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Metas XVI

POLITIŠKOS ŽIHIOS
MASKOLIJA.

j Susirinka jau trečioji durna, 1 
klausymas tik kaip ilgai ją pano
rės laikyti maloningas caras, kaip 
ilgai ji jam bus reikalinga?
| Tarybos terp spalininkų ir de- 
nokratų. sutvėrimui atsvaros reak- 
*ijonieriams, iki šiol, rodosi, neiš
tarė vaisių, nes spalininkai bandė 
iaikytiesi su monarvhistais re- 

jakcijonieriais, bet ir tos tarybos 
ne išdavė vaisių: spalininkai ne 
tenorėjo žengti į reakcijonierių 
eiles, o monarchistai ne sutiko iš
sižadėti savo reakcijonieriškų sie
kių. Durnos susirinkime, renkant 
jos viršininkus, užgimė dideli ne
sutikimai terp spalininkų ir re
akcijonierių. Pirmutinėse durno
se konservatistai ypač už visokią 
netvarką, nemokėjimą parlamen- 
tariškai užsilaikyti, kaltino atsto
vus kairiųjų partijų, dabar gi 
pasirodė, kad konservatistai dar 
mažiau išmano apie parlamentaris 
kasias formas. Renkant durnos 
prezidiumą konservatyvai reikala
vo, kad visi jo sanariai butų jų 
partijos. Prasidėjo besikoliojimai, 
barny s. Durnos prezidentas Cho- 
miakov, negalėdamas konservat\ - 
rus suvaldyti, pagazdino atsisaky
mu nuo prezidentystes. 1 erp pa
čių konservatyvų užgimė besikal- 
tinimai ir besikoliojimai, bamys. 
Prezidentas turėjo, pertraukimui 
tų barnių, uždaryti posėdį.

Ir visi sumanesniejie Maskoli-
• jos gaivalai nuo trečiosios du
rnos nieko gero nelaukia, kadan
gi numano, kad durnoj valdys re- 
akcijonieriai, organizatoriai juo
dašimčių burių. Koki dumon pa
teko lietuvių atstovaij dar vis ži
nių nėra, bet galima manyti, kad 
ir lietuvių atstovai pateko ne ge
riausi, kadangi antai iš Kauno ir 
Vilniaus gubernijų net terp rinkė
jų ne buvo apšviestesnių. pažan
gesnių gaivalų tiek, kad jie ga 
lėtų išrinkti tikrai gerus atsto-

. vus. Suvalkų gubernijoj terp. į- 
galiotinių buvo tik . du apšviesti, 
tinkanti dumon įgaliotiniai *- 
buvęs durnoj atstovas Bulota ir 
D-ras BsaanaviČius. ' Katrą iš jų 
išrinko, tikrai nežinia. Bulota 
antrojoj durnoj prigulėjo prie 
darbo žmonių partijos, o tos 
partijos neužkenčia dvasiškija. 

’D-ro Basanavičiaus pažiūros ži
nomos gerai iš jo raštų. Jis fa
natiškas tautininkas, nekenčia vi
sko, kas lietuvystei, lietuviškai kul
tūrai galėtų kelią užstoti, todėl 
nekenčia lenkų.. \ ienos lietuvy
stės vienok šiądien ne pakanka, 
nes ir su tautyste rišasi daug kl

iokiu reikalų, koki prisideda ir 
prie tautystės palaikymo.

Taigi rinkimuose lietuvių at
stovų Suvalkų gubernijoj, kaip 
galima manyti, Bulotą rėmė ma
žažemiai ūkininkai ir darbininkai, 
bet jam priešinosi kurtigai; D-ras 
Basanavčius galėjo turėti pa
ramą kunigu tautininkų, bet jam 
priešingi buvo visi kiti, ypač gi 
lenkai ir darbininkai. K^s rin
kimuose persvėrė, dar žinių nė
ra.

Durnos prezidiumo > rinki- 
*mai pasibaigė, nes spalininkai ant 
galo susitaikė su konservatyvais 
juodašimčiais. Kunigaikštis Vol- 
konskyj likosi išrinktas pirmuti
niu pirmsėdžio- vietininku, o ba
ronas Myerdovf antruoju. Vie
nas gavo 263 balsus, antras be
veik tiek jau iš 402 atiduotų bal
sų. Demokratų kandidatas Ma- 
klalfov gavo tik 133 balsus, sor>- 
jal demokratai visai nebalsavo. 
Durnos raštininku išrinko reak
cijonierių Sozonovičą, • 
prieš jį stojo spalininkai 
mokratai.

Keakcijonierius Markov 
įdumoj sumanymą išvyti 
visus randui neprilankius 
vus, bet balsuojant, jo sumany
mas neperėjo.

įtekmė ant caro Stolypino. 
puola, caras vis labiau kreipiasi 
į reakcijonierių pusę, kuriuos pa
laiko Didiejie kunigaikščiai ir 
kiti arti sosto stovinti augšti u- 

į rėdninkai. Prieš Stolypiną stoja
♦ ir sąnariai Lygos maskoliškos

tautos, kadangi rinkimų laike jis ’ 
prisakė vietiniams valdininkams I 
neleisti platinti kurstančių mas- 1 
'colius ant nemaskolių ir pro- * 
gresyviškesnių žmonių atsišauki- ' 
mus; uždarė net vieną jų laikraