorovos mer
gaičių gimnazijoj 10, ir ministe
rijos mergaičių gimnazijoj — 6. 
Keletas mokinių yra dar komer
cijos ir chimikų-technikų mo
kykloj.

Nemažai lietuvių moksląeivių 
lankosi ir kitose mokyklose, už 
Lietuvos sienų. Čia pirmąją vie
tą užima Kauno gub. kaimynas 
Kuršas.

Mintaujoj jų yra daugiau 100; 
tam skaičiuj vyrų gimnazijoj — 
75, realinėj mokykloj — 20 su 
viršum, mergaičių gimnazijoj— 
apie 12.

Liepojuj: gimnazijoj “tikrų 
lietuvių” — 19, "sulenkėjusių”
— 12; komercijos mokykloj — 
7 ir sulenkėjusių — 7; mergai
čių gimnazijoj — 4, Gessau mer
gaičių gimnazijoj — 2, realinėj 
mokykloj *— 2.

Palangoj iš viso mokinių — 
116; lietuvių 71 (61%%).

Reikia pastebėti, kad Kuršo 
gimnazijose, ypač Liepojaus, žy
miai susimažino lietuvių moksią- 
eivlų skaičius. Taip, Liepojuj 
1900 metais iš viso mokinių 
skaičiaus 449 lietuvių buvo 103 
(23%%), Mintaujoj 1901—1902 
metais iš 309 mokinių 103 lie
tuviai (33%%).

Rygoj vidutinėse mokyklose 
skaitoma lietuvių mokinių apie 
60; lietuvių kalbos lekcijų klau
so (dar tik pradėta išguldinėti)
— 39

Peterburge besimokinančiųjų 
vidutinėse mokyklose lietuvių 
skaičius sunku susekti. Galima 
spėti, kad jų nebus daugiau 30; 
laisvių dienomis čia buvo susi
dariusi lietuvių mokinių (vaiki
nų ir mergaičių) kuopelė iš 15 
žmonių. Daugiausia lankoma 
lietuvių šv. Kotrynos mokykla 
su gimnazijos teisėmis; čia mo
kinama ir lietuvių kalba. '

• • *
Kiek gi męs turime studenti

jos, iš kurios daugiausia laukia
ma ir kuri “daug žada”?....

Suskaityti ją sunkiau, kaip vi
dutiniųjų mokyklų moksląeivius. 
Musų studentija išsiskirsčiusi po 
įvairius Rusijos ir užsienių mie
stų universitetus, susimaišiusi su 
kitataučiais. Prisieina skaityti 
tik tuos, kurie priklauso prie lie
tuvių studentų draugijų, bet tai 
bus toli nepilnas dar skaičius.

Daugiausia sutraukia lietuvių 
studentų Peterburgo augštesnės 
mokyklos: čia mokslas geriau 
pastatytas, čia jis prieinames- 
nis, gyvenimo sanlygos lengves
nės. Jau daugiau 10 metų gy
vuoja čia studentų draugija. 
Šiais metais ji skaitė savo narių 
103; iš to skaičiaus 82 augšte- 
sniųjų mokyklų studentai ir 13 
studenčių, kiti — farmaceutai, 
baigusiejie mokslus mokiniai ir 
tt. Dauguma studentų ir studen
čių — Kauno gubernijos 84, su
valkiečių 6, vilniečių ~ 4. 
Pagal savo mokslo studentai 
skirstomi maž daug taip: ju
ristų — 30, matematikų — u, 
technologų — u, gamtininkų— 
7, filologų — 5, kalniečių « 4, 
elektrotechnikų — 3, augštesnio- 
jo skyriaus komersantų — 2, dai
lininkų — 2, kelių instituto _
2 medikų •— 2, civilistų - inži
nierių — 1, girininkų *4 1, H

moterų studenčių dauguma lan
ko akušerijos, juridiškuosius, li
teratūros ir politechnikos kur
sus; po "Vieną - kitą randasi jų 
Bestuževo moterų kursuose (-ma
tematikos,. gąmtos ir juridiškie- 
jie), dantų gydymo kursuose ir 
tt. Peterburgo dvasiškių aka
demijoj lietuvių studentų 20.

Dorpate prie lietuvių studentų 
draugijos priklauso 24 nariai; iš 
jų medikai — 6, farmaceutai —» 
7, gamtininkai — 3, juristai 
4, teologas — I, veterinorių —‘ 
2 ir viena panelė baigusi mokslą. 
Pagal gubernijų: kauniečių—21, 
suvalkiečių — 2, vilniečių —I. 
į Maskvos studentų lietuvių 
draugija, kaip “V. Žiniose“ par
duodama, priskaitanti narių 28. 
Artimesnių apie maskviečius stu
dentus žinių neturime.

Rygos politechnikoj* — stu
dentų lietuvių ~ 8. Nadaug jų dėl 
to, kad mokslas perbrangus. Iš tų 
8: vienas — agronomas, vienas 
— komersantas, kiti — technikai 
ir chemikai.

Odesos universitete lietuvių— 
6: medikai — 2, istorikai — 2, 
juristas — 1, matematikas — I.

Aleksandrijoj (Lenkuose) Že
mės Ūkio institute —3, visi kau
niečiai.

Apie kitus Rusijos universite
tus, kaip Kazaniaus, Jaroslavlio 
ir tt., kad ten butų lietuvių stu
dentų negirdėti. Po vieną-kitą 
jų yra dar Kijeve ir Tomske.

Labai butų gerai turėti žinių 
apie užsienių universitetus, kiek 
ten lietuvių mokinasi, šiuo lai
kų jų ten nemažai išsisklaidžiu
sių, ypač Šveicarijos, Galicijos ir 
kitų kraštų augštesnėse moky
klose.

• ♦ *
Tiek tatai apgraibomis surink

tų žinių apie musų mokslus ei- 
načiąją jaunuomenę. Daugelis 
jų gal tų mokslų nepabaigia, 
daug sustoja pusiaukelyj. iš
krypsta, daug pabaigusių juos 
išvažinėj* svetur “baltos duo
nos” jieškoti, ir tik mažas bū
relis tegrįžta prie tų žmonių, 
iš kurių darbo jie mokslą įgijo 
“į žmonės išėjo”.

Ir daug mums lieka nenttdirb- 
to darbo, daug nepraplėštų dir
vonų. daug neišblaškytų tamsy
bės debesių.... r

(Iš “V. Ž.”)

ATSTOVUI P. KUZMAI PRI- 
SIŲSTIEJ1E LAIŠKAI IR 

ĮSAKYMAI.
' 1) Nuo valstiečio Cepanio, 

Traškunų valsčiaus (Ukmergės 
pav.), dėlei nesutarimų su dva
rininku Komaru.

2) Valstiečių Kybartų val
sčiaus (Panev. pav.) dėlei že
mės (ii parašų).

3) Valstiečių Načiunų valsč. 
(Panev. pav.) dėlei miško ser
vituto. Ponas prisisavinęs dalį 
sodžiaus miško. Kelionės prie 
gubernatoriaus nieko ncgelbėju- 
sios.

4) J. Struogos iš Kauno kalė
jimo. Skundžiasi dėlei Rusijos 
teismų “vėžlių greitumo”. Vie
nai, bylai pasibaigus.-turėtų pra
sidėti antroji byla, o ši kaip tik 
dingo Kaukazo šalyj. Tuo tar
pu žmogus turi kalėjime tupėt.

5) Dešimties Žagarės valsčiaus - 
valstiečių pasiskundimas dėlei 
rėžių. Norėjo išsidalinti viepa- 
sėdžiais, o čia valstiečių lauku . 
driekias Nariškino rėžis (13 de.). 
Už dešimtinę ponas prašąs po 
200 rub. Valstiečiams tatai ro
dos septyneriopa kaina. Valdžia* 
paturinti poną.

6) Kilčevskio (Joniškio mie
stelio) dėlei žemės. Prašo iš
melsti teisybę pas “Jo didenybę 
Viešpatį Imperatorių“. To pra
šymo atstovas, žinoma, nega
lės išpildyt.

7) Valstiečio Narbučio (Ko
varsko valsč.) dėlei žemės pirki
mo. .

8) Kauno kalėjimo kalinio Pen 
šono. Trįs mėnesius sėdįs kalė
jime be jokio apkaltinimo. Bu- , 
vęs nuėjęs pas tūlą mokytoją, 
kur norėjęs pasikalbėti apie švie
timo dalykus metalo darbininkų 
sąjungoj. Visus suėmę ir apj- 
kaltinę kaipo R. S. D. P. ko
mitetą.

9) Skundas penkių Kauno ka
lėjimo kalinių. Tilmanso dirb
tuvėj buvo Susidarius sąjunga. | 
Kunigo Alšauskio ištvirkinti mo
kiniai *‘juozapiniai’’ pradėjo 
mušti. Dabar valdyba atsi
dūrė kalėjime. Sėdi jau penk- 
tąsai mėnuo.

10) Dešimts Kurklių valsč. 
(Ukm. pav.) valstiečių skund-



tai męs, besirengdami prie di- priims Visus pinigus ir išmokės

1$ DARBO LAUKO.
pirmą gegužio

J. šaltis.

Darbai eina

VVhite

IŠ AMERIKOS laik-

ta.

22 d.

dar-
AUKA

per upę Hortun. Po 
padėta apie 50 svarų
Bet kas tą padarė,

tai ir 
nega-

darbininkų. 
stovėjo nuo

galima pasiekti 
būvio pagerini-

šalčio nebuvo, 
laukams užkenkti

5 Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose nusibankrutinimų bu
vo 284, pernai gi per tą patį 
laiką buvo jų tik 165.

•J San Francisco, Cal. Darbai 
šiuom kartu eina čia blogai. Iš 
kitur todėl čia tegu) nieks ne
keliauja darbo jieškoti.

S.
58

f
Coal 
savo 
tilpo

f Cherry, III. Darbai eina čia 
blogai. Nedirba nuo 1 dienos 
balandžio; kada pradės vėl dirb
ti, nieks nežino.

Schenectady, N. Y. Darbai 
eina čia blogai. Daugelis dar
bininkų iš čia išvažinėjo kitur 
darbo jieškoti.

iš visų seimų ir 
apsibuvusių Ame- 
tarpe.

Delegatas.

su-
Bri- 
j°g

prie

Pittsburg, Pa. Pittsburg 
Co. pradėjo dirbti trijose 
kasyklose. Prie darbo pa- 
1500 darbininkų.

Seimų. Anykštėnai 
žemės ir laisvės (31

Dvidešimts keturi 
apsigyvenę žagariečiai

Fernie, Brit. Col. Kasyklo
se Hill ir MicheI streikuoja 
bininkai.

20 d. 
vidurys netoli 

čia esančio miestelio Rus1- 
N uos tolius gaisro padary- 

skaito ant $200000.

ĮĮ Breckenridge, Cal. Darbai 
eina šiuom kartu negeriausiai; 
daug čia yra darbininkų be dar
bo.

VVinnipeg, Manitoba. 
gegužno išdegi 
nuo 
sėli, 
tus

IR VĖL ŽMOGŽUDYSTE.
South Bend Ind. Likosi 

areštuotas 40 metų James 
mingstall. Jis apkaltintas, 
užmušė šešias ypatas ir
dviejų užmušystų jau prisipaži
no. Sugriebė jį, kada jis bandė 
nužudyti savo pačią, bet tas ne* 
pasisekė.

jį sužeidė; paėmė

valandoms. Tokių ypa- 
1 aiškų visai nereikia ra-

A. V—as.- 
(Iš ’ž.’).

žias ant dvarponio Pietuko dė
lei ganyklų.

11) Keliato Šiaulių darbininkų 
laiškas dėlei bedarbės ir kitų 
neteisybių. t

1’2) Kelių Abelių valsč. val
stiečių skundas ant sargybinių.

Reikalavimų ir įsakymų šion 
Dūmon atsiunčiama kur-kas ma
žiaus. Laisvių ir teisybės rei
kalauja 14 Šumsku valsčiaus 
(Suv. Gub.) mažažemių. Įsa- 
kimai nurodo, kokia turėtų būti 
valdžia ir pasakoja, kad kai-ku- 
rie dalykai sutvarkyti Amerikoj. 
Krakinavos valstiečiai atsiuntė 
ilgą eilę reikalavimų pradedant 
įsteigimu 
reikalauja 
parašas). 
Amerikoj
"atjaučia kovą su visais skriau
dikais ir prižada remti ir padė
ti kovoti už šiuos reikalavimus 
(seka eilė visokių liuosybių).

Atokiai nuo visų laiškų stovi 
laiškas Jurgio Bieliako (Šenber 
gas, Kurše). Begalo ilgame 
laiške rašo, jog jisai esąs žemės 
klausimo žinovas, bet redakci
jos (N. G., Šalt., V. 2., L. U.) 
kurioms, girdi, rūpinčios “parti
jos”, vis nesuprazdavusios šito 
ir netalpindavusios Jojo straip
snių. Tokių rašinių nauda rasi 
tokia, kad jų išskaitymas ir atsar- 
kinėjimas sugaišina atstovą ke
lioms 
tiškų

• ’svti.

CHINIŠKA MOKYKLA.
San Francisco, Cal. Chinie- 

čiai pradėjo čia statyti mokyklą; 
jos pastatymas atseis 50000 dol. 
Mokslas joje bus vedamas chi- 
niškoj kalboj. Bus tai pirmutinė 
Amerikoj chiniška mokykla.

APVAIKŠČIOJO 107 METI
NES SUKAKTUVES GIMI

MO DIENOS.
New York. Cianykščiuose žy

dų "Jokūbo dukterų pasenusių 
namuose Rūbe Aronvvald apvaik
ščiojo 107 metines sukaktuves 
savo gimimo dienos”. Apart 
jubiliato, dalyvavo apvaikščioji- 
me 106 metų vyras ir 112 mo
teris. Visi tie seneliai gyvena 
prieglaudos namuose.

PERKŪNAS TRENKS Į KA
SYKLAS. 

Mo. Perkūnas 
Superior Coal 
stacijos, netoli 

Oloj buvo apie 
Jie* dėl perku-

St. Louis, 
trenkė j šaftą 
Co. prie Ogle 
Belleville, 111. 
too darbininkų, 
no jtrenkimo negalėjo nė laukan 
išeiti, negalima jiems buvo švie
žio oro suteikti ir jie be mažo 
ne užtroško, bet visgi visus dar 
gyvus pasisekė išgelbėti.

Į| Nashville, Ten. Pasibaigė 
streikas organizuotų angliakar 
šių paviečiuose: Hopkins, Union, 
Whiter ir Christian. Streika
vusiems darbininkams {tesiūlyti 
unijos paliudijimai, kad jie gau
tų darbą tose kasyklose kitų pa
viečių, kur dirba unijos sanariai.

Kansas City, Mo. Kasyklų 
savininkai ir darbininkų delega
tai pietvakarinio apskričio ant 
galo susitaikė. Kaip tik sutartį 
priims darbininkų organizacijos, 
kasyklose prasidės darbai; mano
ma, kad darbai prasidės jau atei
nančią sanvaitę.

St. Louis, Mo. Prasidėjo 
darbai dirbtuvėse Helmbacher 
Forge & Rolling Mills Co. Prie 
darbo patilpo 800 
Minėtos dirbtuvės 
pradžios šių metų.

Riverside, Cal.
čia silpnai. Southern Canal Co 
ketina čia pastatyti dideles ce
mento dirbtuves ir jose, kaip ga
lima, greičiau pradėti dirbti.

Vienas, kuris stovėjo dar žiemą, 
ir dabar tebestovi, nežinia kada 
pradės dirbti. » Ir pradėję jau 
dirbti ne dirba dar pilną laiką.

Pereitą sanvaitę buvo ant stul
po prilipintas pagarsinimas, jog 
Mažeikos svetainėj bus parengV 
tos, 16 d. gegužio, vakare pra
kalbos, jog kalbėtoju bus D-ras 
šliupas, jis aišfcįs tikėjimo da
lykus. Minėtą dieną, ant paskir
tos valandos susirinko diktai 
žmonių: vieni norėdami prakal
bų klausyti, kiti manė triukšmą 
kelti. Teip ir čia buvo. Ka
dangi atėjo nemažai triukšmo 
keliančių, buvo ir moterų, tai ne
galima buvo nė jokių prakalbų 
parengti, 
turėjo 
kuriais 
Bet to 
svečias 
manė pribūti.
šalininkai, palaukę iki 10 vai. 
turėjo išsiskirstyti.

Springvalietis.

Moterys, kaip sako, 
ir pagedusių kiaušinių, 
manė šliupą pasveikinti, 
nereikėjo, nes laukiamas 
ne pribuvo, o gal nė na 

Todėl triukšmo

MANO, KAD TAI KERŠTAS.
Laporte, Ind. Netoli North 

Judson, ant fanuos likosi per
šautas lenkas jubilerius iš Chi- 
cagos B. Kvvasnicki. Suarešta
vo buvusį Kvvasnickio tarną Al
bertą Rubiką, kurį Kvvasnicki 
nub darbo prašalino.

GAZDIN1MAI.
Laporte, Md. Teisėjas, proku

ratorius ir policijos perdčtinis 
gavo gazdinančius laiškus iš 
New Yorko, Brooklyno ir \Va- 
shingtono. Laiškų rašėjai liepia 
jiems sustabdyti tirinėjimą už
mušystų ant moteries Gunness 
farmos, nes kitaip jie busią nu
žudyti. Gazdinimai tie vienok 
ne atsiekė mierio.

IŠMĖTĖ Į PADANGES NAU
JĄ PLIENINĮ TILTĄ. , 

Nęw York. Ant Hudson alkū
nės New York & New Haven 
gelžkelio su dinamitu likosi į 
padanges išmestas naujas plie- 
*ninis tiltas 
tiltu buvo 
dinamito, 
nežinia.

PRIGĖRĖ.
Little Rock, Ark. Ant

River, netoli Clarendon, Ark., ant 
gazolininės su pasivažinėtojais 
valties expliodavo gazoliną ir 
valtį išardė. Iš buvusiųjų joje 
žmonių, septynios ypatos prigė*- 
rė. ,

SNIEGAIS
Winnipeg, Manitoba. 

gegužio, Kanadoj, provincijoj 
Saskatchėivan gana gerai pasni-

Kviečiai jau gerai ružėlė, 
bet kad 
sniegas 
Įėjo.

APTIEKORIAUS 
KLAIDOS.

New York. Pasimirė čia mi
lijonierius iš Venezuelės, Eduar
do de Craso, o jo pati dar ser
ga. Mat Craso apsirgo ir vie
noj aptiekoj davė daktaro užra
šytus vaistus padaryti. Terp 
vaistų sudėtinių buvo aspertei- 
na; Aptiekorius vienok, vietoj 
paimti asperteiną, paėmė nuo
dus Atropiną. Craso, išgėręs 
tų nuodų, tuojaus pasimirė; jo 
gi pati, kuri teipgi jų gėrė, dar 
pavojingai serga.

Rcd 
ir už- 
ir tai

TVANAI.
Nevy Levvisville, Ark. 

River išsiliejo per krantus 
liejo didelius laukų plotus
teip urnai, kad prigęrė daug gal
vijų ; kaip sako, prigėrė teipgi 
tūlas negrų skaitlius.

LIETUVIAI AMERIKOJ

Iš VAIKŲ ŠNIPAI.
New York. Inspektorius mo

kyklos No. 72 East New Yorke 
prisakė mokyklų vaikams dabo
ti policistus, ir jeigu pamatys po- 
licistą įeinant į saliuną, kad jam 
tuojaus praneštų, užsirašytų jo 
numerj.* Daboti policistus, kad 
jie negirtuokliautų, gerai yra, tik 
tą darbą negalima pavesti mo
kyklų vaikams. Mokyklų parei
ga ne šnipus auklėti, bet dorus 
žmonės. .

Tenfa, Okla. Nuo trįs dienas 
besitraukiančių lytų, upė Arkan- 
sas išsiliejo per krantus. Vanduo 
pasikėlė ant 14 pėdų augščiaus 
paprasto paviršiaus. Miestelis 
Janks suvisu vandens apsemtas. 
Užtvinęs vanduo nunešė daug 
tiltų ir per tai traukiniai sunkiai 
gali bėgioti.

TORNADO.
Salima, Kans. 21 d. gegužio 

šitose aplinkinėse siautė torna
do, kuris ypač miestelyj Lincoln 
daug nuostolių pridirbo. Lin- 
colne likosi užmušta viena mo-. 
teriškė. Aplinkinėse Lyn viena 
moteris tapo mirtinai užkulta, o 
dvejatas vaikų likosi užmuštų.

ILL. 
blogai, 
darbo,

darbininkai, 
su mirčia, 
darbininkų 
Maskolijon

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

Oakland, Cal. Ketoli Pinola, 
ant Southern Pacific gelžkelio 
iššoko iš relių traukinys, 
to viena £pata 
o kelios ypatos

IS MELROSE PARK, 
Darbai eina čia visai 

Darbininkų daug yra be 
o kas dar turi darbą, tai teipgi 
dirba tik tris dienas sanvaitėj ir 
tai ne pilną laiką.

-JJetuvių yra čia pusėtinas bū
relis; yra ir labiau apsišvietusių, 
bet ne trūksta ir visai tamsių, 
kurie ne supranta nė reikalo ru- 
pintiesi pagerinimu savo būvio. 
Knygas ir laikraščius mažai čia 
kas skaito, užtai karčiamos vis 
pilnos lietuvių, mat lietuviai ne
gali suprasti, kad iš raštų skaity
mo butų didesnė nauda negu iš 
gėrymo svaiginančių gėrymų. Pe
štynių terp lietuvių čia teipgi 
netrūksta. Vienam saliune susi
pešus, reikėjo šaukti net daktarų 
pagelba. Buvo čia 43 kuopos 
L. S. S., kuri pradėjo veikti, 
bet užstojus bedarbei, sumane- 
sniejie išvažinėjo kitur darbo jie
škoti ir kuopa veiklumo negali 
parodyti.

Prie 
likosi užmušta, 
tapo sužeistos.

Ant Brooklyno

J. Petraitis.
NUSINUODINO.

New York. Cianykščiam 
Belleville ligonbutyj pasimirė ke
turi maskoliškiejie 
vienas dar kovoja 
Mat 12 maskoliškų 
susirinko išlydėti
grįžtantį savo sandraugą ir gė
rė degtinę padirbtą iš medinio 
spirito. Nuo jos jie ir užsinuo- 
dino.
JUODOSIOS RANKOS DAR

BAS.
X Neiv York. Gyvenantis čia 

italijonas daktaras Attilio Cac- 
ęino gavo nuo plėšikų organiza
cijos “Juodosios rankos” laišką, 
kuriame buvo reikalaujama pi
nigų. Daktaras vienok to ne
paklausė. Už tai juodarankiai me
tė dinamito bombą į ruimą, kur 
daktaras priiminėjo ligonius. 
Expliozijos keturios ypatos liko- 

, -■ -i/.trfi o visa namų apa-, vonuJi* • ...

New York, 
tilto susimušė du virviniai karai. 
Prie to 15 ypatų likosi sužeistų; 
iš sužeistų, keturios ypatos tu
rės mirti.

GAISRAI.
Mayfield, Ky. Viduryj šito 

miesto 21 d. gegužio siautė gais
ras, kuris pridirbo nuostolių ant 
kelių šimtų tūkstančių doliarių. 
Ugnis užgimė nuo padegimo.

London, Ont . Sudegė mieste 
Tihonbury Queen hotelis. Ug
nyje pražuvo teipgi trįs ypatos.

Parkesburg, W. Vi. Sudegė 
čia Camden teatro blokas. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant 200000 dol.

IS SPRING V^LLEJ, ILL.
18 d. gegužio apdegė čia lie

tuviška Sv. Onos bažnyčia. Mat 
čia buvo 40 valandų atlaidai su 
išstatymo “Švenčiausiojo”, Žva
kės žibėjo nuo anksti ryto iki 
vėlam vakarui; buvo daug ku
nigų. Utarninke, 3 vai. po pie
tų nuo žvakės užsidegė didysis 
altorius. Subėgusiems žmonėms 
vienok pasisekė ugnį suvaldyti. 
Kada pribuvo ugnagesiai, jau ug
nis buvo apstabdyta. Ugnis pa
gadino didijį altorių; sudegė 
monstrancija ir 
altoriaus buvo.

viskas, kas ant

Sveikauskis.

Cianykščios anglių kasyklos, 
išstovėjusios pusantro mėnesio, 
pradėjo vėl dirbti nuo 11 d. ge
gužio. Dabar dirba 3 šaptai,

IS OGLESBY ILL.
Darbai cemento dirbtuvėse ei

na pusėtinai ir iš kitur pribuvę 
darbą gauna. Bet kad skaitlius 
jieškančių darbo kas dieną didi
nasi, tai darbą visi negali gaut. 
Dabar ir čia yra jau žmonių be 
darbo.

Lietuvių yra čia ne mažas bū
relis, bet daugumas jų tamsy*- 
bėse paskendę. Jeigu toki tam
suoliai pamato ką skaitant pirm
eivišką laikraštį, arba ką lai
sviau išsitariant, tai tokį tuo
jaus bedieviu apšaukia, jeigu 
įmanytų, tai tokį "ciciliką” (teip 
vadina skaitančius laikraščius), 
šaukšte vandens paskandytų. 
Bet pats greičiau eina į karčia- 
mą negu prie IJievo j bažnyčią. 
Nesutikimų ir vaidų čia ne ma
žai, jie ypač' būva terp girtų; 
moka teismuose ne vienas ir 
bausmes.

Iš RACINE, WIS.
17 d. gegužio atsibuvo L. 

S. A. susirinkimas, parengtas 
kuopos iš Kenosha. Žmonių at
silankė apie jo. Kalbėjo F. Dru- 
čas apie pakėlimą pramonės. 
Dekliamavo eiles “Vargšų skun
dai”, ir “Pirmyn” K. Blaževi
čius. Žmonių mažai atviko j su
sirinkimą. nes daugelis pabūgo 
bedieviu tapti. Mat lenkų ku
nigas keikia socijalistus, jis dar 
pagelbon pasikvietė kunigus ml- 
sijonierius. Racino, karčiamnin- 
kas F. R. keikia socijalistus (tai 
jie su juom be laikraščių turėtų 
rokundas daryti. Rd.) ir durniais 
vadina. Mat jo pačios sesuo 
prisirašė prie socijalistų, ji dabar 
darl»o neturi, o sesuo su švoge- 
riu varo iš savo namų (tai ne ge
rai, bet vis tai privatiškas reika
las, o į tokius laikraščiai nesiki
ša. Red.).

K. B.

IS BAYONNE, N. J.
10 d. šio mėnesio musų kuni

gėlis visa pamokslą pašventė 
korespondencijai parašytai Da
vatkos, tilpusiai “Lietuvos” No. 
18. Išbarė Davatką, buk ji ne*- 
teisingai vietinius parapijonus 
aprašė: kitu kartu vardu ir pra
varde žadėjo iššaukti jį bažny
čioj. Reikia nusistebėti, kad mu
sų kunigėlis nekenčia teisingų 
korespondencijų, perskaitęs tie
sos žodį, priverstas buvo pasitei
sinti: girdi “tik į vieną prasita
riau, kam da rašinėti į laikra- 
čius”. Čia klausymas kodėl ne
galima rašinėti jeigu tiesa (tie
sos dar ne pakanka, bet į laikra
ščius reikia rašinėti ne tuščias, 
tik svarbias viešo gyvenimo žir 
nias. Red.).

Męs darbininkai viską savo 
rankomis padirbau!, puošiame ir 
bažnyčias, maitiname kunigėlius, 
tad kodėl jie mums draudžia ap- 
švietą. Liepia jie laikraščių ne 
skaityti, liepia liktif > tamsiems. 
Darbininkas tik skaitydamas 
laikraščius šiek tiek gali prasila
vinti, pažinti svieto gudrybę. 
Jeigu męs visi skaitytume laik
raščius, be abejonės pagerintu
me greičiau ir savo būvį, tada 
ir kunigėliams butų smagiau, 
matant savo brolius ne vilkais, 
bet žmonėms.

Davatkynas.

Lukoševičius, nušovęs Miškuną, 
paleido du šuviu į A. Bugį. 
Lengvai 
$36871 Miškunui iš kišeniaus. 
Mėgino pabėgti, bet ant Bugio 
riksmo ir šaudymo subėgę poli- 
cistai, Lukoševičių suareštavo. 
Policijoj jis prisipažino prie kal
tės. Teisme prieš Luk. liudijo 
21 liudininkas. Iš valstijos pu
sės buvo gana liudininkų, sulyg 
kurių liudijimų Lukoševičius 
galėjo būt ..nubaustas mirtim. 
Už apskųstąjį nė vienas liudinin
kas nestojo. Teismas paskyrė 
kaltininkui advokatą J. Bern- 
hardą, tas jį ir gynė. Byla pa
sibaigė viena diena, 9 vai. va
kare. Prisaikintiejie išnešė 
sprendimą į pustrečios valai 
jog jis kaltas 
antram laipsnyj. 
pasmerkė mirtim 
kad Lukoševičius 
17 metų, ir kad žmogžudystė 
atsitiko prie gėrimo. Teisėjas 
Ten-Eyck pasmerkė J. Lukoše
vičių 30 metų valstijos kalėjiman 
prie sunkių darbų.

Newa’rkėtis.

nu-
(andos, 

žmogžudystės 
Teismas ne 

gal tik dėlto, 
dar jaunas, tik

IS BROOKLYNO. N. Y.
Musų miesto pažangesnės 

draugystės ir kuopelės surengė 
iškilmingą apvaikščiojimą pir
mos dienos gegužio. Nežiūrint 
pasipriešinimo draugystės šven
to Kazimiero, kuri netik nedaly
vavo, bet dar surengė extra mi
tingą j tą pačią svetainę, kur at
buvo prakalbos, demonstracija 
ir prakalbos gražiai atsibuvo, 
kalintojai buvo vietiniai ir angis* 
jonas. Kalbos publikai patiko.

Rezoliifcija vienbalsiai priim
ta ; nutarta ją patalpinti į 
raščius. Ji šiteip skamba:

pro- 
rei-

die-

mums 
trupi-

tokio

Rezoliucija.
Męs, lietuviai darbininkai; ap- 

vaikščiojame pirmą dieną gegu
žio dėl sekančių priežasčių:

Pirma gegužio diena — yra 
visasvietinė visų darbininkų 
šventė; visų tautų ir visų šalių 
darbininkai tą dieną skelbia pa
sauliui apie vienybę, vienijimąsi 
ir pripažįsta teisingais reikala
vimus kovdjančios darbininkų 
kliasos su kapitalizmo tvarka.

Pirma gegužio diena reiškia 
didelę šventę žmonijos dalies, 
kuri žengia pirmyn į šviesą so- 
cijalizmo, o ją parengia žmoni
ja, ne jos geradariai kapitalistai, 
nė jos dvasiškija žengianti greta 
su kapitadistu, ją rengia nuvar
gintos, pūslėtos, pačių darbinin
kų rankos.

- Pirmoj gegužio dienoje prole- 
tarijatas reikalauja pripažinimo 
didžiausių savo teisių, tatai ir 
męs prisidedame prie viso 
letarijato ir draug su jais 
kalaujame sau:

a) 8-nių valandų darbo
nos, idant kiekvienas iš musų 
turėtų laiko pailsini ir besilavi- 
nimui, kuris yra reikalingas pa
sekmingai musų kovai su dabar
tinių surėdymu ir atsiekimui mik
sų idealo;

b) męs reikalaujame, idant vi
si žmonės butų lygus visur, 
idant nebūtų ponų ir tarnų, po
nų ir vergų, išnaudojamų ir iš
naudojančių ;

c) męs reikalaujame, kad dar
bininkas dirbtų sau ir gautų vi
są savo darbo vertę, ko nėra šią- 
dieną prie kapitalistiško surėdy
mo: šiądieną musų darbai neša 
vaisius tik kapitalizmui, o 
suteikiama tik tų vaisių 
niai;

d) męs reikalaujame
draugijos sutaisymo, kuriame ne
būtų to, ką męs matome dabar: 
męs visi dirbame, o keli žmonės 
— kapitalistai naudojasi musų 
darbo vaisiais, nieko nedirbda
mi ; męs alkstame, o jie už mus 
suvalgo musų pagamintą mai
stą ; męs esame aklais—be mok
slo, o jie lavinasi musų įrengto
se ir užlaikomose mokyklose; 
jie linksminasi ir paleistuviauja, 
o į mus, reikalaujančius duonos 
ir savo tiesų, jie šaudo ir kem
ša mus į kalėjimus;

1) męs reikalaujame tokio val
stybės surėdymo, prie kurio 
žmonės patįs savę valdytų, prie 
prie kurio nebūtų draudžiama 
tas, kas yra žmogaus gyvenime 
reikalingiausia, k. a.: susirinki
mai, laisvė žodžio,spaudos; męs 
reikalaujame tokio surėdymo, 
prie kurio musų butas ir musų 
ypata butų nepaliečiama;

f) męs reikalaujame tikros, pil
nos, žmoniškos laisvės ir lygy
bės, bet kadangi nė laisvės, nė 
lygybės negali mums suteikti

I§ NEWARK, N. J.
13 d. gegužio buvo čia byla 

Jono Lukoševičiaus, apkaltinto 
už nušovimą ir apvogimą Miko 
Miškuno. Tas atsitiko gruodžio 
21, po Nr. 180 New York avė., 
lietuvio š-to Jurgio hallės skle- •*-»,-• - -
pe. antr, valandą nakties. J. | nieks, ji reikia pattems .skovoti

džiausios pasaulyje spcijališkos 
revoliucijos, esame pasiryžę ir 
dabar kovoti su kapitalizmo si
stema tokiais įrankiais, kurie yra 
parankiausi ir su kurių pagelba, 
bent iš dalies, 
mums vargingo 
mą.

Pripažindami
dieną darbo švente, męs augštai 
iškeikime savo vėluką, ant kurio 
užrašyta: “Tegyvuoja laisvė, ly
gybė, brolybė 1 Tegyvuoja so- 
cijalizmas, jis veda prie socija- 
liškos revoliucijos! Tegyvuoja 
viso pasaulio proletarijato su
sipratimas ir vienybė! Tegy
vuoja musų šventė, kaipo di
džiausias protestas prieš išnau
dotojus kapitalistus!

Vardan suvienytų draugysčių, 
sekretorius,

L. S .S. SUSIVAŽIAVIMAS.
Susivažiavimas atsibuvo Phi- 

ladelphijoj, ir traukėsi penkias 
dienas, nuo 10 iki 14 dienai šio 
mėnesio. Delegatų buvo 44, 
daugiausiai iš rytinės Pennsyl- 
vanijos, New Yorko, ir Marilan- 
to. Susivažiavimo sekretoriais 
buvo F. J. Bagočius ir A. Ber
notas, vedėjai buvo renkami kas 
sesija.

Vienu iš svambiausių dalykų 
apsvarstytų, kurs užėmė 2x/i 
dienos, buvo nesutikimai i-moje 
kuopoje ir išbraukimas 13-ios. 
Kas kaltas, negalima ištikrųjų 
nė dabar žinot: tik tiek pasiai
škino, jog tūlas Bagdonavičius 
ir Gaigalas 13 kuopos nariai, ne
seniai iš Lietuvos pribuvę, susi
rėmė taktikos dėlei su L. S. S. 
sekretorių Dubicku ir kitais Cen
tro nariais, kuriuos jie iškoliojo 
visokiais įsikarščiavusiam į gal
vą atėjusiais vardais; nepasi
gailėjo išniekinimų teipgi nė ki
tiems socijalistams: jie, girdi, ap
gavikai, už 20c. galima kiekvie
ną pirkti, akli Markso vergai, 
etc. Centras, pajutęs tą dyglį, 
tuoj tuos “revoliucijonierius” iš 
Sąjungos prašalino. Bet už juos 
stojo dalis įmos kuopos draugų 
po vadovyste tūlo A. Bernoto, 
“Kovos” zecerio. Pagaliaus tie 
terpsaviniai vaidai teip supiudė 
terp savęs draugus, jog pašalie
čiui žiūrint ir pikta darosi ir 
juokai ima. Susivažiavimas bū
va teisėju: klausė jų skundų ir 
taikė. 13 kuopą priėmė atgal, 
nes šie jau prisižadėjo savo drau
gų socijalistų apgavikais nebva- 
dinti, neturint darodymų, vien 
iš piktumo, negi kokius ten 
anarchistiškus atsišaukimus siun
tinėt ir platint, kokius jie, supy
kę spaudino. įmos kuopos dalis 
ir gi prisižadėjo “meilėj” gy
vent. Ar teip bus, ateitis pa
rodys. Bet kad tie . piktumai 
kitiems visai protus apsvaigino, 
tai pats galėjau prisižiurėt. Ne
žinia kaip ten jie elgėsi vieni 
terp savęs pešdamiesi, iš skundų 
ir pasiteisinimų negalima supai- 
syt, bet susivažiavime tai mums 
gerai žinomas A. Dubas (Žaga
ras), prieš visus delegatus at
sistojęs, išvadino Dubicką “pod- 
liec” ir dar atkartojo "podliec”, 
niekšas,
juodašimčių 
šaičiu red., 
šnipu ir tt. 
ir diskusijų 
sakyti! Red.). Bet bjauriausia
tų visų vaidų priežastis buvo, 
matyt iš visko, A. Bernotas. 
Tas, būdamas zeceriu, be re
daktoriaus žinios taisė savoti
škai straipsnius, o kad redakto
rius pasakė, jog jo prierašai ne
galį tilpt, tai liepęs redaktoriui 
atsisakyt nuo vietos, nes jis ne
žinąs savo užduoties (Red. ra
portas). Susivažiavime elgės 
kaip mažas vaikas: šokinėjo, rė
kavo, daužės. Kalbės kas ne
kalbėjęs, tai jis tuoj ant kojų 
su “paktiškais patėmijimais”; jam 
padėdavo Jusaitis iš Easton, 
toks jau - kaip Bernotas. Iš
rinks susivažiavimas kokią ko
misiją, neįeis jis jon, tai visa 
gerkle rėkia: “męs vistiek ne
sutiksime”. Teip buvo per vi
są susivažiavimą, tik pagrasinus 
suspendavimu, aptilo.

Iš svarbiausių nutarimų, 
būt, vertais paminėjimo 
apkeitimas administracijos,
bar bus administratorius pilnai 
apmokamas, kurs ves visas kny
gas ir atliks vertelgišką Sąjun
gos darbų dalį; Sekretąrius, ne
apmokamas ar labai mažai ap
mokamas, bus organizatorium, ir 
komitetų tvarkytoju, o kasierius

teipgi algos negaus.
Rinkimai bus tuoj: iki 15 d. 

berželio perstatymai kandidatų, 
o iki 15 d. liepos, rinkimai. Vis
kas visuotinu balsavimu.

(steigtas "Literatūros Rate-* 
lis”, kaipo pašalinė įstaiga prie 
L. S. S., į kurią prigulėdamas, 
kiekvienas mokės $1.00 ir už tą 
gaus L. S. S. išleistų knygų po 
vieną egz. Taigi tas Ratelis 
bus kaipi prenumeratorių Sąjun
gos knygų. Kad palengvinti 
Centrui, Lit. Ratelis apsirinks 
sau komitetą vedimui reikalų, 
o pinigus priduos L. S. S. ad
ministratoriui, kaip tik bus rei
kalinga.

Nutarta pirkt savo mašinas 
(jobsinį presą) ir namus, ku
riuose dabar yra "Kova” bet, 
kad tam vis reikia pinigų, tai 
pirkimas prigulės .nuo draugų 
duosnumo. .Nekufie jau susiva
žiavime prižadėjo paskolint, kiti 
paaukavo.

Priimta . keletas rezoliucijų, 
kurios gal pasirodys spaudoj: 
kaslink vaidų 13 ir 1 kuopų, 
moterų Sąjungos klausime, sta- 
sivienyjimo su Socijalist Party 
dėlei. ’

Kito nieko teip įdomaus ne
buvo, ir kitam susivažiavimui 
vietą ir laiką paskirt paliko pa
tiems L. S . S? draugams.

Susivažiavimas buvo triukš
mingas, partizantiškas, ir gana 
tobulas. Tvarka, nors kartais 
įsikarščiavusių ardyta, vienok 
abelnai, buvo gera. Tik kas bu
vo malonif matyt, tai jog delega
tai nebuvo vadžiojami už nosies 
nė vieno, bet laikėsi savo prin
cipų, ir susikirtus, stovėjo ant 
vietos, prisilaikė to, ką manė 
esant geru, teisingu. Kad tik 
ne būt buvę tos poros peštukų, 
kurie nesisarmatijo koliotis su
sivažiavime, galima būt sakyti, 
kad susivažiavimas L. S. S. bu
vo geriausiu 
susivažiavimų 
rikos lietuvių

o "Kova", tai esanti 
organas su Baltru- 
kaipo provokatorių, 
(Puiki išsireiškimų 
forma! Nėra ką

REMKITE GERĄ DARBĄ.
Per Velykas, 19 d. balandžio 

Chicagoj, vakare atminties raš- 
liaviško darbavimosi "Lietuvos” 
redaktoriaus p. šerno, likosi 
įkurtas jo vardo muzikališkas 
fondas; tikslu jo yra duoti pa- 
šelpą norintiems baigti mokslą 
augštesnėsės muzikos. Pašei- 
pos davimas pavesta pačiam 
p. šernui: kam jis paskirs, tam 
minėtos fondos pašelpą duos. 
Iždinidku šito fondo yra Dr. 
A. Rutkauskas; globėjais fondo 
—B. Balevičia ir J. Laukis. Auko
jami fondui pinigai bus kvituoja
ma per “ Lietuvą”.

Uždavinis šito fondo nėra teip 
mažas, kaip gal kuriam jis gale- . 
tų iš karto pasirodyti. Be tau
tos męs šeip, ar teip negalime 
būti. Jei nebūtume lietuviais, 
butume nariais kokios kitos tau
tos. O kad lietuviais būti yra 
mums patogiaus, negu kokiais 
kitokiais, tai jau šiądien turi
me pilnai žmonių, kuriems pri- 
rodimai to yra nereikalingi. 
Bet tauta be darbininkų yra mi
rus; męs savo lietuvystei turė
tume amžiną atsilsį pasakyti, jei 
jos darbininkdi pasibaigtų. Taigi' 
kiekvieno mylinčio savo tautą ir 
matančio toliau, kaip jo paties 
reikalus siekia, pridermė yra rū
pintis, idant jo tautai niekuomet 
netruktų jos darbininkų, šioje 
valandoje musų lietuvystė skau
džiausiai atjaučia stoką išlavin
tų muzikališkų talentų. Muzi- 
kališkų talentų mums netrūksta, 
tik trūksta tiems talentams med
žiagiškų pajiegų pilnam išsilavi
nimui. Taigi uždavinis šerno 
Muzikališkojo Fondo yra labai 
svarbus ir daug apimantis 'ir 
kiekvienam, kuris su savo auka 
prie jo prisidės, didelį gerą at
liks savo tautai.
Pinigai reikia siųsti adresu:

Dr. A. Rutkauskas
62, Grasselli, Ind.

- - '‘iii

I

i

J

•J

Box

PO TEISYBEI TAI MOTI
NOS KALTOS.

šitokiu antrašu Ella \Vhe-
tur- 
bus 
Dar

Po 
eler Wilcox, savo traipsnyje, til- ’ 
pusiame viename dienraštyj, iš
taria keletą sveikų pažiūrų, ku
rios, pasitikime, naudinga bus ir 
musų lietuvėms perskaityti. Ji j 
sako:

“Retai kuri motina teduoda 
savo vaikams alų <ar degtinę; 
bet baisi daugybė duoda jiems 
arbatą ir kavą. Kaip vaikai lie*



kasi nerviškais, išblyškusiais, 
dispeptiškais ir aukomis tūkstan
čio ir vienos ligų. tai nelaimin
ga, nežinėlė motina kaltina vi
sus (Dievo neišskiriant), bet ne 
save. Bet ne kas kitas, tik ji 
yra kalta.

Nfekad vaikui neturėtų būti 
leista ragauti arbatos ar kavos, 
kol jis nesiekia pilnų metų. La
bai mažai kas jų norėtų, pasie
kęs šitą amžj, jei jie nebūtų iš
dirbę skonį dėl kriminališkos 
silpnybės motinos.

Gražiausia išveizda ir tvir 
čiausias sudėjimas iš didelio 
skaitliaus man pažystamų jaunų 
moterų priklauso toms, kurios 
niekuotnet nėra vartojusios nė 
arbatos nė kavos.

Kad moterys ir vyrai vartoja 
vieną ir kitą ir esti ir atsižymi 
gražybe, tas nėra dar prirody
mu naudos tų gėralų. Vyrai ir 
moterys kartais persiima viso
kiais blogais papročiais savo il
game gyvenime ir nenustoja 
sveikatos; bet tas nėra taisykle. 
Taisykle gi yra tas, kad žmonės, 
prisilaikanti sprendimų, sanpro- 
tavimų, proto ir dorybės savo 
gyvenime ir valgyje, užlaiko 
sveikatą ir gerą išžiūrą iki se
natvei .

Kiek tai vargo, išlaidų, nesma
gumo ir rupesties galima butų 
išvengti žmonijai abelnai ir be
turčiams ypatingai, jei motinos 
butų mokinamos kelių būtinai 
reikalingų dalykų ir butų pri
verstos suprasti, kokiu krimina- 
lišku prasižengimu yra išauginti 
vaikas iki penkiolikos metų, ne
panaudojus sekančių dalykų jų 
auginimui:

Viena — svarbos gilaus kvė
pavimo, išdirbimo pajiegos kiek
vienos dalelės plaučių.

^ntra — supratimo chemiškos 
atnašos valgio ir gėrimo kūdi
kio fiziškai, protiškai ir doriškai 
gerovei.

Trečia ~ svarbos mokinimo 
vaiko kokios reikia pastovos 
stovint, sėdint, gulint ir vaik
ščiojant.

Pilną revoliuciją galima butų 
padaryti sveikatoje žmonių, jei 
kiekviena motina galėtų pama
tyti, suprasti ir panaudoti savo 
pažintį šituose trijuose prastuo
se dalykuose.

Netik svietas apturėtų tvin- 
tus ir sveikus žmonės, bet ir iš 
laidos šeimynos milžiniškai su
mažėtų.

Daugiaus kaip pusė pinigų, iš
leidžiamų kiekvienos šeimynos 
žemesnėse luomose civilizuoto 
svieto eina eikvojimui vodingų 
maistų ir gėrimų, nesugromuliuo- 
jamos duonos, daugybės netiku
siai sutaisytos ir riebios mėsos, 
rūgštinių vaisių, arbatos, kavos 
ir dilgalų.

Šitie daigtai gali būti vartoja
mi suaugusių ir stovis sveikatos 
šiaip teip gali būti palaikomas; 
bet jie yra pragaištingais augan
tiems vaikams. Pridėk prie to 
sukumpusius pečius, lėkštas kru
tinės ir nežinystę kaip reikia 
kvėpuoti, o gausi gerą pradžią 
nepasikeliantiems ir nerviškiems 
liguišiams, kurie išauga į pu
siau nepriaugusius vyrus ir mo
teris, ir kurie mano save esant 
aukomis persidirbimo ar "likir 
mo .

Bet kaip mažai, kaip labai, 
labai mažai yra daktarų, kurie 
pašaukti prie tokio liguišio, ar 
prie vaiko nežinėlių motinų, kal
ba joms išmintingai, kaip retai 
jie paklausia, ar kava, arbata ir 
dilgalai bei šlapia duona ir riebi 
mėsa yra vartojama. Kaip re
tai jie klausia savo ligonių, ar 
jų kvėpavimas gilus ir ar jie 
stovi, sėdi ir guli, kaip reikia!

šitas nėra konservatyviškumu. 
Tai yra pirmeiviškumas ir to
dėl daktarai vadina jį “šarlata- 
nybe’.

Motinos ir mokintojos! Jei 
jos butų priderančiai pamokintos 
šitų prastų teisybių ir prideran
čiai sužadintos savo įtekmei, koks 
tai gražus svietas butų!”

Musų moterims subruzdus jie- 
škoti savo teisių ir organizuotis, 
šitą straipsnelį tyčia paduoda
me, norėdami atkreipti jų ati
džią į tai, ko joms ištikro šią
dien trūksta ir keno jos yra aw- 
kornis. Musų velijimu yra, kad 
jos ant savo suvažiavimo, ren
giamo Brooklyne, imtų gvildenti 
ir stengtųsi pažinti .šituos daly
kus, atmetusios politiką į šalį, 
kuri joms tik blėdį ir dar di
desnį nupuolimą tegali atnešti. 
Sesers, ar paklausysite šito bal
so išminties?

J. Lapas

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D.

dys per Vabalninku varpininką jau klabino kalvinų ku
nigą būti mylistingu, jeigu ko pareikalaus. Ant rytojaus 
reikalavo nuo urėdininko p. Kuncevyčiaus, kurs pats buvo 
iškakęs į Svėdasus, kad už atvažiavimą duotų muštą do
lerį, ar bent 3 timpas, bet negavo. Po mišių domininkonas 
nusigėrė karčiamoje su ponais Jokubu ir Stasiu Kokievy- 
čiais ir keletu smulkesnių šlėktų. Išėję iš karčiamos, su
tiko minėtąjį urėdininką ir už nedavimą pinigų, dominin
konas bei girti šlėktos per galvą su kardais rėžė keletą snlU" 
gių taip, jog ans vos pabėgo .į kalvyniškių kleboniją. Li- 
dami pro kalvyniškių bažnyčią, užtiko dvejatą kalvyniškių, 
primušant universalą karaliaus, pasiųstą Hanfeldo į valsčių, 
idant kiekvienas nuskriaustasis į karališkąjį teismą atsi- 
šauktų dėl savo skriaudos. Tuos domininkonas ėmė soble 
mušti. Potam Jokūbas Kokievyčius su šlėkta atkako į kal
vyniškių kleboniją, duris išlaužė (o kn. ( aprackis su pacui 
pabėgo per užpakalines duris), langus visus išdaužė, ly
ginai kaip ir sudynus, atplėšę skrynes, pasiėmė,, kas .buvo 
panešama; o namie neradę kunigo su pačia, jieškojo už 
namų ir dvaro sodne, kur užtikę pačią pastoriaus vos ne
užpampino. Potam ta gauja atmušė duris bažnyčios, ir 
visas sėdenes, dievstalį ir katedrą į skeveldas suskaldė, 
karmazinavą uždangalą pasiėmė, knygas spintose rastas 
sukapojo ir išbarstė, o kitas domininkonas lauke sudegino. 
Taip-gi skrynias kn. Čaprackio sukapoję, ką rado, pasi
glemžė. Jeigu kas jiems tame darbe perspėjimus davė, 
tuos mušė, sakydami: mušk, užmušk bambizų dvasią! taip., 
kad bažnyčioje netruko kraujų, Žalvarinį žibintuvą, kabantį 
bažnyčioje, sugadino. Potam sau išsiskirstė. Kalvyniškių 
mažai buvo ant jomarko ir jie, pamatę tokį jeibį, pasiskubi
no namon smukti, idant išvengti asabiskų užpuolimų.

Dar atmintis to jeibio nespėjo išdilti, kaip vėl įvyko 
kits nelemtas liet, kalvyniškiems atsitikimas. Rugpjutyj
1730 m. Lubiečiuje perkūnija uždegė jėzuitų klėtį, tad 
užsiėmė ir kitos klėtys. Kad pastorius Ręčynskis meldė, 
idant jo klėtį suardytų sustabdymui gaisro nuo tolesnio 
platinimosi, dvarberniai nepristojo, sakydami, kad jeigu 
klėtys jėzuitų dega, tegul sudega ir klėtys kalvyniškių. 
Bet užsidegė iš apačios kalvyniškių bažnyčia ir lengva 
butų buvę keletu viedrų vandens ugnį užgesinti; tačiaus 
dvarberniai neprileido kunigą su žmonėms tai daryti, ir 
sakė, tūlas dvarliernis buvęs bažnyčią padegęs. Net ponai 
dvare gėrėjosi iš to, kad dega kalvyniškių sopa....

Liet, kalvyniškiai prieš tokias nelabystas, įnešę pro- 
testacijas į miestus, pasiskubino apie naujas skriaudas pra
nešti karaliui Augustui ir užrubežiniems protestonų dva
rams per rankas Hoffmano, prūsiško rezidento Varsavo- 
je, kurs tuojaus savam dvarui pranešė. Be to, Hof(ma
nas parašė gromatą Gąsievkiui, Smolensko vyskupui, kurs 
mirus vyskupui Pancerzynskiui, valdė Vilniaus dijace- 
ziją, reikalaudamas, kad nubaustų Gruzdį, keldintoją jei- 
bių Salamiestyje, ir žadėdamas vardan savo dvaro už jį 
užstoti pas Augustą II ant Vilniaus infulos, jeigu bus 
mylistingas kitvieriams. (Tačiaus toje vyskupija teko Mi- 
kolui Žėnkavyčiui, nelabai kalvyniškiams prielankiam). 
Ar Gąsievskis ką darė ar ne, nežinia; bet karalius išleido
1731 m. ediktą, liepdamas suvažiuoti į Salamiestį tyčia 
paskirtai komisijai, persitikrinti apie blėdis, nubausti kal
tininkus ir paliepti, kad atlyginti padarytas blėdis.- Ta
čiaus tas ediktas netapo išpildytas, o persekiojimas dissi- 
dentų ėjo didyn ir kas norėjo užpulti ant jų bažnyčių ir 
pastorių, galėjo tai daryti be baudos. Pvd. Liubiečiuje 
kn. Juozas Ponikvickis, kamendorius Novogrodko -para
pijos, su pusbroliu, pridvariniu kapelionu Novosielskio, 
Liubečiaus arendoriaus, per Petrines 1731 m. užpuolė ant 
dvaro, kur sudegus bažnyčiai, kalvyniškiai laikė dievmal- 
dystę, išmėtė laukan sėdynes, amboną, altorių, ir viską su
krovę į stirtą, panemunėje sudegino. Tas pats kn. Po
nikvickis pakvietė į teismą compositi judicii liet, tribunolo 
Steponą Nezabitauskį, Celšiškj starastą, kam jis ant tar
nystes priėmęs tūlą Jarockį, kurio tėvas Mikolas buvo sta
čiatikis, o motina kalvyniškė, augino jį evangeliškame tikė
jime. Teismas judicii compositi savo ištarme paliepė, kad 
Jarockis per kn. Ponikvickį taptų išduotas Vilniaus domi
ninkonams atvertimui į katalikų tikėjimą, o Nezabitauskis, 
kad domininkonams kas mėnuo už nuoiLsį ir maistą mokė
tų po 20 lenkiškų auksinų. Priegtam Nezabitauskis tapo 
pasmerktas užmokėti kn. Ponikvickiui 100 kapų, o teismui 
40 kapų!

Toks patraukimas dissidentų į dvasišką tribunolą 
compositi judicii sutankėjo Vilniuje ir kitose Lietuvos vie
tose. Nuosprendiniai to teismo buvo ne teisingi ir sun
kus. Tarp tokių bylų daugiausiai trukšmo padarė namie 
ir svetur byla Oskierko's, Novogrodko kašteliono. Anta
nas Oskierka, katalikas jau senyvas, mirus pačiai katali
kei, pažino gražią ir gražiai išauklėtą kalvyniškę Oną 
Grabauskiutę. Rods merga nė jos tėvai nesitolino nuo 
tos moterystės, bet dėjo į sąlygą, kad pirmgymis kūdikis 
turėtų būti auginamas kalvyniškių tikėjime, o kiti tegul 
vaikai augs katalikais, dukters-gi evangelikėmis. Oskier
ka sutiko ant tų sąlygų ir susituokė kalvyniškių bažnyčio
je Kėdainiuose, įžegnoti senioro Stanislavo Liutomirskio. 
Į metus 11 d. rugsėjo 1712 gimė Oskierkams sūnūs, kurį 
tas pats senioras Liutomirskis pakrikštijo vardu Stepono 
Mikolo. Iki 5 metų sūnūs augo pas tėvus, potam motina 
nuvežė jį pas savo dėdę, kurs atidavė vaikysčių į Slucko 
mokyklas. Tai buvo Lenkijoje negirdėtas daiktas, kad 
sūnūs senatoriaus kataliko auginamas butų evangelistam 
tikėjime! Tėvo giminaičiai pranešė apie tai Slucko jėzu
itams, norėjo jaunąjį Oskierką iš Slucko išvogti. Motina, 
tam užbėgdama, 1721 m. nuvežė jį į Karaliaučių, neva gy
dymui, ir pavedė jį globai Prūsų valdžios. Slucko jėzu
itai prigązdino senį Oskierką, kad jis savo vėlę praganys 
augindamas sūnų atskalunystėje, ir gavo įgaliojimą atimti 
jį iš Karliaučiaus. Rektorius jų tuojau kako į Karaliau
čių, bet valdžia Prūsų neketino išduoti jaunąjį Oskierką 
Jėzuitai sukurstė dabar Lietuvą ir Lenkiją prieš Oskierką, 
taip, kad Gartėno seimas '1727 m. spirtinai spyrė seni at
imti sūnų iš Karaliaučiaus ir auginti katalikų tikėjime. 
Oskierko, verčiamas, davė įgaliojimą vyriausiam sunui iš 
pirmos pačios, Mozyriaus starastai ir pasiuntiniui į seimą 
atimti Steponą iš Karaliaučiaus, ir pridėjo dar gromatą 
Prūsų pasiuntinio Sverino į valdžią Karaliaučiuje, kad bro
liui jaunąjį Oskierką išduotų. Bet valdžia pervezdino Os
kierką į Berlyną, kur atidavė jį į gimnaziją po vada gar
saus Jablonskio, ir čion jie, pagal, įmonius religijos, pri

ėmė pirmusyk viešpaties vakarienę. Tuom tarpu liet, insti- 
gatorius pakelė prieš senį Oskierką bylą teisme compositi 
judicii dėlei auginimo sunaus svetimam tikėjime. Teismas 
paliepę :Oskiėrkai statyti prieš tribunolą bėgyje keturių 
savaičių pačią su keturiomis dukterimis ir su sunumi, gra
sindamas už nepaklausomą skaudžiomis baudomis. Persi
gandęs Oskierka, per Mackevyčių, Minsko čėsnininką, kalvy* 
niškį mėldė savo pačią, viešinčių tuomet Karaliaučiuje su 
sunumi,(parsiįsti sūnų į Lietuvą. Jaunasai Oskierka rods 
atkako į’ Lietuvą, bet į dvejatą savaičių po terminui ir rado 
jau prieš tėVą išduotą beėsant nusprendįnį, beje kad jis 
netenka urėdo senatoriaus, lobių ir galvos. Atvykusį sūnų 
V ilniun pavedė Pijorams, kur prie tėvo ir daugelio kuni
gų priverstas tapo atsižadėti evangeliškojo tikėjimo. Po
tam sugrąžinino lobius ir urėdą, bet vis-gi jis dar turėjo 
ir yyresnęją dukterį atiduoti į mokslą pas Vilniaus zoko- 
nininkesl Jaunasai Oskierka, laike rinkimų Stanislavo 
I^eščynskio 1734 m., gavo progą pabėgti į Berlyną, kur 
sugrįžo į helvetiškąjį tikėjimą, ir aprašė visą apsiėjimą su 
jo šeimyna knygutėje: “Die Fusstapfen der gnaedigen 
goettliclien Providentz in seinem bisherigen Lebens-Lauf 
erkenet und betet an Stephanus Michael Oskierko Castel- 
lanides Novogrodensis”. Namon niekad neligrįžo, įstojo 
į Prūsų tarnystę. 1750 m. buvo slaptuoju dumčiumi teisos 
ir turėjo lobius* Litchtenberg. Kaipo globėjas aliumnatų, 
paskirtų Prūsuose jauniems kalvyniškiams iš Lietuvos, 
Maž. ir Did. Lenkijos, rūpinosi apie juos tėviškai. Kada 
mirė, nežinia.

Bet ir šiaip už mažmožius persekiojami buvo dissi
dentai prie Augusto II, ypačiai jeigu katras balsiaus skun
dėsi ant skriaudų. Taip pvd., kad 1731 m. evangelikas 
Volkas, liepė nuliedinti Vilniuje pas varpliejį varpą, kata
likų kunigija veikiai jį ir varpliejį apsunkino pakvietomis 
ir inhibicijomis ir dėl to abudu pateko į didelį klajiatą. 
Veltui maitojamiejie dissidentai persekiojimuose šaukėsi 
protekcijos karaliaus; veltui jie kėlė balsą seimeliuose ir 
davinėjo savo gravamina į seimus. Kunigija neatsižiuri- 
nėjo į katalikiškus ediktus, nutarimą, seimų ir šeiminių 
konstitucijų, ir jeib koks šaldras galėjo juos skriausti be 
baudos ant turto, sveikatos ir garbės. Nebtrivodami, dissi
dentai dabar nuolatos imasi už misijų pas užrubežinius 
protestonų dvarus, perstatydami baisiose spalvose savo var
gus ir melsdami pagelbos, nors ir tėvynė pultų. Liet, 
kalvyniškiai 1730 m. pasiuntė į Angliją ir Berlyną Žemai
tijos seniorą Jokūbą Gordoną. mokytą žmogų, dipliomatą, 
ir mokantį vokiškai, prancūziškai ir angliškai kalbėti. Gor- 
donas, pabuvojęs Anglijoje, kur rinko aukas padegėliams 
Kėdainiuose, atkako sausyje 1731 m. į Berlyną ir padavė 
karaliui suppliką, kad katalikai, tąso dissidentus į sudėti
nius teismus (forum compositi judicii), nors bylos re
ligijos dėlei tik seime tegali teisiamos būti pagal šalies įsta
tymus; kad jų liažnyčias barliariškai degina ir plėšia, su
ardytas draudžia atstatyti, kad neleidžia laikyti diennaldy- 
stų net namuose pastorių ir kad skriaudos jiems katalikų 
daromos yra begalinės. Tolinus jis supplikojc prašė Prūsų 
karaliaus, kad lieptų savam pasiuntiniui Varšavoje susi
tarti su kitų viešpatyščių pasiuntiniais ir įduoti notą len- 
kiškamjam dvarui, su reikalavimu, kad prasmegtų skriau
dos dissidentams daromos, atlygintų blėdis ir paliuosuotų 
nuo stojimo į sukrautinį teismą; kad Prūsų karalius para
šytų užtariančią gromatą pas karalystės priinasą, Hora- 
činą, Žemaitijos vyskupą, Zčnkavyčių Vilniaus vyskupą ir 
pas Krokavos vyskupą. Gabaus, kad Prūsų karalius per 
kokią tranžhkciją su liet, kancleriu Radi vilu (kurio suhus 
Jeronimas, apsivesdamas su kunigaikščiute Sulzbach, ne- 
pote kunigaikštienės Karolinos Liudvikos iš Radivilų, ku
nigaikštienės Neuburgo, su ja apėmė lobius Radivilų bir- 
žiškės linijos) paatvangintų, kalvyniškių bažnyčias Radi
vilų lobiuose, kadangi kunigaikščiai Radivilai, būdami ka
talikais, be kokios tranzakcijos galėtų jas atiminėti. Prūsų 
karalius Fr. Vilimas, meilingai priėmęs Gordoną ir jo 
suppliką, persiuntė savam rezidentui \'aršavojc reikalau
tas gromatas j karalių Augustą ir į Vilniaus vyskupą, nors 
tai vis nedaug ką pageliojo kalvyniškiams.

Tuom tarpu mirė ?\ugustas II, 1733 m.*). Prie jo 
dissidentai daugiaus nukentėjo negu kada pirmiaus. Su
sišaukė jie synodą į Keidanovą 25 d. birželio 1732 m. ir 
surašė savo bažnyčias ir pastorius. Kuomet Mažlenkijoje 
bebuvo vos 10 helvetiškų bažnyčių, Didlenkijoje 8 bažny
čios čechiškų brolių, tai Lietuvoje užsiliko dar 45 bažny
čios, beje: 1. Vilniaus distrikte: Vilnius, Šilėnai, Serijai, 
Promieš, Župranai, I>ebedeva, Dubinkai. 2. Novogrodko 
distrikte: Sluckas, Bielica, Kopyljus, Ostašynas, Liubečius, 
Orlov, Dokudov, Zarvy. 3. Baltrusijos distrikte: Koi^į- 
novo, Kopyš, Siemianovice. 4. Žemaitijos distrikte: Kė
dainiai, Karaliaučius, Kelmė, Šidlava, Grėžiai, ^Dzievalta- 
va, Žeimelė, Krosnagališkė. 5. L’žgirijos distrikte: Za- 
bludovo, Sidra, Vengrą va, Nurzec, Niepokoičyce, Janina, 
Orlia, Sielec. 6. Užvilijės distrikte: Biržiai, Salamiestis, 
Radviliškė, Plonėnai*. Svobiškis, Pomušis, Naujamiestis, 
Šviadasai, Papilis, Linkava, Beinorava. Pastorių butą 40. 
Mokyklų dar buvo 7: Slucke, kur rektoriumi buvo kn. Jo
kūbas Inglis, korrektorium Bernackis ir 2 mokytoju, \ la- 
das Bochvic, theologijos daktaras, ir Jonas Iteuman; Kė
dainiuose, kur rektoriavo Kazys Kozarynas, korrektoriavo 
Gabrfilius Bernašauskis, mokintojavo Sam. Ncrlin; Bir- 
žiuose, kur mokino tiktai Stepas Izbickis; Koidanove, Za- 
bludove, kur mokė kn. Sam. Paulavyčius; Župranuose; 
Kelmėje.

Tos bažnyčios, mokyklos, kunigai ir mokintojai, vis
kas buvO apverktiname padėjime. Bažnyčios griuvo, nes 
katalikų kunigai neleido nė mažiausio daigto pataisyti. Ku
nigai ir Mokintojai, ypačiai lobiuose Neuburgo, negaudami 
per keletą mėtų pensijos ir ordinarijos, turėjo sunkenybes 
šalies nesti, lygiai su kitais, nes sauvalė neapmokamų pulkų 
lietuviškos kariumenės spaudė iš jų daugiaus, kuomet tur
tinga katalikų kunigija dangstėsi savo laisve nuo pagalvių, 
ekskomunika vi m u ir tt. Dar aršiaus, kad gyvastis ir 
turtas prigulėjo nuo diskrecijos jeib kokio girtuoklio ar 
šaldro, kurs vardan savo katalikiško tikėjimo be baudos 
saikstė gątvąs ir sunkiai uždirbto kąsnio duonos evange
liškojo pastoriaus. Miesčionys ir dissidentiškoji šlėkta, iš
stumta iš pasiuntinių trobesio, atitolinta nuo senatoribkų 
krėslų, nuo starastystų, žemiškų, miestiškų teismų, tribu
nolų, nuo miestiškų urėdų ir ciechų, laisinosi rinkliavomis, 
kurios ėjo papirkimams (tik 1717 m. jie Varšavoje išleido 
15000 lenk, auksinų!) įvairioms užrubežimų misijoms, 
stengianties atgauti senas tiesas ir laisves. Toks tai buvo 
padėjimas musų dissidentų, kada paliovė gyvavęs Augu
stas II.

AUGUSTAS III (1734-1763).

Mirus Augustui II, sudaryta generališkoji konfedera
cija gegužy j 1733 m., išmetė dissidentus iš urėdų ir digni- 
turų ir uždraudė jiems jieškoti užtarimo pas užrubežinius 
viešpačius. Veltui dissidentai stengėsi (iš Lietuvos Miko

las Volkas, Starodubo vėliavininkas, ir Jonas Grujevsfas, 
Slediškis starasta, buvo Varšavon pasnjsti savo bendra- 
tildų) nukreipti šalin taip sunkų smūgi nuo jų.
netėmijo jų prašymų, la pati konfederacija pakvietė Stasį 
Leščvnskį ant sosto, ir dissidentai tikėjosi prie jo viespa 
tavimo bent dalį savo pralaimėtų tiesų atgauti. Bet.... 
Leščynskis turėjo sostą palikti laimingesmam lenktyninin
kui. Jo kovoje su Augustu, dissidentai, kaip visados laike 
naminių maišačių, labai daug nukentėjo. ^arP Vi
tebsko vaivada M arei jonas iš Koscielsko Gginskis, liet, ge- 
nerališkas maršalkas, šalininkas Leščynskio, uždėjo ant 
nekatalikiškų kunigų Lietuvoje G0000 lenkiškų auksinų pa
galvės (1734). Kad paskui Augustas III, norėdamas tvar
ką ir taiką partijų draskomoje šalyje, sugrąžinti, sukvietė 
į Varšavą pasifikacijos seimą 1735 m., dissidentai išsiuntė 
į Varšavą savo delegatus, beje iš Mažlenkijos And. Ro- 
zyckį, iš Didlenkijos Joną Karolį, iš Bitiriiaus Kurnatov- 
skį, iš Lietuvos Podlevskį ir Aleksandrą Lanievskį Volką, 
iš Prūsų Jurgį Vcyherj, įsakydami, kad susitarę su pa
siuntiniais nuo užrubežinių protestoniškų dvarų pajudintų 
žemę ir dangų nuvertimui nutarimo, užkritusio prieš ne- 
katalikus gęnerališkoj konfederacijoje 1733 m. Kiek jiems* 
fundušai ir įtekmė leido, delegatai stengėsi papirkti pasiun
tinius ir savo senatorius. Tačiaus nors juos rėmė užrube- 
žiniai pasiuntiniai, nieko nelaimėjo naudai savo bendra- 
tikių, nes į seimą atkako veik su plikomis rankomis, o ir 
pats seimas neįvyko. Vienok jie netingėjo, nuolatos kla
bindami užrubežinius pasiuntinius dėlei savo tiesų ir 
skriaudų, ir versdami, smagiai prašnekti už juos į luomas 
respublikos. Be to, savo tarpe po kelissyk darė sutartuves, 
kur tarp kitko nutarė atnaujinimą Vilniškės unijos su Grai
kais iš 1599 m. ir paskyrė du įgaliotiniu; beje Karolį Kur- 
natovskį ir Jokūbą Gordoną, Žemaitijos seniorą, kurie, ga
vę reikalingus fundušus, prisiartinančioje tarp europiškų 
viešpatyščių sątaikoje, dabotų reikalus dissidentų ir agentą 
Varšavoje, ypatoje Danieliaus Gregorio, ant kurio visi 'jų 
reikalai turėjo atsiremti.

Truputį anksčiaus prieš pacifikacijos seimą dissiden
tai išsiuntė savus delegatus į dvarus Berlyno, Stokholmo, 
Izmdono, Danijos ir j Holandiją, melsdami tų viešpatyščių, 
pareikalauti nuo respublikos išpildymo link dissidentų Oly- 
vos traktato sąlygų iš 1660 m. Iš Lietuvos pasiųstas tapo 
į Petropylę ir I»ndoną senioras Žemaitijos Gordonas nuo 
kalvyniškių; Ulevyčius, liet, šlėkta, disunitas, nuo savų 
bendratikių; nuo liuteronų Jurgis Sartorius, Biržių pasto
rius, ku^s Kėdainių synode 1719 m. politišką uniją su kal- 
vyniškiais smagiai rėmė atnaujinimu Sandomieriaus kon- 
senso. Delegatai, prileisti prie carienės Onos, per rūpestin
gumą ypačiai Theophano Prokapavyčiaus, Novgorodo ar- 
chivyskupo, sudėjo prie jos sosto sujipliką, išguldydami 
tiesas dissidentams pirma suteiktas, o dabar patremtas, ir 
skriaudas, kokias dabar priversti yra kentėti, ir gabaus 
būdą, kaip galėtų pagrąžintais būti į pirmykštį būvį.

1. “Tokios tiesos, kad lyginai visi taip Romos baž
nyčios pavaldiniai, kaip ir kitos krikščioniško tikėjimo 
žmonės, gimę šlėktiškoje luomoje, lygiomis priguli prie vi
sokių digniturų, guodų ir funkcijų tėvynės. Atrodymu to 
yra privilegija šviesiausio a. a. Lenkijos karaliaus Zygfrian- 
to Augusto, kurs būdamas tėvonišku d. L. kunigaikštystės 
ponu, suteikė laisvę paminėtai provincijai per ypatingą pri
vilegiją, kur ištaria, kad visi, jeib tik butų zokono arba 
tikėjimo krikščioniško, turi užlaikomi būti prerogatyvose, 
digniturosc ir guodosč.

2. “Mirus karaliui Zygmantui Augustui, daugelis 
konfedaracijų ir tolygių respublikos dekretų panaujino to
kias jiareigas, kad dėl skirtumo religijos krikščioniškame 
tikėjime nereikia nė kraują lieti, nė-gi atstuminėti nuo 
guodų, dignituros ir lobių, o tatai subfide, honore et con- 
scientia.

3. Nuo paminėtojo monarcho, karaliaus Lenkijos, iki 
laimingai mums dabar viešpataujančio, visi karaliai tokią 
taiką prisiekė tarp besiskiriančių krikščioniškame tikėjime 
užlaikyti ir paminėtų tiesų neužkabinėti, kurių tiesų dėl 
vien ilgumo nealleguojant, jeigu taptų leista mylistinga 
audiencija, taps atspausdintas anų ex volumine tiesų ir 
konstitucijų kompendiumas.

4. In praerogativa et usu įsiminėtų tiesų, rods užsilai
kėme ir prie įvairių funkcijų prileidžiami buvome iki 1717 
m., tačiaus daug persekiojimų kentėti turėjo dissidentų 
religijos nuo Romos bažnyčios; kaip paliudija ^konfedera
cija 1599 m. tarp senoviškos graikiškų įmonių Russijos ir 
tarp protestonų toje viešpatystėje įsteigtų ir vienokiems 
visad persekiojimams pavesta.

5. O 1717 m., kada šviesiausias imperatorius Rossijos 
Petras I, būdamas mediatoriumi lenkiškų traktatų, kaipo 
monarchas paveikslingo dievotumo ir visumet reikalų re
ligijos musų kamuojamų toje viešpatystėje minintis, iš savo 
rankos ordinąvo pasiuntiniu kunigaikštį Dolgorukį ir tam- 
jam įsakė, musų religijai suteikti didžiausią užtarimą; mi- 
nėtasai kunigaikštis, primiršęs intimaciją, monarcho ir 

.viešpaties savo, o pasikliovęs glamone lenkiškojo dvaro,
leido sunkią circumskripciją dissidentų religijos, taip jog 
po tos circumskripcijos išstumta mus iš visokios lygybės, 
atimta nuo musų visoki urėdai dignituriškos, žemiškos, 
miestiškos, funkcijos |>asiuntiniškos, deputatoriškos ir ki
tos, vienu žodžiu sakant, nuo visokios Ivgvbės, apart nuogo 
titulo šlėktystės apnuoginti pasilikome.’iš ko koki negeru
mai kilo išrašyti negalima, taip kad jokiame teisme, aiškiau
siuose jeibiuose, -sudeginime, suardyme, ar atėmime namų 
Dievo, užjojime ant lobių, nė jokiose skriaudose ir krimi- 
noluose negalime atsiekti teisos; iš‘to tad sunaikinimas mu
sų, ubagystė ir veik pastarasis iš tos viešpatystės išnaikini
mas įvyksta.

6- J'°jį pat konstitucija 1717 m. visas musų tiesas iš 
padugnių išvertė, nes kas buvo apsergėta senesniais įstaty
mais, kad nė pasmerkimu garbės, guodu, nė kalėjimu nė 
pinigiška bauda, nė išgujimu, nebusime bausti dėl skirtumo 
krikščioniškame tikėjime, tad minėtoji konstitucija taip 
alKjutiskai aprašė, kad jx> jos patraukimu, ir pasmerkimu 
garbės ir kalėjimu ir pinigiška bauda ir išgujimu dissiden
tai gali būti bausti, kaip iš didesnės dalies praktikuojamą.

7_. Po tokio išvertimo musų tiesų atėjo prie to, kad 
cerk\ ėse, bažnyčiose ir surinkimuose musų neturime atvan- 
gunio laisvai laikyti dievmaldystę, nes viena lūkestyje ne- 
baudos namus Dievo degina, o sudeginę ant tos pačios vie
tos atstatyti uždraudžia; potam, kur cerkvė, ar bažnvčia 
per savo senatvę suiro, draudžia pataisyti. . Musų kunigiją 
nieko jiems nekaltą, dėl vekzacijos, į bylą prieš savo dva
sišką teismą kviečia,-ją dergia, gėdina ir konfunduoja, drau
džia ligonius ypač miestuose kunigams atlankįnėti ’ Seno
viškus fundušus ir sumas taip leguotas, kaip ir iš tiesų nuo 
musų bažnyčių paskolytas, per teismą atiminėja, varpus 
pasiglemžia, labgarbingas cerkves ant unijos apverčia

8. Moterystėje įvairaus tikėjimo, kur ar vyras ar mo
teris buvo Romos tikėjimo, vaikus abiejų lyčių priverčU

£To!iaus busj.



■ AIRIJA.
Lapai iš Istorijos Airijos.

Paraše A. Janulaitis

Gal btiti toji politika butų turėjus gerą 
klotį, butų virtus anglais ir liaudis, jeigu prie 
šito nebūtų prisidėjęs ir naujosios tikybos 
įvezdinimas per prievartą. Berods, Airijoj 
bažnyčia buvo netvirta, buvo jau apirus, ne
buvo vienos bažnyčios, kaip nebuvo vienos
airių tautos. Anglų Garde buvo ta pati ti-

Baronai tarp savęs nesutikdavo ir kariau
davo, ‘tas pats buvo ir su airių kilmėms. Nc- 
sykį jie ištaisydavo joms kruviną pirtį. Lai
ke tokių kovų XIV amž. baronai ispiovė vį- 
są kilmę O’Konnor’ų. Platindami savo ry- 
bas ir didindami savo galybę, jie mažiaus be- 
reikalavo anglų karaliaus talkos. Dėl prie
šingumo jam, jie jautėsi esą to krašto gyven
tojais, ir neleizdavo karaliui kišties į jų rei
kalus. Kartais net visai tapdavo airiais, o 
kartais ne't Jr jų vadovais sukilimuose prieš 
anglų karalių. Šitokia apraiška nebuvo geis
tina anglų karaliams. Jie rūpinosi visokio
mis priemonėmis padidinti tarpą tarp airių 
ir anglų. Pasirodo įstatymai po įstatymų, 
kuriuose apsunkinama suairėjimas anglų. 
1366 m. Kilkenny mieste išėjo statutas, anot 
kurio mirtim baudė tą anglą ar anglę, kurie 
vedė airę ar tekėjo už airio. Jų turtus atim
davo, ir atiduodavo ištikimiems. Kalėjimą 
paskirdavo tam anglui, kuris priims airių kal
bą, vardą, varsą, dėvės airiškus drabužius, 
nešios airišką barzdą. Jeigu anglas duos ga
nyklą airiui, ar tik laikys su juomi pažintį, 
tai jį laukia tokia pat bausmė. Airiai nega
lėjo užimti kokią nors vietą “garde" ar būti 
karaliaus valdininku kur nors.

Tie įstatymai nelabai buvo anglų pildomi. 
Airiai teipgi priešinosi priespaudai. Nuola
tos siuntinėjo karaliai kariunenę airius mal
šinti. Ateina karumenė, numalšina sukilimą 
ir grįžta atgal. Gardo anglai pasilieka nuo
šaliai, į kovą nesikiša. Ir apleidus karumenei 
salą, abi pusi vėl sukįla, ir vėl prasideda nau
jos karės.

Toks amžinas neramumas daug* kenkė 
anglų reikalams. Todėl reikėjo kuomet nors 
galutinai nuveikti airių ir anglų ponai ir pa
statyti jų vieton ištikimi valdžiai didžiūnai. 
Tai buvo sumanęs padaryti ir pradėjęs, bet 
nepabaigęs, Indrikas VII. Tarp kito ko 
buvo įvedęs įstatymą, anot kurio Airijos par
lamentas neturintis aitrių atstovų, negali iš
leisti įstatymų be žinios Anglijos parlamento. 
Tvarkos, ramumo Airijoj nebuvo, kaip ir 
pirmiausi Amžinos kovos tarp kilmių, tarp 
baronų ir lordų kankino gyventojus. Bau
džiavos kas kartą platinosi labiaus ir slėgė 
žmones. O čia valdžia rūpinosi suerzinti dar 
labiaus žmones ir pasėti jų tarpe dar didesnę 
neapykantą.

kyba, liet nieko bendro todvi bažnyti neturė
jo, Airių dalyj — kunigai airiai, airių kalba, 
anglų Garde — viskas angliška. Abiejų ša
lių bažnyčios jau ištvirko gerokai. Vyskupai 
iš bažnyčios mokytojų virto dvarininkais ar 
kareiviais. Katedros, bažnyčios tuštėjo, sto
ka vo kunigų. Vieninteliais pamokslininkais 
buvo elgetaujantieji vienuoliai, žmonės tam
sus. Todėl iš tokios bažnyčios negalima bu
vo laukti pasipriešinimo. Ir ištikro, karaliui 
apskelbus, jog jisai esąs bažnyčios galva, o 
ne Romos popiežius, Airijoj nedaug kas gal
vojo, ką ta. atmaina reiškia. Ponai dargi lai
mėjo: atimant vienuolynių žemes, jie galėjo 
Jas gauti, todėl kartais su džiaugsmu priėmė 
naująją tikybą. Vienai liaudžiai išėjo ant 
blogo panaikinimas vienuolynių: jos vienos 
teturėjo mokyklas ir šelpė pavargėlius. Bet 
šiaip ir ji nejuto tos atmainos. Karalius iš
vaikė vienuolius, išvaikė ir |x?rsekiojo. Šie, 
vaikščiodami po žmones, kurstydavo juos, 
berods be kloties. '

Žmonėms iš pradžių nebuvo aišku, kokias 
pasekmes turės naujas karaliaus prisakymas 
tikybos dalykuose, todėl ir nepaisė ant to. 
Bet greitai pasirodė dar kitokia atmaina. 
Karalius prisiuntė kariumenę, žmonėms su
valdyti, ir daugybę naujų kunigų ir vyskupų, 
naujai šviesai platinti. O nenorint kam ge
ruoju išsižadėti “Antikristo karalybės“, elgė
si su juo pagal tos gadynės mokslą — pik
tuoju plėšė iš velnio nagų užkietėjusias vėles

Dabar tik pasirodė, jog airiai visai nenori 
naujosios tikybos, kurią jiems teikė su prie
varta amžini jų nevydonai. Dabar ėmė žmo
nės abejoti, ar gerai yra padarę, kad pripaži
no karalių bažnyčios galva. Prasidėjo trau
kimas atgal. Jau vyskupai nebeišbraukia po
piežiaus vardo iš mišknygių. pamokslininkai 
nebenori platinti naujosios tikybos. Valdžia 
paleido kareivius prieš neklaužas. Kunigus 
sumetė į kalėjimą, katalikų šventenybes, de
gino ir naikino kitais budais. Ir dėlto nau 
joji tikyba nebesiplatino visai. Persekiojimai 
tik padidino žmonių atkaklybę. Pačioj baž
nyčioj atsirado mažai atmainų: vieton senų
jų vyskupų buvo nauji, kurie airių kalbos ne
suprato,. ir tas nedarė jokių atmainų žmonėse. 
Nauji apaštalai, eidami persekiojimo keliais, 
neperkalbėjo nė vieno airio, tik dar labiaus 
juos visus sukurstė prieš anglų valdžią, ir 
dar sujungė pirmiaus suskilusius Airijos gy
ventojus. Anglai ir airiai susivienijo akini
mui katalikų tikybos. Iš čia išdygo pajauti
mas tautiškos vienybės, nebuvusis iki šiol 
liaudyj, ir tai nevežint į skirtumą kalbų. 
Protestantų nebuvo čionai — jei lx*nt naujai 
atvykusiejie vyskupai ir kunigai, gaunant ie- 
jie už tą geras algas.

Indriko VIII sunūs, Eduardas VI (1547- 
53), ėjo tėvo pėdomis. Jo sesuo ir įpėdinė. 
Marė (1553-58), pati katalikė, berods neper
sekiojo katalikų, liet airius slėgė nemenkiaus 
tėvo. Dargi ji aplenkė savo tėvą. Kardu, 
kaip ir tėvas, ji tyldė sukilusias Airijos kil
mes.
kurį buvo atmetęs jos tėvas Indrikas VTIJ, 
varu sodino anglus airių tarpe. Tam tikslui 
atėmė O’Konnorų kilmės žemę ir ajigyvendi-

BRANGIAI ATSEINA. 
Pagal Mouf>assjntq, /cpasakojo L.

Ant Viduržemio >juros kranto, 
tarp Prancūzijos ir Julijos yra 
mažiukė, Monako vadinama, val- 
stijeie. Valstijėlėj gyventojų ne
daugiau, kaip nedidęliam mieste
lyj, iš viso 7 tpkstąnčiai, o žemės 
tiek, kad visą. išdalinus, gal ne
užtektų ant galvos po visą dešim
tinę. Bet ir carukas yra ten kaip 
reikiant. Jis turi ramus, užlaiko 
tarnus ir palydovus, yra ministe- 
riai, archiriejai, jenerolai ir ka- 
riumėnė.

Kariumenės nedaug, viso labo 
6o žmonių. bet visgi ka- 
riumėnė. Maža kas carukui te pri
eina. Mokesčiai mokami, kaip ir 
visur, ir už tabaką ir už degtinę, 
ir už vyną, mokama ir nuo gal
vos ; kad ir geria ir ruko, bet žmo
nių nedaug, — ir jeigu ne ypatin
gos caruko įeigos, nebūtų iško 
labai ne jam pačiam maitinties, nė 
tarnų ir valdininkų užlaikyti. • Pri
eina jam daugiausiai iš lošimų, iš 
prancūziško ruletą vadinamų 
Žmonės lošia. Išlos, ar prakiš, o 
ruletės uz laikytojui vis pelnas. Iš 
savo pelno rulėtininkas moka ca
rukui didelius pinigus. ■ Didelius 
pinigus moka dėlto, kad toki lo 
Šimai iš visos Europos tik čia 
beužsiliko. Panašus lošimai būda
vo seniau ir vokiečių nedidelėse 
valstijėlėse, liet dešimts metų at
gal tapo užginta. Dėlto atsi-. 
tikdavo daug nelaimių — ir už
gynė. Būdavo: atvažiuos kas-nors 
lošti, pradės, įniršta, prakiša vis
ką, ir net svetimus pinigus, o pas
kui iš gailesčio prisigirdo, arba 
nusišauna. Vokiečiai savo kuni
gaikščiams už tai užgynė, o Mo
nako carukui niekas neužgina, — 
taip ir užsiliko ten tie lošimai.

Nuo to meto visi norintiejie su
važiuoja ten jialošti, prasilošta, o 
jam vis pelnas.* Neturtas juodą 
duoną valgo, žino ir Monako ca
rukas, . kad tai šlykštus darbas, 
bet ką padaryti?.... Gyvent nori
si. Juk ir iš degtinės ir tabako 
pasipelnims nė kiek ne geresnis. 
Taip ir gyvena tas carukas. . Vieš
patauja, pinigėlius renka, tvarka 

H.
.-Tos kovos tęsėsi keturis šimtmečius. O 

dąr greitai prisidėjo ir nauja priežastis slė
gimo ir kraujo liejimo — dėlei tikybos. Ir 
tuomet žuvo daugiaus žmonių, negu viršui 
pragarsėjusiose karėse su hugenotais Pran
cūzijoj ar Ispanijoj viešpataujant šv. Inkvi
zicijai ....

Šios gadynės istorikai, ypač liberalai, 
“laisvamaniai", “pirmeiviai", prisilaiko tos 
mados, kad visas praėjusių laikų nedorylies 
dėl tikybos užmeta katalikų bažnyčiai. Jeigu 
norime būti teisingais, tai atrasime, jog pro
testantų fanatizmas (tikybinis įnirtimas) bu
vo kur kas biauresniu, jeigu nelygiu aptaria
mam) am/ katalikiškam. 1 ą gali apsakyti Ai
rija.

Kas tikėjo, kad viena bažnyčia tėra tei
singa, o kitos neteisingos, tas laikė savo prie
derme naikinti kitą tikybą, jeigu tik įgalėjo. 
Kaip inkvizitoriaus Ispanijoj sąžinė skatino 
naikinti žydus, kreivatikius ir atskalūnus, 
teip ir protestantams anglams sąžine liepė 
naikinti Airijoj “popiežių pagoniją", o jos 
vietoj užkurti gryną šventosios, tikrosios ti
kybos ugnį, t Persekiotojų uolumas ir darb
štumas augo dar ir dėlto, kad persekiojamų
jų turtai, jeigu nevisi, tai bent jų dalis, kliū
davo aniems.

“Naują tikybą įvedė Anglijoj jos karalius 
Indrikas- Vili (1509-47) ir, žinomas daly
kas, norėjo ją praplatinti visoj savo valsty
bėj, taigi ir Airijoj, nes viena abiejų salų 
tikyba duotų didesnę spėką kovoj su kitati
kiais kaimynais. Jisai toliaus’ norėjo įvesti 
kitokią politišką tvarką, negu iki šiol tebuvo 
ponų, parlamentas per daug jį varžė, todėl, jis 
norėjo būti neapribotu karalium. Atsieki- 
mui to dalyko, jis kovojo su Anglijos didžiū
nais, jam atžagariais. Per septynerius metus 
(1535-1542 m.) kovojo jisai su neklaužomis 
Airijos anglais ir airių kilmėmis, buvo už
ėmęs visą Airiją; stengėsi padaryti iš jos gy
ventojų klausius valdininkus, ir vertė būti 
anglais, kurie dar nebuvo jais, visur bruko 
anglų įstatymus, kalbą ir f naująją tikybą. 
Visą, kas airių buvo, — papročius, kilmes, 
bendrijas, jų kalbą, dainas, raštus, — laikė 
netikusiais, o jų vietoj bruko savo. Anglų 
“Garde“ buvo įstaiga, panaši j Anglijos par
lamentą, į kurį įeidavo bajorai; dabar šią 
įstaigą norėjo jis įvezdinti visoj Airijoj, pra
šalinus kilmių savyvaldą. Bet pirm to reikėjo 
visas kraštas nuveikti ir visur tarp airių ap
gyvendinti naujasėdžius anglus. Net Indri- 
ko vadas, nuožmusis Krom-well, neišdrįso 
įvykinti tą sumanymą. Šisai velijo kitokį bū
dą vartoti — papirkti, privilioti, pritraukti 
geruoju kilmių vadus, iš jų padaryti anglų 
bajorus ir didžiūnus, duoti jų vaikams apšvie
timą anglų dvasioj, o jau per juos veikti ant 
prasčiokų. Buvo reikalaujama iš vienų, kad 
vaikus augintų Anglijoj karaldvaryje, o ki
tiems pridėdavo reikalavimą, kad namie an
gliškai kalbėtų. Airių vadai sutikdavo tapti 
anglais, nes jie tame maine laimėdavo: jiems 
žadėjo atiduoti nuosavai kilmės žemes ir pa- 
Jiky tą načią jų valdžią ant kilmės gyventojų, 
vonuoJt ^«irmiaus teturėjo.

jo rainuose kaip ir karalių didžtur
čių. čion vainikavimai ir kitos ce
remonijos atliekamos, dalina jis 
dovanas, baudžia ir susimilsta, 
daro parodas, yra tarybos, įstaty
mai ir teismai. Viskas kaip rei
kiant, tiktai ką labai smulkus.

Penketą metų atgal atsitiko .ši
toj valstijoj žmogžudystė. Žmo
nės ten ramus ir tokių darbų se
niau neatsitikdavo. Susirinko tei

Ji pirmoji įvedė naują būdą anglinimo,

išvytųjų airių prasidėjo kova, kuri pasibaigė 
jau Marei mirus, pilninteliu išnovijimu airių 
toj vietoj. Ji spyrė kilmes priimti anglų kul
tūrą, įstatymus ir kalbą, tik nelytėjo tikybos.

Blogesnės dienos prasidėjo Airijoj, už
ėmus sostą Elzei (1558-1603), uoliai pro
testantei ir anglų patrijotei.

Ji nuožmiai malšindavo airius, kurie ren
gėsi gintiesi. Jai viešpataujant Airija pavirto 
tyrlaukiais, kur viešpatauja badas ir maras. 
“Tasai kraštas, kaip sako vienas tų laikų 
anglų raštininkas Holingshed, pirmiaus vai
singas, turtingas gražiomis ganyklomis, gal
vijais, javais, stangiai ajjgyventas, dabar be
vaisis ir apleistas. Žemė nebeišduodavo dau
giaus nė vaisių, nė javų ant laukų, nebebuvo 
nė galvijų ant pievų, nė paukščių ore, nė 
žuvių upėse — vienu žodžiu ištuštiejo, tarsi 
dangaus prakeikimas užžavėjo šitą šalį ir teip 
sunkiai apgulė ją, kad galima pereiti iš vieno 
krašto iki kitam, nesutikus nė vyro, nė mo
ters, nė vaiko”.

Elzė platino ugnimi ir kardu naują “švie
są“. O kad ji neužgestų, reikėjo plačiai so
dinti anglų nausėdijas airių tarpe, ką jau be
rods buvo pradėjus katalikė Marė. Tam su
manymui įvykinti pasitaikė gera proga. Iš- 
panijos karalius ir popiežius sumanė pasinau
doti airių katalikybe ir su jų pagelba numesti 
nuo sosto Elzę ir atgrąžinti Anglijoj katali
kų tikybą. Jie atsiuntė 1593 m. į Airiją ma
žą kariumenę, nes tikėjosi, kad airiai viską 
parūpinsią, tik vienas vadas (Munster’e, pie
tų šalyje) tebuvo sukilęs, o dauguma vadų 
tylėjo, nesijudino, tiktai apiplėšdavo jurų at
neštus talkininkų ir priešų laivus. Maištas 
nepavyko. Ir Munster‘o gyventojai kuo dau
giaus nukentėjo per svetimą talką. Elzė at
ėmė 600000 akrų (apie 220000 deš.). Ang
lijoj ji apgarsino manifestą, kuriame apreiškė, 
jog kiekvienas anglas, jeigu nori, gali gauti 
dykai žemės, tik su sąlyga — nelaikyti pas 
save nuomotojo (randauninko) airio. Tokiu 
budu išdalinta trečdalis atimtos žemės, o ai
riai ten gyvenusiejie turėjo braidžioti miš
kuose ir slapstytis kalnų urvuose.

^irmiaus teturėjo. (Toliaus bus)f

sėjai, pradėjo teisti; viskas kaip 
reikiant: yra ir apkaltintojai ir 
prisiekusiejie ir apginėjai. Pagal 
įstatymų teises nusprendė nusidė
jėliui galvą nukirsti. Gerai. Pa
rodo karaliui. Karalius, perskai
tęs, užtvirtina nusprendimą. Nu
spręsti tai niekis. Bet ant nelai
mės, jų valstijėlėj nebuvo nė gil
jotinos galvai kirsti, nė budelio. 
Galvojo, galvojo ministeriai ir 
sugalvojo, jog reikia siųsti pran
cūzų valdžiai užklausimas:, ar ne
galėtų prisiųsti tam , kartui 
mašinas ir tinkamą žmogų, ir 

į kiek tas atseitų. Išsiuntė popierį.
Už sanvaitės ateina žinia: maši
na ir žmogus išsiųsti galima; tas 
atseis 16 tūkstančių frankų. Pra
neša carukui. Mano šeip, mano 
taip — 16 tūkstančių frankų ’ 
Nevertas, sako jis, tas nenaudėlis 
tų pinigų. Ar negalima butų kaip 
nors pigiau? Jug tai išpultų dau
giau kaip po du franku ant kiek
vieno gyventojo padidint mokes
čiai. Per daug apsunkįsim, bai
su. kad dėlei to kokie sumišimai 
neišeitų. Susirinko taryba — ką 
čia išgalvojo? Nutarė su tuo pat 
kreiptis į Italų karalių. Prancū
zų valdžia — respublika, negerbia 
jie carų, o Italų — karalius, vis 
artymesnis, o gal ir pigiau apsi- 
ims. Rašo italams; atsakymas 
greitai atėjo. Italų valdžia pra
neša, jog ir mašiną ir budelį iš
siusią su mielu noru; tas viskas 
su visu persigabenimu atseisią 12 
tūkstančių frankų. Kad ir pigiau, 
bet vis dar brangu. "Juk tas mur- 
za nevertas tų pinigų. Ir vėl mo
kesčiai prisieitų padidint beveik 
po du franku arit kiekvieno gy
ventojo. Ir vėl Susirinko taryba. 
Galvojo, galvojo — kaip čia pi
giau tą atlikus? Ar neapsiimtų 
kas nors iš kareivių senu budu nu
kirsti galvą? Vis viena, juk ka
riaujant žudosi. Ant to tik ir 
stovi kareiviai. Pasiteiravo jene-i 
rolas, ar t neatsirastų kas-nors. 
Kareiviai neapsiima, Kas ten, sa
ko jie, męs to nemokame, neteko 
mokyties. Ką darą? Mąstė, mą
stė, įsteigė komitetą, komisiją, pa
komisijų. Sugalvojo. Reikia, sa- 

Iko, mirties bausmė pakeisti amži
nu kalėjimu. Caras susimyĮėjimą 
parodys ir pigiau atseis. Cara- 

kas tam pritarė. Bet vėl bėda: 
tokio ypatingo kalėjimo nėra, kad 
butų galima amžinai uždaryti 
žmogų. Yra menkutės cypės, kur 
tam kartui patupdo, o tokio kalė
jimo, kad butų galima ant visuo
met pasodyti — visai nėra. Pa
galios surado vietą. Pasodino 
vaikiną. Pristatė sargą.

Sargas sergsti ir nusidėjėliui iš 
rūmų viryklos maistą • nešioja. 
Praslinko šeši mėnesiai, pasibaigė 
metai. Peržiūrinėja carukas me
tų pabaigoj įeigas ir išlaidas; ma
to, kad nusidėjėlio užlaikymas ge
rokai padidino išlaidas. Tam 
tikras sargas, maitinimas; išviso 
600 frankų. O tas vaikinas da 
tvirtas, gal būti kokias penkias 
dešimts metų pragyvęs. Su- 
ikaitliuok iki ko gali prieiti. Tai 
perdaug, taip negalima. Saukia 
carukas ministerius. Ar negali
ma mums nuo to nenaudėlio kaip 
nors pigiau atsikratyti? Juk jis 
mums taip brangiai atseis. Su
sirinko ministeriai, laužo sau gal
vas. Vienas sako: “Štai ką, ger- 
biamiejie, mano nuomone, rei
kia sargą atstatyti". O kitas: 
Juk jis išeis’ — "Išeis ir šunes 

nematys”. Praneša carukui; šis, 
pritaria, Sargas atstatytas. Lau
kia, kas bus. Bet štai atėjo pie
tus. Nusidėjėlis išėjo ir neradęs 
sargo, pats vienas nuėjo ramų 
viryklon. Ką gavęs, pasiėmė, su
grįžo, užsidarė ir vėl sėdi: Ant 
rytojaus tas pats. Maisto vaikšti
nėja, o pabėgt nė nemano. Ką 
daryti? Galvojo. Reikia, sako, 
tiesiok jam pasakyti, jog jis mums 
nebereikalingas. Teeina, kur tin
kamas. Gerai. Saukia jį pas 
savę teisių ministeris ir sako jam: 
"Kodėlgi TamLta ne prasišalini? 
Juk Tamistos niekas nebesergsti. 
Gali laisvai, kur nori,eiti ir tuo 
carų neįžeisi". • “Caro gal ir neį
žeisčiau, liet nebėr kur man eiti. 
Kurgi man dėtis? Savo nuspren
dimu lamintos mane sutepėtė. 
Niekas dabar manęs nebepriims, 
visi mano reikalai apleisti. Tami-I 
stos^ sako, neteisingai su manim 
pasielgėte. Taip nereikėjo daryti. 
Kad pasmerkėte mane miriop, tai 
reikėjo ir nubausti; Tamistos ne- 
nubaudėte. Tai viena. Aš ant 
to sutikau. Paskui nusprendėte 
iki gyvos galvos kalėjime laikyti 
ir sargą buvote pristatę man mai
stui nešti, o paskui ir tą sargą 
atsiėmėtė. Tai antra. Aš ir tuo
met nesiginčijau; pats maisto 
vaikščiojau. Dabar Tamista sa
kai: prasišalink. Ne, kai^i sau no
rit, o aš iš čia niekur neisiu”.

Nėra ką daryt. Ir vėl sušaukė 
tarybą. Neina < ir. gana. Mąstė, 
mąstė. Reikia jam pensiją paskir
ti. Kitaip ’neatsikratysim nuo jo. 
Praneša carukui. Taip nieko ne
bus, reikia, sako, kaip nors grei
čiau su juo pabaigti. Paskyrė 
600 frankų. Praneša jam: “Na. 
jeigu teisingai mokėsite, aš pra
sišalinsiu, ką bedarysi”.

Taip ir padarė. Įdavė jam iš 
augšto, jis atsisveikino su visais 
ir išvažiavo. Važiuoti netoli bu
vo, gclžkcliu valandos ketvirtį tę
sėsi kelionė. Išvažiavo ir apsigy
veno netoliese. Nusipirko žemės 
sklypelį, pasitaisė sau darželį, so
delį ir gyvena linksmai. Priėjus 
laikui, nuvažiuoja pensijos pasiim
ti. Paėmęs, užeina pas rulėtinin- 
ką, padės bent 2—3 frankus, kar
tais išlošia, o kartais ir pralošia, 
paskui ir važiuoja sau namo. Gy-, 
vena ramiai, gerai.

Laimė, kad jis nuodėmę nepapil- 
dė ten, kur išlaidų nesigaili nė 
amžiniems kalėjimams, nė žmo
gaus galvos nukirtimui.

Vertė P. Krz.

NAUJI RASTAI.
_£_________

Apuoko sapnai, šių dienų gy
venimo vaizdeliai. Parašė J. Sli- 
buris. Brooklyn. 1908 m. 44 
pusi.

Telpa čia trįs vaizdeliai, arba 
sapnai: Laipimai, Po mirties ir 
Kietasprandis. Vaizdeliai para
šyti nė per daug gerai, nė per 
daug blogai; jie vidutiniškos 
vertės, paimti iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo. Kalba pusė
tina. ,

Valkata. Iš gyvenimo paveik
slėlis. Iš latviško vertė J. Plei 
rys. Brooklyn, N. Y. 1908 m. 
13 pusi.

Aprašytas čia gyvenimas mer
ginos, kuri, suviliota mylimo vy
ro, bet jo^ apleista, dėl meilės 
pasekmių tampa tėvo iš namų 
išvaryta. Atsiranda mieste,, o 
nežinodama kaip verstiesi, pa
stoja miesto valkata, vyriškiams 
pardavinėja savo kūną. Užbai
gia ji gyvenimą tuomi, kad ant 
galo sau pati galą pasidaro.

. ■ Kaip valstiečiai kovojo už že
mę ir laisvę. Ii rusiikos vertė 
P. Norvylat. Brooklyn, N. Y. 
1908 m. 40 pusi.

Aiškinamas čia maskoliškųjų 
valstiečių gyvenimas, jų kova 
su valdžia ir reikalavimai. Tel
pa čia aiškinimai: Kaip valstie
čiai ginasi nuo skriaudų ir sau- 
valios; ko reikalauja valstiečiai; 
kova jų su dvarininkais; kova su 
valdžia ir ginklas toj kovoj var
tojamas; kova su tamsiomis spė
komis. Toliau eina aprašymas 
kovos pasekmių; pasekmlngumo 
kovos sutartyj. Knygutė ta ver
ta skaitymo, nes joj< «ie vien 
valstietis, kaimo gyventojas, bet 
kiekvienas ras nemažai naudingų 
rodų ir pamokinimų.

Iš kur atsirajnda Nusidėjėliai. 
Socijališkas piešinys. Parašė 
A. J. Brooklyn, N. Y. 1908 m. 
22 pusi.

Aiškinimai čia patalpinti svar 
bus, bet prieinami kiekvienam. 
Veikalėlis tai pamokinantis ir 
naudingas ypač norinčiam ge
riau pažinti draugijinį gyvenimą 
ir pasekmes joje viešpataujan
čios tvarkos ir surėdymo. Mat 
gyvenimo formos visada atga
bena ir atsakančias pasekmes 
lygiai geras, kaip blogas. Tas 
aiškinama šitoj knygelėj; ji to
dėl verta skaitymo.

Redakcijos atsakymai.
L. Paltanav. Detroite. Tai 

paprastos peštynės vestuvėse, 
su viešais reikalais nieko bendro 
tas neturi, o laikraščiai užsiima 
tik viešais reikalais. Todėl ir 
raštelis netilps.

IŠ VISUR.
19 d. gegužio, Korėjoj, pro

vincijoj Esyela, japoniečiai turė
jo kruviną susirėmimą su korė- 
jonais, kuriame 25 korėjonai li
kosi užmušti; japoniečiai turėjo 
5 užmuštus ir 8 pašautus karei
vius. 16 d. gegužio buvo kru
vinas mušis provincijoj Hang 
Yong. Čia 11 korėjonų likosi 
užmuštų, o 20 tapo pašautų. 17 
d. gegužio 300 korėjonų užpuo
lė ant mažo japoniškos kariume
nės pulkelio. Japoniečiai, nužu
dę tūlą kareivių skaitlių, turė
jo pasitraukti.

|| Konstantinopoliuj susekė 
suokalbį ant gyvasties Turkijos 
sultano. Iki šiol suareštavo jau 
75 ypatos. Daugumas sukalbi- 
ninkų turi prancūziškus, masko
liškus, bulgariškus ir ameriko
niškus paspartus. Terp suare
štuotų yra penkios moterys, o 
iš jų dvi 4uri amerikoniškus pas<- 
partus. Kaip sako sukalbininr 
kai buvo nutarę su dinamitu iš
mesti į padanges sultano rūmą. 

| Antrasis Morokko sultanas, 
apie kurį manė Europoj, kati jo 
įtekmė nupuolė, vėl susidrutino. 
17 d. gegužio jis su savo kariu- 
mėne įėjo į miestą Meąuinez. 
Gyventojai apšaukė jį viso kra
što valdonu. Jeigu jam teip pa
sisektų įeiti į Fezą, visi trįs di
džiausi Morokko miestai butų 
jo rankose ir Prancūzija turėtų 
su juom jau labiau rokuotiesi ne
gu iki šiol.

ĮĮ Londonan, 25 d. gegužio at
kako Prancūzijos .prezidentas 
Fallieres. Atkako jis ant ka
riško laivo Leon Gambetta. 
Anglijonai priėmė Prancūzijos 
prezidentą labai karštai. Jo gar
bei bus parengta angliškojo lai
vyno revija, kurioje dalyvaus 53 
Anglijos kariškiejie laivai: lai
vai tie patiks ant marių prezi
dentą ir lydės jį į Doverą.

|| Paryžiuj likosi atidarytas 
terptaūtiškas kongresas, kurio 
mieris, kaip galint naikinti pur
viną literatūrą ir abrozdus. Kon
grese dąlyvauja 9 Europos vieš
patystės; Amerika ne buvo kvie
sta, kadangi čia teisės yra astre 
snės platintojams tokios literatu 
ros negu Europoj.

|| Ant Kaukazo, kaime Dig4 
reni, laike kokių ten bažnytinių 
atlaidų, atkakę kazokai norėjo 
suimti du revoliucijonieriu. Kai- 
miečiaf ne davė. Kazokai pra
dėjo į žmonės šaudyti, o tie 
teipgi šūviais atsiliepė. Vienas 
kazokas likosi užmuštas, iš kai
miečių gi pusės yra 9 ypatos 
užmuštos arba pašautos.

|| Londono moterys, reikalau
jančios politiškų teisių 21 d. ge-

gūžio prie< parlamentą kėlė m* 
pri lankias Anglijos ministerlų 
pirmininkui demonstracijas, šei- 
šias demonstrantes suareštavo. 
Jos atsisakė duoti pažadėjimą 
užsilaikyti ramiai, todėl pasodino 
jas areštam

|| 20 d. gegužio, netoli Umbrl 
Kili, šiaurinėse Indijose, angli- 
jonai turėjo smarkų susirėmimą 
su sukilusiais kariautojais Moh- 
mandų giminės. Mūšyje angli- 
jonai nužudė 3 oficierus, moh- 
mandai gi neteko 200 kariauto
ju.

Prancūzijos išlaidos šiems 
metams išskaitytos ant $794600 
000, o surinkimai ant $785800- 
000; taigi biudžete yra $8800- 
goo nepritekliaus. Uždengimui 
nepritekliaus bus pakelti mokes
čiai nuo akcijų ir karčiamų par
davinėjančių absynthą.

|| 9 d. berželio Revelio aplin
kinėse susitiks Anglijos karalius 
su Maskolijos caru; susitiks jie 
ne ant sausžemio, bet ant jū
rių, kadangi mat caras bijosi 
terp savo ukėsų kur nors pasi
rodyti.

[ Dėl vaidų užgimusių terp 
klerikalų ir laisvamanių studen
tų, likosi uždarytas Insbruko (Ti- 
roliuj, pietinėj Austrijoj) univer
sitetas vienai sanvaitei, kol stu
dentų karštis neatšals.

[| Portugalijos parlamente Lis- 
sabonoj, parlamento pesėdyj 22 
gegužio terp buvusio iždo mi- 
nisterio Carvalho ir parlamento 
atstovo Costa užgimė muštynės. 
Besimušančius tautos atstovus 
tik kiti parlamento pasiuntiniai 
perskyrė.

|| Ant Persijos rabežiaus gelž- 
kelio traukinys gabenantis pa
stiprinimą įsiveržusiam į Persi
ją jenerolui Snarskiui, iššoko iš 
relių. Prieto 13 artileristų likos? 
sunkiai apkultų.

Peterburge kariškasis teis
mas iš u apkaltintų revoliuci- 
jonierių, 5 pasmerkė pakorimu, 
6 gi prie sunkių darbų Siberijos 
kasyklose.

|| Redakcijoj demokratų laik> 
raščio “Rec”, Peterburge, atėję 
du redaktoriai laikraščio “Rus", 
sumušė durnos atstovą, redakto
rių laikraščio “Reč", pagarsėjusį 
profesorių Milukovą.

j Netoli Paryžiaus Say cuk
raus rafinerijpj atsitiko smarki 
expliozija, kurios dvi ypatos li
kosi užmuštos, o 41 ypata tapo 
sunkiai sužeista.

į| Po paskutinei kalbai durnoj 
Stolypino, kurioj jis reikalavo 
susiaurinimo Finlandijos teisių, 
šeši Finlandijos ministeriai atsi-j 
sakė pildyti ant toliau ministe-j 
rių pareigas.

Pietinėj Galicijoj siautė 
smarkios audros su ledais, kurie 
išmušė javus ant labai didelių 
plotų.

(Į Mieste Duesseldorfe, Vokie
tijoj, neužilgo bus parengta žy
dų tikėjimiška paroda.

|) Lwowo teismas pasmerkė 
garsų lenkiškąjį raštininką Hen- 
ryką Sienkevičių 300 kronų baus
mės už įžeidimą rusiniškų uni
versiteto studentų.

|| Mieste Chersone, pietinėj 
Maskolijoj, 22 d. gegužio, pako
rė 22 kaimiečiu dalyvavusiu už
puolimuose ant dvarų.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ. ,

San Francisco, Cal. Ant 
Sakramento str. susimušė du pil
ni žmonių karai. Prie to viena 
ypata likosi užmušta, o 20 tapo 
sužeistų.

St. Joseph, Mo. Netoli 
Reynolds susimušė du Burling
ton gelžkelio traukiniai.. Prie 
to vienas gelžkelio tarnas liko
si užmuštas, o 3 sunkiai apkul
ti.

|| Prie miesto Contich, 
Belgijoj, maldininkų ’ gelžke- 
Uo traukinys susimušė su 
greituoju. Visi vagonai iš
ėmus vieno, maldininkų traukinio 
likosi sudaužyti ir juose 
buvę maldininkai tapo ar
ba užmušti, arba 
kiai sumankyti. Su viršum 
60 negyvų ištraukė iš po vago
nų griuvėsių, bet po griuvėsiais 
užmuštų, be abejonės yra dar 
daugiau.
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- XXI/I SEIMAS S. L. A.
25 d. gegužio 9 vai. ryto su

sirinko kuopų delegatai į Music 
• Hali, kur pirmiausia iš vietinių 
kuopų komisija peržiurėjo kuo
pų mandatus ir surašė vardus 
delegatų, tas tęsėsi iki pietų. I 
vai. po pietų slaptu balsavimu 
išrinko seimo vedimui vyriau
sybę iš sekančių ypatų: prezi
dentu — P. V. Birštonas, iš 
Shenandoah, Pa., pagelbininku— 
Jonas Simanavičius, iš Plymouth, 
Fa., raštininkais — F. J. Bago- 
čius, iš Pittsbnrg, Pa. ir A. B. 
Strimaitis, iš Schuylklil Haven, 
Pa. Prie laiškų skaitymo, Jonas 
Tareila, iš Ansonia, Conn. ir J. 
Gegužis, iš Shenandoah. Pa., į 
Prosos komisiją: Valentanavičia, 

f Nienius ir Ambrozevičia. Ko
misija sugrupavimo’ kuopų įne
šimų XXXIII seimui atsiųstų.

Centro sekretorius išdavė ra
portą apie S. L. A. darbus nuo 
XXII iki XXIII seimui. Išmo
kėjimų buvo per metus $17- 
320.62. Dabar yra S. L. A. ka
soje $37788.10 ir spaustuvė. 
25 d. gegužio pribuvo delegatų iš 
įvairių vietų viso 100 ypatų.

Iš pirmos dienos pasirodė, 
kad daugelis delegatų per daug 
įsitempę reikaluose, todėl grei
tai įvyksta už mažmožius ilgi 
aiškinimai. Vakare buvo iškil
mingas apvaikščiojimas gatvė
mis. Ant salės po parodai, lai
kė kalbas: Dr. J. šliupas, F. J. 

’ Bagočius ir kitį,
M. J. Damijonaitis.

farmoms tokia kaina, kokia ki
tos kompanijos pardavinėja, tai 
yra pirkti aplamai, o parduoti 
retailiškai, ir padvejoti savo pi
nigus. Kiekvienas žino, kad že
mė yra apdrausčiausias biznis, 
nė ji' sudegs, nė vagis ją pa
vogs, nę. jos kaina nupuls, b ai; 
mos tai ne nuosavybė mieste. 
Žmogus perka mieste namą už 
porą tūkstančių dol., o kada dar
bai mieste sustoja, namų ran
dos lieka tuščios ir namo kaina 
nupuola ant pusės. Su farmoms 
visai kitaip yra. čia, ar darbai 
eina gerai ar prastai, ar straikai 
ar darbymetė, farmos kaina ne
nupučia niekada. . Suvienytų 
Valstijų farmų kainos ėjo, eina 
ir eis augštyn tolai, kolai jas 

1 žmonės pirks, o žmonės kas met 
jas perka daugiau ir daugiau, ir 
kuo daugiau žmonės žemę perka, 
tuo žemės kaina labiau kyla. 
Situose gi bedarbės laikuose 
žmonės tūkstančiais veržiasi iš 
miestų į farmas ir perka žemę 
teip sparčiai, kaip dar niekada 
Amerikos istorijoje nepirko. Tai
gi “Žinyčios” Draugystė šį že
mės kylimą patėmijo ir užtai jį 
kibo prie žemės prekystės, ne 
vien todėl, kad palengvinti žmo
nėms farmų įgijimą lengvomis 
išmokestimis, bet ir todėl, kad 
ir sau pelną padaryti. Ameri
koniškos kompanijos keli metai 
atgal pirko žemę labai pigiai, 
šiądien tą pačią žemę pardavi
nėja po kelioliką ir po kelias de
šimtis dol. akrui. Tūlos iš jų 
jau ir milijonus sukrovė.

gi

APGARSINIMAI

r

NUO “ŽINYČIOS” DR-STČS.
“Žinyčios” Draugystė laikė sa- 

čvo metinį susirinkimą nedėlioj, 
24 gegužio, "Lietuvos” relakcš- 
jos namuose, ant kurio tapo iš
rinkta nauja administracija se
kantiems metams:

J. J: Hertmanavičia, Preziden
tas.

Just. Jakavičia, Vice-prez.
M. M. Jušk<t, I Raštininkas.
Aleksandra Olszewskis, II Ra

štininkas.
Nicefor Žilevičia, Iždininkas.
A. Olszewskis, “Lietuvos” Iš- 

leistojas, abelnas užveizėtojas.
Direktoriais "Žinyčios” be virš 

paminėtos administracijos yra:
Povylas Rymkevičia.
Antanas Knistautas, 
Motiejus Černikas.
Antanas Draugelis.
Konstantinas Draugelis.
Stanislovas Milleris.
Vladislovas Milleris.
Povylas Juška.
Adomas Pocevičia. v
Antanas Juštfa.
Julijonas Juška.
Susirinkimas užgyrė sekančius 

nutarimus:

1) Pradėti pardavinėti žmo
nėms žemę farmoms Clark pa
viete prie miestelio Thorp tuo
jaus, kad šią vasarą išparduoti 
visą žemę, apsodyti ją lietuviš
kais ūkininkais ir ateinantį, me
tą jau pradėti darbą įkūrimo 
miestelio lietuviškoje kolionijoje 
ant VVisconsin Central geležin
kelio ir upės Black River, pra
dedant jį nuo statymo lietuviš
kos bažnyčios, mokyklos ir tt.

2) Žemę pardavinėti žmonėms 
tokia kaina, arba pigiau, kokia 
ją ten pardavinėja kitos kompa
nijos, ir duoti lietuviams leng
viausias išmokėjimo išlygas pei 
5 metus arba ir daugiau.
' 3) Exkursijas apžiūrėjimui že
mės daryti kas pėtnyčia. ir tiems 
kurie žemę pirks, kelionės kaš-1 
tus sugražinti.

4) Pastatyti triobas ir iškasti 
šulinį, teipgi ant išmokesčių pir- 
kusiems žemę, jei pirkusiejie pa- 
t^s negali pasistatyti, arba ne
turi užtektinai pinigų. Draugy
stė “Žinyčia”, tiki galėsianti p^ 
statyti triobas ir iškasti šulinius 
pigesne kaina negu patsai ūki
ninkas.

5) “Žinyčios” akcijas paravi- 
nėti po $12.00 už akcija, kolai 
pusė "Žinyčios” laukų nėra iš
parduota. Kada bus pusė že
mės išparduota, tąsyk akcijų kai
ną pakelti iki $15.00.

6) Nutarta, kad visi, kurie per
nai užsirašę “Žinyčios” akcijas 
ir dar pilnai už jas neužsimokė
jo, užsimokėtų kiek reikia ant 
sekančio “Žinyčios" susirinkimo, , — —----- -----------
kuris bus 28 d. birželio, 1908, | Jeigu kitos tautos susirišusios 
"Lietuvos” redakcijos namuose. 
Kas iki tai dienai neužsimokės, 
jo akcijosiiks kitiems parduotos, 
o jam bus sugražinti pinigai, 
kiek jis įmokėjo.

7) Nutarta, kad tie, kurie neno
ri užsimokėti, kuogreičiausiai 
sugražintų savo kvitas ir tada 
gaus pinigus atgal, o jų akcijos 
bus parduotos kitiems.

8) Ant šio susirinkimo vienas 
sąnaris sugražino savo 3 akci
jas ir tuojaus jas nupirko kiti 
Draugystės sąnariai. Todėl kas 
tik turite “Žinyčios” akcijas pat- 
duoti, prisiųskite jas ant sekan
čio susirinkimo, o visos bus nu
pirktos.

"Žinyčios” Draugystės sąna>- 
riai džiaugiasi, kad vertė jų akci
jų vienais metais jau pasidve- 
jojo. Jie pernai mokėjo už akci
ją po $10.00, šįmet akcijų kai
nos yra $12.00, o žemės vertė, 
kurią pernai “Žinyčia” užpirko, 
šįmet yra verta dvigubai tiek, 
užtai ir jų akcijos šįmet yra ver
tos dvigubai daugiau.

Todėl, norinti padvejoti savo 
pinigus pirkite keletą akcijų 
“Žinyčios” Draugystėje, o turė
site geresnį pelną kaip iš viso
kių kitų biznių. “Žinyčios” biz
nis yra pirkti žemę dideliais plo
tais, pigia kaina ir pardavinėti 

r.|

Vartok šitą jlldįjį vaistą visose 
kliūtyse pilvo ir vidurių, ner
viškumo ir nevalyvumo kraujo. 
Gaunamas aptiekime. Juozi 
Trineris, 616-622,^ So. Ashl 
avė., Chicago III. patarimas 
sose ligose d^kai.1^

vi-

Pajieškau brolio Adolfo Petru- 
levičiaus ir Kazimiero Sarnauskio, 
abu Kauno gub., Telšių pav., ir 
dėdės Igno Radavičiaus bei Jur
gio ~.........
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:

Galkevičiaus. Jie patys ar

m

Draugysčių reikalai

nuo 
kai-
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Lietuviu Giedorių Draugystę 
stato pirmu kartu Chicagoje 
ant scenos Žemkalnio melodramą

“BIRUTE”
Muzika M. Petrausko..

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

kampas Wabash avė. ir Hubbard 
Court (trys blokai į pietus 
Van Buren St). Tikietų 
nos: $l.oo, 75c, soc.ir 25c.
žos $9.00. Choras iš 
ypatų.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI.
Neparduotų tikietų “Birutės” 

vaidenimui dar yra daug po 75c. 
ir po 50c., tikietai gi po 25c. gau
nami tiktai pas kasą. Tikietai 
pirkti ikį nedėliai galima gauti 
visur, nedėlioj gi, iki 1 vai. gau
nama bus tiktai “Lietuvos” re- 
dacijoje, o paskui pas kasą .

Lietuviai, jei nenorite praleisti 
nepamatę geriausio teatro, kokis 
iki šiol buvo surengiama lietuvių 
Amerikoje, pasirūpinkite būtinai 
pamatyti “Birutę” ir išgirsti pui
kų lietuvišką chorą. — Visi, kas 
gyvas ir kas jaučia save lietuviu 
privalo šitą puikų vaidenimą pa
matyti.
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$2.00 Dovanu!
Kiekvienas, kurs laike šių dviejų sanvaičių pirks pas mus 

Drapanas už $15.00 ar už daugiau, gaus puikią
$2.00 vertą Skrybėlę Dovanų.
Šios dovanos bus duodamos tiktai per dvi sanvaiti iki 6 dienai Birželio. 

Todėl pasiskubinkite nusipirkti sau pavasarines drapanas Siame laike, o 
gausite $2.00 Skrybėlę dovanų.

Musų Storas yra pripildytas gražiausiomis naujausios mados drapano
mis ir musų prekės daug pigesnės kaip visame Chicagos mieste.

4
r

kf •

f

Altas grynų vilnį 
koms dirbtas 
TMbut Siutas, 
Dės, bru*lotas ir kotai, 
int vienos »r abiejų pa
lių aiaegiojamai tik

r*n

Mes neperkame, bet patys dirba
me drapanas, užtai jas ir galime 

- parduoti pigiau kaip visi kiti.
Jeigu netiki, tai ateik ir persi

tikrinsi.
Męs savo dirbtas Drapanas par

duodame ne vien Cbicagoje, bet 
po visą Ameriką. Męs gauname 
pačtu kasdien Šimtus orderių, ir 
kiekvienas nuo mus pirkęs, džiau
giasi, kad gavo gerą tavorą ir už 
pigius pinigus. Todėl visi, kurie 
reikalaujate gerų drapanų už pi
gius pinigus, rašykite mums tuo
jaus, o męs prisiusime Jums ge
lumbių prekes ir pamokinimus 
kaip miera nuimti ir gausite dra
panas, kuriomis džiaugsilėsi. Kož- 
ną siutą gvarantuojame, kad bus 
padarytas iš tokios gelumbės kaip 
sampelis, kurį išsirinkai ir miera 
gerai tiks. Jei rasi kitaip, sugrą-

Šitai grynu r linų. rin
kom dirbtu Bluu 
■argu Siutas, keli 
nėi, br u įlotai Ir kotai, 
ant vlinoi ar abieju 
pusių niiegiojamai 

$15.00

į draugystes žemes pardavinė- 
damos padarė milijonus, kodėl 
tad "Žinyčia“, lietuviška Drau
gystė, negali savo laike pastoti 
milijonine kompanija? Čia ne
reikia daug pinigų, tik reikia 
daug žmonių susirišti vienon 
draugystėm o į krūvą sudėti, 
kad ir maži pinigai padarys di
delę sumą.

Kada "Žinyčios” sąnarių skait
lius pasieks 1000 sąnarių, ar dau
giau, tai ir. jos kasa turės ma
žiausiai $100000, o su $100000 
lietuviai gali apimti tokius že
mės plotus, kokius apipirko ki
tos kompanijos ir daryti tokį sau 
pelną, kokį kitos kompanijos da
ro. O kad "Žinyčios” sąnarių 
skaitlius trumpu laiku pasieks 
skaitlių 1000 sąnarių, tai yra 
aišku, nes jau žmonės mato ka
me užarbis yra, persitikrino, kad 
žemei įdėti pinigai negali pra
pulti, žemės nieks negali su
vogti, nė sunaikinti, o jos už
darbis yra užtikrintas. Užtai 
dabar žmonės greičiau glaudžia
si prie “Žinyčios” Draugystės, 
kaip prie įkūrimo kokio nors 
štoro, bankos ar kitokio biznio, 
ir tas aišku, kad urnai skaitlius 
jos sąnarių užaugs. Storai ir 
bankos gali subankrutyti, gali 
jų kaina nupulti. Žemės gi kair 
na niekada nenupuls, ir užtai že
mė negali subankrutyti.

Todėl, kurie tik norite prie 
“Žinyčios” prigulėti ir savo pi
nigus padvejoti, ateikite ant 
“Žinyčios” susirinkimo, kuris bus 
nedėlioj, 28 d. birželio, “Lietu
vos” redakcijos namuose, o iš
girsite apie Draugystės stovį ir 
kurie norėsite, galėsite akcijas 
nusipirkti. Akcijas teipgi galima 
gauti ir pirm susirinkimo, pas 
A. Olszewskį “Lietuvos” išlei- 
stoją.

Teipgi norinti pamatyti “Žiny
čios” žemę, kreipkitės per lai
škus ar ypatiškai teippat prie 
A. Olszewskio, 3252 So. Halsted 
St., o gausite visą informaciją, 
kada musų agentas gali su ju
mis nuvažiuoti ir žemę aprodyti.

Žinyčios” Administracija.

PIKN1NKAS.
Chicago. Jaunų Vyrų Drau

giškas Kliubas snręngė pikninką 
nedėlioję, 31 d. šio mėnesio 
Bergmano darže, Riverside, III. 
Prasidės to vai. ryto, įėjimas 25c. 
y patai. Muzika J. Bruozio. Va
žiuojant reikia imti karai 22 ar 
12 gatvės iki 40 Avė., o paskui 
La Grange karais važiuoti iki vie
tai.

Visus kviečia gražiai pasilink
sminti.

Komitetas.

AŠTUNTAS METINIS PIK- 
NINKAS.

Chicago. Draugystė šv. Anta
no iš Paduos surengė netlėlioj 14 
d. birželio pikninką Bergmano 
darže, Riverside; prasidės 9 vai. 
ryto. Puiki muzika ir širdingas 
priėmimas. Kviečia kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti visus.

Komitetas.

PIKNINKAS!
191 Kuopa S. L. A. parengė 

pikninką nedėlioję, 31 d. šio 
nėšio. Povilo Karecko darže 
Pulman III., muzika bus ta 
ti, ką pernai metą griežė
darbininkų švcnT^'Tf kiekvienam 

smagu pasišokti; be šokių 
dar ir kitokios žaismės sma- 
laikui praleisti. Atsilankyi- 
visi kuoskaitlingiausiai, o

mė- 
W. 
Pa
per

bus 
bus 
giai 
kitę
nesigraudinsite atvykę. Širdingai 
kviečia

$15.00 I žink siutą ir męs pinigus tau su
grąžinsime.

Rašykite mums tuojaus. Adresuokite šiteip:

The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEWSKI, Prezidentas 

3246-48'S. Halsted st., Chicago,III. 
■asą Moras atdaras iki 9 valandai vakaro: Panodėllals, Utarnlnkals, Ketvertais ir 

Sukatomis iki 10 valandai.

PASMERKTAS NUMIRTI.
Nedėlto, kad jis papildė kokią 

piktadėjistę, vertą atėmimo gy
vasties, tik dėlto, kad jis prasi
kalto didžiausiu prasikaltimu. Jis 
vedė^ gyvenimą teip, kaip tūk
stančiai veda, naudodamasi iš jo, 
neužgindamas jokio sau smagu
mo, kol ant galo susirgo. Gy
dytojas pasakė jam aiškiai, kad 
toksai gyvenimas, kokį jis veda, 
pasmerks jį mirčiai, pasirenkant 
gi vidutinišką gyvenimą jis ga
lėtų būti išgelbėtas. Kiek tai 
žmonių priėjo prie galo pirma 
laiko per nepaisymą keliatos ap
sireiškimų, kaip ve nužudymas 
noro valgyti ir silpnumas! Jei 
jie tuojaus butų vartoję Trine- 
r‘° .. ^merikon’škąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, tai jų gromulio- 
jimo organai butų priversti bu
vę atlikti darbą sykis į sykį I

• Komitetas.
AŠTUNTAS METINIS PIK

NINKAS.
Chicago. Sv. Frančiškaus Se

rafino draugystė parengė nedė
lioj 7 d. birželio šių metų piknin
ką Schuth’o darže, Riverside, III. 
Prasidės 9 vai. ryto; įėjimas 25c. 
porai. Muzika Liet. Muz. Kliu- 
bo, vedama J. Bruožio. Daržas 
yra gražesnis už visus kitus ir 
guli tik per vieną blioką į žie
mius nuo karų; gėrymų kokių 
tik kas nori galima gauti. Va
žiuoti reikia 12 gatvės karais iki 
52 av., o iš ten La Grange ka
rais iki vietai, širdingai kvie
čia atsilankyti visus.

Komitetas.

DIDELIS PASILINKS
MINIMAS.

Springfieldy lll.< Lietuviai pa
rengė didelį pasilinksminimą 
Subatoj, 30 d. šio mėnesio Nel
sono salėje, kampas 7-tos ir 
Adams gat. štCrrmžika ir šokiais. 
Šokis prasidės 8 yal. vakare. Įėji
mas 25 centai ypatai, merginoms 
dykai. Kuoskaitlingiausiai kvie
čia visus atsilankyti.

P. P.

Kas reiškia sveikatą ir stiprybę. 1307 W. 4U1 St.,

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolio Juozo 

Laurynaičio, Suvalkų gub., Nau' 
miesčio pav., Bliuviškių gm., Sa- 
valkų kaimo. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Antanas Bataitis , 
,t So. Boston, Mass.

Kazimieras
46 Hunting St., Somcrville, 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- 
stas, geltonais, garbiniuotais plau
kais, raudono veido, su akiniais, 
laikrodžio grandinėlis į abu šonu 
kabo, baltas bruslotas, sveria 170 
svarų, 37 ar 38 metų senumo. Ji 
yra gražaus sudėjimo, . mėlynų 
akių, 27 metų senumo.

Petrulevičia,

Kas pra
neš man apie juos busiu labai 
king..x

Juozapas Vaičis, 
146 — 18 St., Chicago,

dė-

III.

Pajieškau Felikso Bazio, kuris 
pas mane gyveno vienus metus ir 
tris mėnesius; paeina iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Arenos vol., 
Maskaukos
ūgio, apie 31 metų senumo, žvai
rų akių, dešinės rankos antro pir
što nėra; prasišalino nuo manęs 
n d.
$100.
busiu

sodos, vidutiniško

gegužio, išsinešdamas mano 
Kas man apie jį praneš, 

tam labai dėkingas. .
Antanas Bazis,

31 and F. St., So. Omaha, Neb.

Paj ieškau savo draugės 
jos Stcponaičiutės, Kauno 
Šiaulių pavĮ, Pabalių sodos., vie
ni metai kaip Amerikoje, atvažia
vusi j Chicago. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Wili Sabanski, 
Keewatin, Minn.

Zofi- 
gub.,

Pajieškau savo švogerkos Ka
rolinos Stučkiutės Suvalkų gub., 
Seinų pav., Avižienių kaimo, Sei
rijų gm. ir giminaičio Jono Su
raučiaus, Gartino gub., Piasval- 
ko -kaimo. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Ignotas Surančius,
60 \Vells it., Hartford, Conn.

Pajieškau savo draugų Juoza
po Vaičiulio, Antano ir Fran
čiškaus Pariščių, visi Kauno g., 
Šiaulių pav., PapyJės vai.. Lat
relių sodos, pirmiau gyveno Phi- 
ladelphijoje, Pa. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su : 5

Wm. šlautaris,
19 W. X9th st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolių Alek
sandro, Jono, Petro ir Kazio 
Frankų, Suvalkų gub., Scnapilės 
pav., Gižų gm, ir parapijos, Mil- 
čiškių kaimo; pirmiau gyveno 
Gilbcrtone, Pa. * Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Juozas Pačkauskas, 
2240 Oregon av., N. E. Cleveland, 

Ohio.
Pajieškau Tamošiaus Lauciaus 

šeši metai kaip Amerikoje, at
važiavo į Throop, Pa. ir po tūlo 
laiko išvažiavo į Century, W. Va. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Wm. Stulpin, 
Throop, Pa.

Pajieškau Mikolo Zagurskio 
du metai atgal gyveno Brookly- 
ne, N. Y., o dabar girdėjau jį 
esant Hartford, Conn. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

A. Sparauckas,
132 Driggs avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Prano Urbanavičiaus 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Griškabūdžio parap. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su :

K. Pečiukaitis, 
2086 Town avė., Homestead, Pa.

Pajieškau savo vyro Motiejaus 
Kazlaucko, 16 metų kaip Ame
rikoje, pirmiausiai buvo Watcj"- 
bury, Conn., vėliaus Pittsburg, 
Pa., o dabar nežinau kur. Es
mių dideliame nusiminime, savo 
tėvą palaidojau 24 d. rugpiučio, 
1907 m. Prigulėjo į 3 draugy
stes ir gyvastis buvo apdrausta 
Metropolitan! Life Insurance Co. 
A. A. velionis buvo labai gerai 
apsirūpinęs, gavau daug pinigų 
ir norėčiau gryžti* į tėvynę Lie
tuvą, bet norėčiau savo vyrą su
rasti. Žmonių kalba, buk aš že- 
nota su kitu vyru, yra neteisin
ga. Jai gyvas meldžiu atsišauk
ti pats ar kas kitas, už ką gau
siai apdovanosiu.

* Morta Kazlauckienė, 
785 Bank St., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo brolio Vinco 
šečkaus, apie 15 ar 16 metų 
kaip Amerikoje, gyveno Scran- 
tone, Pa. koki 3 metai atgal, da
bar rodosi yra Providence, Pa., 
neseniai atvažiavau iš Lietuvos 
ir turiu į jį labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Julija šečkiutė,
502 W Barre st., Baltimore, Md.

Pajieškau savo brolio Vinco 
Vaitkevičiaus, Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Pagermonių 
gm., Kebliškių kaimo, ir pusbro
lio Stasio Cinkevičiaus bei Pet
ro Gudausko ir Jurgio Kizio, vi
si Suvalkų gub. Norėčiau su 
jais pasimatyti, kadangi neseniai 
pribuvau iš Lietuvos. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresų:

J. Vaitkevičia
69 Gold St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolio Stanis
lovo Vaitkaus, Kauno, gub., Ra
seinių pav. ir parapijos, Kunka- 
jų kaimo, 12 metų kaip Ameri
koje, gyveno Chicago j e, dabar 
rodosi gyvena Waukegane. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresų:

Jonas Vaitkus,
251 Causevvay St., Boston,Mass.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda labai pigiai naminiai 

rakandai iš priežasties išvažiavimo 
tėvynėn; daiktai mažai te vartoti; 
artesnėms žinioms kreiptis reikia 
adresu: 866 — 33rd Place, Chi
cago, III.

Parsiduoda pigiai pietvakarinis 
kampas 36 ir Marshfield Avė., 
dvejoms luboms namas, krautuvė 
ir treji gyvenimai; randos $35 
per mėnesį. Atsišaukti pas Koz- 
minski & Yondorf, 75 Dearbom 
St

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

DU PUIKUS FLATAI ANT 
RANDOS “LIETUVOS” RE- 
l DAKCIJOS NAMUOSE.

Du puikus, po 7 ruimus, flatai 
ant išrandavojinvo “Lietuvos” 
redakcijos namuose. Situose Ba
tuose daktarai nori turėti 3 rui
mus savo ofisui ir mokėti už 
juos pusę viso flato randos. To
dėl, kur nedidelė šeimyna, gali 
drąsiai nusisamdyti visą flatą, 
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui
mus parsamdyti daktarui ant 
ofiso, kuris užmokės pusę flato 
randos. Flatai puikus, štymu 
apšildomi, elektriką ir gazu ap
šviečiami, visada yra šiltas 
šaltas vanduo ir _tt.

Reikalavimai

ir

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

Reikalauja vyro j pietus 
algą, 869 W 3jrd st., 1gerą

bos.

lu-

už 
lu-

LIETUVIAI BEDARBIAI!
Atsišaukite prie manęs, pri- 

siųsdami $1.00 iškaščiams, o 
gausite vietas, kur uždirbsite po 
tris dolerius į dieną per ištisus 
šešerius metus, neturėdami vir
šininko ant savęs; daug ko čia 
nerašysiu, nes garsinimas kaš
tuoja. Kreipkitėsi aresu:

< Andrew Smith
3428 S. Halsted St., Chicago, III.

Co.

Bridgeport Clothing Co. 
Gerbiami Tamistos!

Jūsų man siųstas Drapanas 
gavau nuo Expreso 25 d. gegu 
žio, už ką labai jums dėkavoju. 
Musų mieste už tokias Drap< 
nas reikėtų mokėti $18.00, už 
kurias jus ėmėte $14-00. Drapar 
nos gerai guli, kas parodo, kad 
jus turite gerus kriaučius. Ma
no draugai, kurie pamatė mano 
naujas drapanas, ketino jums 
prisiųsti orderius po nedėlioa. 
Jūsų kostumeris,

A. Konstantinavičia, 
Elba, Nebraska

FARMOS!
Jei nori geros žemės farmai, 

geroje vietoje, terp savo žmonių, 
arti miesto, arti bažnyčios, arti 
gerų geležinkelių ir kelių, tai 
važiuok pažiūrėti "Žinyčios” že
mės, Clark Co. Wis., o rasi tą 
ko jau seniai jieškai. Daugybė 
žmonių apvažinėjo daugybę vie
tų, ir niekur žemės nenupirko, 
bet kada čia atvažiavo, tuojaus 
nupirko, nes čia rado tą viską, 
ko kitur rasti negalėjo. Dabar 
yra geriausias laikas žemę pirk
ti, nes yra vasarą, gali matyti ir 
žemę ir užsėtus javus ir žolę.

Rašyk mums kada nori va
žiuoti, o, męs paskirsime Tanki
stai dieną, kurioje musų agentas 
gali su Tamista važiuoti. Adre- 
suokie: • »

“Žinyčia” A. Olszewski Mgr.
335a S. Halsted St., Chicago, III.

P. S. Perskaityk “ 
Draugystės atsišaukimą 
lapio 6, kolumnos 1.

Žinyčios” 
ant pus-

KOLIO-

žmogaus

PIRMOJI LIETUVIŲ 
NIJA. 

Vienintelė beturčio 
kolionija gražioje vietoje Tek-
suose. Nariai išrenka nuo $1000 
iki $5000 kas metas nuo 5 ar 10 
akrų žemės, 
persaslyvės ir 
nuo $500 iki 
šiltos žiemos.
Daržovės auga žiema, vasara . ir 
atneša $600.akras. Kelių šimtų 
tereikia pradėti. Darbas pirku-

Apelsinai, figos, 
vynuogės atneša 
$1000 nuo akro, 

vėsios vasaros.

užmokesčia. Rašyk ar ateik pati . 
prirodymų. Texas Farm & Gar- 
dens Co, 45 La Šalie st., Chicago, 
Illinois. ——K

’ FARMOS.
Kas norite gerų ir pigių far

mų. pirkite Missouri’ės valstijoje. 
Kokios kas nori pigios ir pragy
ventos su trobomis, sodais ir miš
kais. Jau 9 lietuvių šeimynos 
gyvena čia; dabar geriausias yra 
laikas apžiūrėjimui farmų, nes 
matyt, kaip javai auga, koks 
oras. Žiemos čia trumpos, va
saros laike naktys vėsios, oras 
sveikas. Platesnėms žinioms rei- ‘ 
kia kreiptis pas gyvenantį ant 
vietos fąrmerį Konstantiną Ma
tuką, Raymondville, Texas Co., 
Mo., arba kurie arčiau yra Chica- 
gos, pas Juozą Žimontą, 31 
14 PI., Chicago, III.

FARMOS!
New Yorko valstijoje Lietuvių 

kolionijoje randasi dar daugybė 
farmų pardavimui. Daug musų 
brolių jau čia apsigyvenusių ir 
gerai besilaikančių. Norėtume 
daugiau savo tautiečių turėti sale 
savęs, taigi atsišaukite, kurie tu
rite kiek kapitalo. Artesnes ži
nias gausite pas George Kleek, 
Poolville, N. Y. Įdėkite už 2c. 
krasos ženklelį atsakymui. ,

- <1 
SUGAUKITE VAGĮ.

Simanas Voveris, išgyvenęs pas 
mane 5 mėnesius, pavogė 5 laikro
dėlius, 3 žiedus (vienas su raidė
mis J. D.),du grandinėlių, $24.00 
ir eilią drapanų. Jis paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Lauku
vos parapijos., 6 metai kaip Ame
rikoje, kalba lietuviškai, lenkiškai*4 
ir maskoliškai, gyrėsi buvusiu ka- 
riumenėje, yra rauplėtas, juod- 1 
bruvas, su randu ant kaklo, buvo 
sužeistas Elizabethe, N. J. pabri- ; 
ke ir provojosi su kompanija. Kas 
praneš man apie jį gaus $25.00 do
vanų.

JEI NORITE GERŲ DRAPA
NŲ,. UŽ MAŽUS PINIGUS, 
TAI PIRKITE JAS NUO 
BRIDGEPORT CLOTHING 
CO., 3246-3248 S. HALSTED 
ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Skaitykite ką žmonės rašo 
apie musų Drapanas:

Padėkavonės.
Bridgeport Clothing 

Guodotini Ponai!
Drapanų Siutą, ant kurio jums 

siunčiau $16.50, gavau 18 d. šio 
mėnesio. Miera tiko teip gerai, 
kaip kad ant orderio butų buvę 
dirbtas, ir gelumbė yra ta pati 
kaip sampelis kurį išsirinkau. 
Už tai Tamistoms esiu dideliai 
dėkingas, kad išpildėte viską 
'kaip,

Su
garsinate.
guodone,
J. Mazilius,

Three Lakęs, VVis.

124
Z. Dirgėlas, 

Cherry St, New York, N. Y«

SAKAU!
Niekai teip 

veikslų, kaip 
fas: Atlieka 
kuopuikiausiai 
didelius sulyg 
darbą atsako. 
Tautietės 
J. Drižą, 
2-nd St.,

gerai nepadaro pa- 
lietuviškas fotogra- 

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

kviečiam atsilankyti pas 
Portrait Studija "po S 
Phiiadelp^'



AR NORI PADARYTI
pinigus?

Indianos valstijoje^kuriama nau
jas miestas su didžiausiais gele
žies pabrikais, kuriuose galės gau
ti darbą 19000 žmonių; pardavi
nėjama lotai visokiomis kainomis, 
ant išmokesčių nuo $50.00 iki 
$300; reikia kiek įmokėti, paskui 
po $15 kas mėnesis; stubą gali
ma pasistatyti už $300; darbą ga
lima gauti. Artesnėms žinioms 
kreipkis į mus. Gera vieta uždėti 
saliunas, valgomų daiktų sankro- 
a ir mėsos, 
kuotikriausius.
tas: Fr. Mitchell, 3428 
Halsted st., Chicago, III.

Išduodu popierius 
Mano adresas ši- 

South

pasinaudoti, ypatingai kas nemo
ka anglišką kalbą, tat dabar bus 
tiems aukso obuolys. Pusi. 90. 
Kaina

Aritmetikos uidavlnynas. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lis.

Altą knygutė — antroji Ir paskuti
nė dalis uidavlnyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su ^įkaičiais visokio didumo. Para
dyta Pr. Maitoto. Pusi. 68 prekė 20c

“LIETUVOS ŪKININKAS”.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus^ Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt
Lietuvoje metams ................ -$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:
M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted str., Chicago, III.

Astronomija, parašyta pagal K. 
Flamarljono ir Ločkyero, A. Aga 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visata, Saulė, Planėtos, Komėtos. 
krintančios žvaigždės, Sėmės padėji
mas pasaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
(statymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Pusi. 62 ............................. 40c

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- 
ies, kaip jos viena kitai 

priešingos ir tt. Puslap. 
Kaina ...................................

“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 
lietuvių tautas ir kalbos reikalus, 
nenusilenkia nė prieš 
priešininkų galybę, nė
turtus, nė prieš jų valdžią. • “švie
sa". atsidėjusi, taiso kelius lietuvių 
kultūrai per lenkiškas pelkes ir 
lieknus.

"Šviesos” kaina Amerikoje me
tams 4 rub., pusmečiui — 2 rub.; 
Lietuvoje ->— 3 rub., pusmečiui — 
1 rub. 50 kapeikų. ,
/Adresas: “Šviesos” redakcija, 

lykiius, Koževana No. 11.

Lietuvos 
prieš jų

BERIJA I.
Susideda lė 12 Atereockoplikų paveik- 

slėllų pundelyje.' Prekė 60c. už 
pundelj.

Štai kų juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yellow-8tone Par-

yra 
214. 
75c.

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lėk 
clja Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
lių iš embryologijos. Pusi. 12. Pre
kė.......... ................ 10c

Koks prtvalo būti vaikų augini
mas ir aukojimas f Rankius raš 
tų, parašytų Dr. J. Šliupo. Koz- 
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus, susipažinti su šia kny
gele. Pusi. 91...................... %-a5c

Kaip žmonės au 
Sodiečių BuklUmal 
amžiuje. Parašė A. 
Prekė .......... ........

ponais kovojo T 
Išpanljoj, XIV 
J-tis. Pusi. 34.
..................... 10c

Kišklallal. Apysaka valkams. Pa
gal Kukliau, parašė A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su jais vaikai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 10c

2

3 
6

7

9

10

11

Kvletklnė parota, mieste Barsto-

12

Bowery gatvė New Y orka.
Didysis vandens puolimas, Yellosr- 
stone Parke.

Typiška tabako farma, Kuboje.
Budo butas mieste Honolulu, ant sa

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

Bcn Joee gatvė, mieste San Juan,
- Porto Rico.
Puikiausia pilis mieste Rhelnatetn, 
Prosuose.

Puikiausias Žurandells Salone de 
Jenets, mieste Vienoje.

Švento Mykolo palodua, Peterbur
ge, Roeljoje.

Švento Petro bažnyčia ir pilsčius
Ryme. **

121

122
123
124
125

129

120

121

122

123

124

senovėj d ir šią- 
Sliupas M. D. 

Šitas 2-ras tomas

Lietinių tauta 
dien. Parašė J. 
Antras tomas, 
apglėbia Lietuvių tautos veikalus 
nuo XIII-tojo iki pabaigai XVI 
šimtmečių. Puslapių 563, kai
na ........................................... $1-5°

SERIJA II. 
Susideda Ii 26 Stereoa kopi Akų paveik- 

alėllų bakselyje. Prekė 75c. 
hakaelį.

Štai k? juose gali pamatyti:
1 Gražiauslaa vandens puolimas, 

vana Glcn, N. Y.
3 Grandžių sodas, Floridoje.
3 Didžiausias pačto budink**, Nsw 

York*.
Stebėtinas varniena puolimą*, Nl*- 
gara Faile, Nsw York.

Puikiausia svetainė United States 
Hotslyje, mieats Baratogoa. N. Y. 

Kupčlška gatvė, Oblspo, mlssts Ha
vanos, Kuboje.

Ūkininko namai, Kuboje.
Įplukdymas galvijų mieste Manllėa, 
ant Filipinų aglų.

Geležinkelis ant salo* HasralL 
Gatvė miesto Manllėa, ant salos Fi

lipinų.
Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus pa

rodos, Francus įjoja.
Paimu daržus mieats Frankfort, 

Prosuose.
Merginos parduoda kvleUma mie
ste Kopenbagen, Danijoj.

Puikiausias 
ate Monts 

Hustoenval 
vsEUoj.

Opera avenue gatvė. Paryžiuje^ 
Prancūzijoj.

Moterų duelės au kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudlk| prausia. 
Kai; labai dluell tie mažlukaL 

21 Vakaro diskusijos.
• Ir keturi kitokį paveikslėliai.

M*

Ha

5

7 
8

9 
10

11

13

13

14

11

11

17
18
19

kvietkų darželis, mle- 
Cerio.
vanuens puolimu, Nor-

Llatuviall ar gerai* keliai* žengia- 
me prieky n T
mas ( lletuvižkgj? 
Jodo Šliupo. Arba 
laikyt? Waterbury, 
džio 1906, Union
gruodžio 1906. Edwardsvllle, Pa^ 31 
gruodžio 1906 Ir Bcranton, Pa. vasa
ryje 1207 m. Pual. 47, prekė....15c

Nuoširdų* atsiliepi- 
visuomenę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Conn., 25 gruo- 

City, Conn., 36

ATYŪA!
Suomi pranešu visiems kny

gų perkupčiams ir šeip reika
lavusiems maldaknygių: “Ma
žo Aukso Altoriaus" ir “Brevid- 
rėlio”, kurių buvom išbaigę Nr. 
1807, 1904, 1906 ir 1907: kad 
dabar gavome dideli siuntin 
iš Europos, todėl galite dabar 
gauti visokio skyriaus viršais, 
iš minėtų virš maldaknygių.

A. OLŠEWSKIS.
1 •

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

Laikrodininko atminimai. Pasak
Erkman-datrianų, sutaisė 8. M. Pa
veiksiąs Iš 
kariavimų.

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

25 Krasakortės 20 centų. 
Gražiai parvuoti vaizdai Chicaąo*. terp kurių yra 
daržų reniDlai. Tiltai. Gatvės ir svarbiausi Tro
besiai. V Ui kitokį. Gražus siuvenynli pasiųsti 
draugams tėvynėn. Viskas už 9O-.
Mtnua A Cs. Dept. 106, 334 DurSori 21., Chllags.

ir jos vieta žmonijoje. 
Laukis. Šita knygelė 

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.

Moteris
Parašė J.

Kalbėtojai 
sau medžiagos 

Kaina.... 15c

Telefonas “Yards 7399“

Dr. Med. A. L.Graiczunas
3202 S. Halsted St. Chicago, III.

(kampas 32-ros gatvės.)
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir val
ktį, speciališkai gi atsidavęs yra slepia
moms ir odos ligoms.

Moninlnkas arba
gal Panovg, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėlial Ir 
kaip padaryti visokias ėtukas. Pus
lapių 32 ..........................   15c

Oras, Vanduo, Šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos prot Blocbman’o, sutaisė 
šernas. Su daug paveikslėlių. Pusi. 
138. Prekė ................................. 40c

A. Olszevvski
3252 6. Halsted St., Chicago, III.

M agi kas.

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

Tirpė Paulina ir IVood gatvių
Ofiso valandos: nuo 8:30 iki 10:30 ryto; nuo t 

Iki 3:30 po pietų; nuo 7 iki 8:30 vak. Nedėliotas 
nuo8;30iki 11 tiktai. Telefonas Ganai 147*.

Storooskopal arba Teleskopai

Naujos Knygos gaunamos 
* “Lietuvos“ Redakcijoje.

Stereoa Kopas arba Teleskopas yra tai 
prie ta Įsa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad tiural 
ant abrozėllo, abrozėlls pavirsta | na-

119 VokleUja. Griuvėsiai viduramžtaM 
pilie*. I T

20 Vokietija. L«**»-spleldilantls Ko- 
blsnc’ų, ant Rbelno upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens I 
pusės.

Stockholmas. Karališkas paioelu*.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pūls, Gotebort*.
Šveicarija. Mdunt Blanc žiūrint 

nuo Chnmoniz. <
126 Thun, Šveicarijoj. į z
127 Žluvtnls kiemas, Aihambra, Grana

da, Išpanljoj. _
128 Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, FrancuzMoi.
Tultartnų dahaB, Varyžluje. Fra» 

CljOj.
Paloclal tautų ant upės Be4na‘o*, 

Paryžiaus Paroda, i900m. ~
Venų* de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francljoj.
dės Cbamp* Elyseee, Paryžiuje, 

Francljoj. ; , '
Didžiosios operos palodua, Pa

ryžiuje. Francljoj.
Tvlrtynė Sv. Jono (r Katedra.Mar- 

•en'.es, Francljoj.
12* Laivų užplauks Ir ežeras, Vlllefran- 

che, Francljoj.
136 Carolche kelias tr ežerėlis Vilto- 

franebe, Francljoj.
“ Pajūrinis kraštas Caslno, Monts 

Cario.
Vatikano daržas ir Sv. Petro ka

tedra. Ry^e, Italijoj-
Rymas žiūrint nuo bokšto Sv. Pe- 

tro katedros.
Didžioji galerija Colona palocluje. 

Ryme. Italijoj.
Skliautas SeUinio Severo, Rym% 

Italijoj-
KoluseumaB. Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palodua, Pom, 

pejo, Italijoj.
Senatas Ir Kanalas, Milane, Itali

joj-
Kelias Av. Juozapo. Venecijoj. Ita

lijoj.
Šėrimai karvelių am piečiau* San , 

Marco, Venecijoj
Kelias Sv. Andriejaus, Venecijoj,. 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omaro

127

131

139

140

141

142
143

144

141

141

147

143

llo užuolanką, Alglera.
150 Gėrymo fontanas ir gatvė Sename
’ _ 4 * a -

161
Kaire, Egipte.

Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamos BĮ

Dabar Pirkite Farmas!
Chicagos Lietuviszka Kolionizacijos

DRAUGYSTĖ “ŽINYGIA”
Užpirko 5000 akrų geriausios žemes paviete Clark, arti miestelio Thorp, Wis- 
consino valstijoje ir nuo šiądien pradeda ją pardavinėti žmonėms farmoms 
po kiek kuris nori.

Žeme yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upe “Black 
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemes kaina akrui $12.00 ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčioa” Dr-te pa
stato ir trobas išmokesčiui, iškasa sulinj ir tt. už pigiau negu pats farmerys 
galėtų tą padaryti.

“Žinyčia” daro ekskursijas j savo žemę kas pčtnyčios naktj. Trauki
niai išeina iš Chičagosjo vai. nakties ir pribūva j Thorp 8 vai. ryto. Suba- 
toj galima apžiūrėti laukus ir vakare gryžti namon.

Tikietai iš Chicagos J Thorp prekiuoja $6.59, j abi pusi $13.18. Kas nuo 
mus perka žemę, tam keliones lėšas sugražiname. — Dr-te “Žinyčia” per 
du metu tyrinėjo žemę farmoms po Suvienytas Valstijas ir pagalios persitikri
no, kad šita vieta Wisconsino valstijoje yra geriausia ir tinkamiausia įkūri
mui lietuvių ūkininkų kolionijos,ne vien todėl, kad gera ir derlinga žemė, bet 
ir dėlto, kad oras ir vanduo yra čia sveikiausi iš visos Amerikos. Klimatas 
sulyg visko yra lygus klimatui musų tčvynčs Lietuvos.

Taigi dabar turite geriausią progą pirkti gerą žemę farmoms. Kurie 
norite pamatyti musų žemę, rašykite mums, tai męs paskirsime jums dieną, 
kurioje musų agentas galės su Jumis važiuoti. Adresuokite teip:

“ŽINYČ1A“, A. Olszewski Mgr.
3252 South Halsted Street, Chicago, III

• P. 8. turime pardavimui ir pigesnių laukų Wisconsine ir kitose val
stijose. Parašykite mums kur Jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
čiau. Žinoma, kur kaina mažesnč, ten ir žemė ir vieta prastesnė.

Muiiometonų bažnyčia Sultauo Ha- ■MSMMKHRfflH3R£BRaKaMHKI 
san. žiūrint, nuo Ciadello sienų. 
Kaire. Egipte. - — . ------------------------------------------

Pyramldos tr Arabų Vilija, žiūrint
nuo Gbiceb kelto, Kaire. Egipte. ^ts vienas teleskopas be paveiksi? 

Arabija. ’ Daržas it išdžiuvusiam* kaštuoja $1.00.
upė* laka.

Įėjimas | paloclų, Singapore, Indi- SERIJA V.
joj. ’■ *■ Susidedanti lė 12 maišyto gatunko pa-

Turgau* diena Singapūre, Indijoj. Į veikalėlių pundelyje. Prekė 16c. 
Tautiškasis greitasis trukia, Singa i , už pundelj.

pore. Indijoj. 1 Bitoje serijoje, kiekviename pundo
Policijos stacija Hong Konge, Chl- lyJe. bevelk via kitokį paveikslėliai, tai

nljoj. - ’ Į yra maišyti iš vLoki? gatunkų. Juose
Žibinčius Hong Kon^e, Chlnljoj. yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
Cblnlečlų vtenbuorlnlal laivai | kitų begotų trlobesių paveikslai, teip

plauko] Hong Konge, Chlnljoj. gi ir komiški paveikslėliai. Si serija 
Gražusis kelia* ^hanghal. Chlnljoj T™ tiems, kuri* nori pinigus ui-

' turgavietės, SS tyli, ne* ji kaštuoja tiktai 38 o 
Joje galima tiek daug pamatyti kaip 

*63 Tautiškas priešpiečių namas aat ir serijoje L _
SERIJA VU

T2 tein oat maišyto gatunko pavelkaiA 
H? pundslyjs. r Prskė 76c. už pun
delį.

Šitoje serijoje gražiausi paveiksiu 
Kai. Labai aiškus, yra dlrttl gabiao-

112

113

134

113

166
137

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

4

•CRUA III.
Susideda it 25 Stsreoskopiškų paveik I 

•lėlių Iš Kristau* gyvenimo. Pre
kė |1.00 už bakseij *u 22 paveik- / 
•lėliu.

Štai kų Juose gali pamatyti:
1 Kristau* užgimimas Betlejaua StaU 

nėlėje.
1 Trys Karaliai atlanko gimus) Kri- 1 

•tų Ir dovanas jam kloja.
8 Kristus, dar kūdikiu būdama^ w>

kine daktarus JsrosoUaus Dažny- 
čioM

4 Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vanderr] | vynų. 1 

Kristus 
Judošius savo pabučiavimu Išduoda 
Kristų žydams.

Kluonas pagelbsti Kristui 
uešU.

Šventa Veronika apšluosto 
IrtstuL

9 <Maus ramina moteris, kad 
verkių.

Jėsus prie kalno Golgotos, 
žlavojlmo vietos.

Žalnieriai ir Sv. Petras prie kalno ‘ 
Golgotos. j 72

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

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūnų Ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi Iš grabo.

18 Kristus žengia į dangų- 
Regykla šlųdieninlo Betlejaua 
K sip tiųdlen išrodo Stamelė, ku- 
kurloje Kristus gimė.

Bažnyčia apreiškimo Sv. P. Marijos. 177 
Bažnyčia Dudavota ant grabo Sv.
P. Marijos.

Kaip šiųdlen išrodo Kristaus gra-

ant svodbos, Kalno] Gali

15b

139
ICO

161
1UŽ žvilgis ant

114

115

5 
6

10

11

12
13

14

16
17

19 
3U

21
22

23

24

25

ant kalno kalba priešais

kryti!

166

117

163

119

170 

auka- „

173

174

173

176

173

179

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

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

Ant 35 ir LOWE AVĖ. mu- ' 
rinis — 2 lubų. Storas $7000

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

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

Muri- 
2 lubų $3.000 
125 pėdų, 
mėnesi (4 g

tarpe Mor-
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 

laukai
Yokobama, Japonijoj. Prūdas eglp- 

tlškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltų žtayeta Honmoku. Yokoha>’» d‘rbo
'žiūrint matai visk? teip aiškiai kaip 

lio, bet tiktai gyva regykla.
Atminkit*, krd virš parodytos pre

kės yra tik už paveikslėlius, be Tvto 
Pats Teleskopas kaštuoja 81 

Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems alsiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali kati paveikslus kokius tik nori ir 
▼įsi tiks ( t* pat) teleskopų.

Biųsčsmi pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite: 

A. OLSZEW8K1,
So. Halsted St, Chicago.

ma. Ja,K>uljoj. .
TokobamA Japonijoj. Slaučlua dlr^ DebutŲ?.°M°

banda lytines kurpes.
Yokobama, Japonijoj. Krlaukllnl? 

žuvį? pardavinėtojau* stoti*.
Paroda ngnageatnlų atletų, Yokm- ’ 

hama, Japonijoj.
Yokobama, Japonijoj. Kvietkų dar-

Yokobama. Japonijoj. Altorius, Ko 
žarnas jaunų, gerbėjų Matsuri 
procesijoj.

Japoniški valkai, nešanti pokyliu) 
Matsuri altorių. Yokobamoj. 
Matsuri pokylis, muzikos pastotas 

ir šokėjai, Yokobama, Japonijoj, 
joj-

Yokobama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis a<rj

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokobama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj. To 
kokam a.

Japonlečių būdas eiti pailsiu.
Trepsi | Klgomlzų žinyčių, 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomlzų žiny-

3252 m.

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

Kaip šiųden 14rodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai Žmo- jgl

SERIJA IV.

31ST PLACE, 
gan ir Auburn Avė. Mu- 

'■ rinis namas. Kaina .. $2.200 
Lotas 25 per 107 pėdas.
Rentas $16 į mėnesį.

31ST PLACE, tarpe Mor- 
gan ir Auburn Avė. Mū
rinis namas. Kaina .. $45* 
Lotas 25 per 107. Rentas ;
$35 į mėnesį (4 šeimy- 
noms).

31ST STREET, tarpe Erne- ’ 
rald ir Union Avės. Mū
rinis namas ant 3 lubų $10.000 
Lotas 72 per 100 pėdų.
Rentas $96 į mėnesį. _ ‘

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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

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

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

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

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

lėmykite kaip 
nupirkti pas mane 
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke
lias prekes, parodymui, kad kož- 

(rali sau pigiai namus nusi
pirkti :

Ant ILLINOIS COURT 
galite "gauti namus už 
$1200, $1400, $1500, $1600, 
$1800 iki ....................... $4500

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

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

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

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

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

tą kainą.
Labai

r 
ILL 

namas.
WORKS, 
medinis 
ir 3 rentai .. $5.200

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

180 Auksinis pavlllonas ant ežero Kin- 
kakujl, arti Kyoto, Japonijoj.

Senoviška žinyčla Fujlyama, ML 
Fuji, Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vien? milig, 
Ges Irs, Japonijoj.

Para, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myia žiny* 
čioe.

84 Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergtantle Nlkko žinyčig 
nuo Piktojo. , ij

Hawallškl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant. kranto Monolos 

upės, Honoluju. HgvraL

182

Susideda Iš 100 Stsrsoskopiikų paveik- 
slėllų bakselyje. Prekė |2JX) ft 
bakaelj.

Bitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
velklėllų kg pirmutinėse serijose. Tr 
štai ką juose galite pamatyti; 
101 
102

103

104
105

106

už namus ir 
ant viso am-

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

ką juose galite pamatyti: 1
Besiartinanti audra ant ežero Eris. 
New York. Tavorų krovimas (di

deli oceanln) laivų.
New York. Pilies daržas (Casttte 

Gardės).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City. New Jersey. Pama-

186

187

188

pigiai galite 
namus su lo-

Alluma ir kltoa pasakos, Guy de 
Maupabbant’o, vertė J. Laukis, di- 

\ toj knygelėje telpa šios pasakos: 
Alluma. Netikri brangiejie akmenys. 
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas 

. padūkėlio, Mėnesienoje, Vaidulys,
Užšalusio) padangėj. Atsikirtimas,
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
viso 13 labai gerų pasakų. Guy de _ _______________  __
Maupassant yra vienas iš geriausių turaHškų*paveikslų, kuriame matai čie- 
raštintnkų pasakų rašyme iš žmonių Iag pupu imonlų, triobų, visų mle- 
gyvenimo, pusi. 136 ................. 35c gtų, plačius laukus, miškus, daržus fr

Anglutoi Kalbos ' Vadovais. ‘e‘«> «»“»“• “'f į kAd pa‘’ ’** 
& . toje būtumei Ir vlskų savo akimi ma

Tiems, kurie nori trumpu laiku Teleskopas paverčia ( natų
pramokti angliškai susikalbėti kas- raiškų ėsybę, padidina j| atsklrsto 115 
dieniniuose reikaluose. Sntaise žmogų nno žmogaus Ir išrodo jau n< 
T. Laukis. Seniai pageidaujama ^veikslu, bst tikru atsitikimu.

I Mus turime dabar ant pardavimo grsr 
tokia knygele, dabar jau yra gau- tlau81tt8 BtGreo.koplikus paveikslui 11B

107

108

109
110
111
113

113

114

116

117

narna, ir kiekvienas turi progą kaip OUote žemiau nnrašatua.

Niagara. Patkavlnis vandenskri- 
tys nuo ožtnės salos. (Horse 
Bhoe Falls from Goat lai and).

Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michlgau Avenue.

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

Moki Indljonas nanpleje.
Moki Indijon? gyvenimas.
Sloux indljonų vadas, He-No-Frald.
Vartininkai (The Sentlnels) 3,043 

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

semite Klonyj, Cal.
Magdele n oa Kolegija, Oxford, Ang 

Hjoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
ĮMimas | Muckross Klloėtorių, Al- 

•ijoj.
Siaurinis miestas, Glbraltar.
Berlynas. Bondler lovts ir Kate

dra.

Havral.
Hawaiiška moteris, gaudanti Pee- 

beaf, mažlukg krilšikllng Siuvai 
tę- o -b

Chlniečlal renkanti ryžius, Havral
Gyvenimas Pretorijuj. Pietinėj Af

rikoj. “ ,

WALLACE ST., arti 31 
gatvės. Mūrinis namas ant 
3 lubų. Puikus namas $5-5°° 
Lotas 25 per 130. 
tai, po 4 ruimus. 
$56 į mėnesį.

6 Fla- 
Rentas

arti 29

189
190

191 Įplauka Ir plaukianti laivų taisymo 
dlrbuvė Valpirdao, Chlle.

Jamalcos Brookllr'e gatvė, Port
L*_ntonia

San Franclsco gatvė, Mexloo City.
Didysis pllaclua, Mexlco City.
“Jojimas šėulmia'*. _ _ _
Mano apglnėjaa.
Kalėdų rytas. 

“Tėve musų, kuris esi danguose“ 
Pagalvėlių kart.
Šėrimas kačiukų.

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

192

193
194
195
196
197
198
199
200 _

Į- Teleekopas ir 100 viri paminėtų p«r 
veikalėlių kaštuoja ..83-00

100 tų pačių paveikslų bakselyje 
b« teleokopo.................

25 paveikslai p Jėzaus gyveni*
IDA axa_a • ♦ • • . .........................

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

WALLACE ST,. kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant 
2 lubų. Kaina $16.000
Lotas 48 per 120 pėdų.
9 flatai ir 2 storai. Rentas 
Į$i55 į mėnesį.

EAST CHICAGO, IND.
Puikus biznio namas. Sa
liunas ir 4 ruimai .... $2.940 
Lotas 25 per 150. Ren
tas $35 į mėnesį. f 4

AVON DALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas art

2 lubų. Naujas .......... $3-5°®
Christiania Avė., arti Mil- 
waukee Avė. Tailor Shop, , 
ir 4 ruimai, ant 2 lubų.
Lotas 25 pėr 125 pėdas. V 

» Rentas $26 j mėnesį. Ant v 
lengvo išmokėjimo.

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

A. Olszevvski
2252 S. Hal^-lSt.

ir



‘RAISTAS!{“Ihe Jungle’)
J llsfuvll

1 Doleri
Labai žingeidi knyga! 
Reikalaujant ir siunčiant pinigus 
ant išleistojaus vardo, adresuok: 

J. NAUJOKAS
Mldlm M' Bu I19, l£W YORK, N. Y.

ilbą. itPtek* tiktai

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

r7=,:ri"-^■-■■=1 Banka. i ■,, =i
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

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

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

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

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

Šifkortes. -
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima 

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

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

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

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

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

Nori važiuoti j 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 (užččdyti), prisiųsk ^nton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją. ...

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St Chicago, III

'LIETUVOS” AGENTAL

711 W. Lombard St
521 Columbia Ar.

Baltlmore, Md. 
Jonas ŽelTls, 
J. Diemedis, 
:Wm. J. Moian.

8. E. cor. Sharp and Camden Str.
J. Luls, 26 So. Green
L. Gawlis, 1834 N. Castlc

St 
st.

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

Millinocket, Me.
Jurgis Tumosa Box

Mlnersvllle, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 3-nd

621

, Brooklyn, N. Y.
E. Froomes, 73 Grand
A. Dlržulaitis, 155 Mėtropalltan
Stan. Rinkevičius, 73 Grand St.

Cleveland, Ohio.
Povilas Gukls 8707 E. 63rd St

St

Elizabcth, N. J.
frm. Dočkus, 311 First St

E. St Loula, III.
(oox- Rainis, 537 Collinsyill, Av.

Gllberton, Pa.
1 AjubrarevjfiU®- Box 4.

ML Carmei, Pa.
Jonas Banls, ■ Bei
F. Baubonis, 136 So. Locust % -•

M. J. Cheponis,

And.

'f.
St.

Nevv Brltain, Conn.
21 Pleas&at St

St.Jasinskas, 217 Fe 
New Haven, Conn.

New York, N. Y.
A. Lesniewskls, 144 E. Houston

V. Ambraxevlčia, 178
A. Staniulis,

St

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČIOS” DR-BTEM

Presidentea—J. J, Hertaianavlila,
• 3251 Soste Kaktai Street

Vioe-Pres.—Justinas Jakavlftia,
1512 W. ISte Street

1- mM Raštininkas—M. M. Juška,
" 581 W. 22nd Street

2- ras Raitininkas Aleksandra 0lizsw»kl»,
1418 W. 21st Place 

kaaierlus-NIoeloraa Žilevičla,

Genctel-Užvei*etojaa-A. Ol«zewskit, 
3252 South Halstod Street 

Visi CHICAGO, ILL.
Su visokiais reikalais prie “Žlnyčio*”, 

kaip tai apžiūrėjimai žemės farmai, ar 
prisirašyme prie Dr-stės "Žinyčioe” ir 
nuaipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raitu ar aaabiškai prie jos 
generaliiko užveizėtojo adresu: 

“Žinyčia”, A. Olszewski, Mgr. 
3252 Se. Halstod Street, CHICAGO, ILL.

Pinigu Preke.
| UI 500 rublių, rublis po..................... 52)4

, Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .52 
> Viri 1000 rublių, rublis po............51%

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

Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir 
gerai suvaikščiotų Ir niekur neiutų, 
tai siųskite per “Lietuvo*" redakciją, 
adresuodami te!p:

A. OLSZEWSKI, 
3252 S H alse t ed St, Chicago, III.

REIKALINGAS
lAS

bus nuskirta* dykai kožnaai kuris 
prisius savo tikrą vardą, pravarti- 
adresą it porą szarkių. Baigiasi 
26tas tūkstantis, pasiskubink su 
pareikalavimu. 04 dideli puslapei. 
JAMB TELPA teisingi aprašy
mai apie auvirš 200 visokių kūniš
kų nesveikumų, vyrų, moterų ir. 
vaikų. Išaiškina pradžią, pitežastį 
ir pasekme* ilgu ir pasako kokias 
gyduoles naudoti. Telpa pavetk- 
slai ir prekės visokių naujausių 
electro-gvdančių aparatų, K obe
liniu daiktų. Magiškų Aparatų, 
brukuojamų ir Rašomu Mašinų, 
Stereoakopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų, Bntvų u 
(Jaugei kitokių kožnam reikalingų 
daiktų.—John I. BagdziUDaa, Prp.

Bako kokias

JOHN’S SUPPLY HOUSE
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL

Dr. O. C. MEINE
DeNTISTAS

OEMS-Itepts 31 ir Se. NsisM fit.
(Ipuisas Urt aptaku.» A CsiCžM. ILL

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias le*ali»kas popietes, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus. 
Billof Bale, Testamentui, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugyste*.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisą*

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

Chicago, III.

Kozminsky & Yondorf,
73 Deasborn Street.

Banktortal.
Męs skolijame Pinigus ant turtenyblų Ir jei 

tu rengtos! turtonybę pirkti, męs su džiaugsmu 
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pF 
nigų. Greitas veikimas, be ag vos išlygos. Ago» 
tai apmokami dosniai.

St

Plttsburg, P*.
Jonas A. Ignotas 46 So. 22nd St.

Scranton, P*.
Jo*. Petrikis, 1514 RqO ;

80. Boston, Mase.

N. Gendrolius, 224 Athens
Shenandoah. Pa.

Andrius Mačis, 138 S. Main

st.

St.

Turncr Falls, Mass. 
K. P. šimkonis, •> Bojo

Waterbury, Conn.
Jonai Žemantauckaa, 39 W. Portsr 8L

WestvHle, III.
Kreivėnas. .

- Juozas Slikas, ...
Worce*ter, Mas*.

r. s.

O r . * • >T 1 XT T f W ore ėst s r,
82 Jackson st,. Newark, N. J. g^naa Bernote*, .

617

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga,Vadovas in Sveikata’
8u daug svsrtHi|, nau|ausi<| apvalymų, apimanti reikalingiausiai dalykus, kuris uteteia sveikatą Ir laimę!

8ZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su 
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kain būti sveiku, nuo ligų apsisergeti, 
išsigydyti ir akyvu paslaptybių Žmogaus gyvenime, kaip ir pastoti laimingu; pripildyta 
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK 

MEDICAL INSTITUTO ir išleista.
Šltą| knygoj rakite visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, aprašyta vyrų 

ir moterų visokios ir lyli&kos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
y r • r h . plačiai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ienybinio lytiško gyvenimo susituo- 
VMVvBS ■ uvfillll fcįmą jr |iM|p mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, 

kad per lytikką išdykumą nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius šitos knygos yra lingeidus. Sergantiems męs rūdijame skaityti apie Dispepsiją. Reumatizmą, 

Plati* lų ilgas Širdie* Ir Inkstu, Leprai}, visokias Vyrą ir Moterą ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gy ve 
mas, tegul pasiskubina tą knygą, ,, VADOVAS į SVEIKATĄ" parsitraukti, nes netrukus irai paskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuvių, tuojąus išsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj Šeimynoj ir pavieuioms ypaloms.

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

bet kad ji išduota v i su o mene i, tai kiekvienas apturėk Ją dovanai, kuria tik atsius 10 realų markėms už pri- 
sluntimą ir aavs aiškiai parašytą adrr«ą „VADOVAS į SVEIKATĄ** raus (tą knygą), kuri jau daug gyvasčių 

išgrltiėjaudr gero padarė; už tai Ji ir Naudinga visiems.

visada adresuoti Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs. s
The Collins New York Medical Institute,

140 W. 34 st, New York, N. Y.

Ltotuvių Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Kožnaligaišgydoma
Dr.Kazimieras Butkeviczia
5-tolnams* nou 3 vaisa po ptotų iki * vsl vakaru.

jrcialtota* motaen ir veikų lis n: shrjotioooM-at- 
uktmaose Iššaus to om- In.titutif t«4e*nriu» ant 

r«i<» Vaistai importuoti tš sr*o* tovvnė*: teipgi 
užiaik"t*e tėvynės Tv*)at-[tovyneria* iš >*alai<gxw. 
Vaistai atauginlmnl plaukųgvarantooti Receptai I 
tutalanna po tprctaiiška užtluršjitnu ’ Pro- I 
kė. prtrinamo* Apttoka aulam diena ir saktĮ.

Red Cross Pharmacy
^^gšsggs u* uk i iv irtvukžfdšgi dBb

4552 S. Ashland Avė., Chicago
T.le^hons Y ar d e UOS

Vienatini Lietuviška Sankrova
’ Ir atentate hu^at urvo sau •-Nortb Sldr’ThleagrJ 1 

<?toe galima rauti moksliškų. svietiškų ir dvasi- ' 
škų knygų. rakančių, škaplierių. abruiėllų. viso ' 
k tų laikraščių. Amerikos ir Europon ir poptorų 
gromatom*. Telpgl užlaikau visokio ta voro: juo
dyto, paišelių, plunksnų.drukuojamų mašinukių, 
britvų, sterroskopų ir daugelio kitų daiktų., Ns- 
uimirikite atsilankyti, o busite užganėdintk 

Petras M. Kalti*
121 Wabfnala Avė. , Chieago, III.

(Sale LietuvišKos Bažnyčios).

Geriausias HetuvHkas dantų daktaras 

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

Traukta dantie be tkautmo, įleido Skorbuta, 
Neuralgija, euded.naujus vieton Uipuoluelų. pri
pildo ikkirniiju.l i» suk»u ekiabru amaieamu. 
\ a landos: Al<’kl< me dienoms nuo S ryto iki 1S, 
nuo 1 iki 9 vek Nedėliotus: nuo 9 r. ikt 5 vak.

Fe P. Bradchulis
ATTORNEY & CODNSELOR at LAW 
Chamber oi Commerce Bldg., Rootn 709 
t. E. Coraer La Šalie and We«hin«ton Streets 

CHICAGO, ILL. 
TCLE9N0NE MAIN 3*42

IŠGYDAUIN 5 DIENAS
llgydaa ktokvtoaą serganti Varfcoeeto. Striktura, užsikr&n.ias kraujo už nuodyti m n. 

na»ilpnėjlm| nervų. iiyrfrocaię arba vyrų yutkaa ligas. Tokias garsias ofertas teikiamo vi- 
,^m* tiems kari* buvo gydomi ntso keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir išdavė savo pi ni
tas dykai. kad parūdyti, Jog ai tariu v totUptalį budy, »u kurto pagalba ant visados Jus išgydysiu.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Sksodėpmss skilvio, kepenų ir inkstų. nors labai ožsisonėjmius. išgydau galutinai

PLAUČIAI.
Sergant to jie dusuliu, bronehitu 

arba džiova iš/ydom 1 galutinai

Privatiikas vyrų

Al išgydau kiekvieną greitai ant 
visad o. IT daižiaustoj paslapty).

Visokios patar
mės dovanai!

Hgydau galutinai

Specialistas «o- 
ter* Ir vyrą Ilgą.

Moteriškas ligas.
Patinimus gimdos, skaudėjimas

do* sutaisytus vaistui ižgydau pa
sekto iagiau* lai.

Kraujo užnuody- 
jlmus

ir oda* liga*, puveizdan: ilbėri. 
Bui, skauduliui, plaukų naslinkb 
mus ir tt.
■i lig yda u ant visados.
Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS.4IS. Clark Street, CHICAGO, ILL

50,000 DYKAi
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Hilsted St. < Chlcuo, III.
Talephonae YaMa 2169

Duoda viM>lti*r<Mi*trireniMsm pagalba mol«- 
riczi jųligoia. )’*»elani»<al atlieki darbų prie 
Zlmdytuo irtlažiuri atiakan&al pogkmdymo. OfU- 
•ai ir gyveniniai Oliit*wižlaaaine sttt S. Bditež rt.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudinamos mt- 
Alntlča spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo, 
Istorijos, geografijos ir tt.
* SpecIjallikM ln»trukcijo« angliško* kalbos 
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalbą 
ir kurie nori joje iisilavintl.

Męs Išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
gera* vielas. Kliasoa atdaros dieuemis 
ir Vakarais.

• Atsišauk ar rašyk klausdamas plate
snių informacijų. Kataliogas dykai.

Shillsr 81d*.. 109 Rsndolph Street, 
SHCAGO, ILL.

Lietuvys advokatu, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj Veda 
visokiu provu, civilišku ir krimina* 
lišku, visuose teismuose (guduose). 
Gyv. 3112S. HalstedSt, arti 31 mos gatvės 

Tslephsas Yards 6046

„JONAI, KO VERKIT” 
Nžkisuta man^a to, mano gal
va pilas visokių garų ir blogų 
mįslių. „Na ir kur dabar ei ai r’ 
Einu pas J. Kovanka pažkan- 
dyt visus vargui. .JCoTarskas 
dar gana toli nuo čia, einam Jo« 
nei Į Altą karčUTma. ” No, afl į 
kitas karčiame* nenoru eiti, nes 
gerai žinau kad tokiu gėrymų 
kaip pas Ko veržk a niekur ne
rast. „Koks Kovanko salluno

adresas t” Nagi, Štai jo korčiukė:
Jos. J. Kovarskas

1191 So. Wostsm Ava., Chicago, III.
Kampas 2S-tos gatves. Telephonas Canal 2330

^m» Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir usiaikymul plaukų. 
Tukftaučlal plikų rniomų atgavo pui- 
kitu plaukiu, sulalkoshnkimt plaukų 
gnlvos labai trumpame laikr. Vietoje 

aenu etenga neuji, gražus plaukai. Visokią ta»> 
tormactja dykai. Jsrtesoenie žinioms reikia ra
ly ti įdedant kratos ženklelį.

RODĄ DYKAI. Urtdiškos valandos ntx> 9 iki 5; nedėliotais nuo 9iki 1$.

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

Tabako Vartotojai
-jf pagelbėstte dubi garsinti musų tabakų, perduodami at $0.00

vertės savo draugams, tai męs duosime jums dovanų šitų gražų lelkro- 
dėlį DYKAI, užtikrinamų 20 metų.

Gražus, dvigubalslukitais gražiai graviruotai* koteliu užsukamas ir 
m siutulius pilnai ukuu-uuotuis viduriais ir gerai litirta*. i ardavėja> ska 
Us tau už jį t23.

Mfs reikalaujame po kelias ypatas išdname mieste padėti mums gar- 
*teti musų pypkes, cigaratus ir tabakų.

Kokį ta pratęs rūkyti Europoje, Austrijoje. Bosnijoje, Hercegovinoje, 
Turkijoje ir Rossijoje. Mp turime daugybę Išlikų nuo kostnmtorlų labai

• jtgiriančių musų tabakų. Jiems pasiųstų, toipogi dėkavojančių mums už 
brangias dovanas, duodamas musų už padėjimų mums gan luti. Rašyk l mus “olrkultorial”. šutei 
teikisnčlsm svarbias žinias nple tabakų, reikalingas žinoti. Jei užsisakysi tuojaus, nigs pasiųsimo 
kiekvienos rųitos ui teOO'erič* į tavo artimiausių ekspreso biurų C.O.D. ir kaip raminėsi tavo laii 
ke, kad jei tabakas patiks, tai pa.iųlysl Jį savo di augama, lai męs drauge su tabaku prisiusime g ra 
ių auksinį laikio lėlį dykai. Tau labai lengva parduoti musų tabakas kaina padėta ant visų pakelių 
Kiti, padedanti mum* garsinti, rašo mum*, kad jto išparduoda ta pačia diena, kurtoje gauna.

Prisiųsk it kalno SOc. (krasos ženkleliais)-, likusiu* gi $8.50 užmokėsi ekspreso biurą po apžiu 
rėjlmui, Ksi^jaikrodiU* ir tabakas patik*. Jei prisiusi visut $614 kalno, tai duosime dar dovanų gra 
žų auk»iuį grand luti į. uitlkrlnsmų 5 meUmi, vertų **.50. Nereikalauji baimvtls siųsti pinigus, nes 
m įsu ištikimu firma ir apslimame suversti pinigu* kiekvlinam kostumtoriui, jei nabutų uiganėdiu 
tas bitas pa«iųllnta.a« bus tik trumpų laikų, todėl patoriame užsisakyti tuojsua.

(
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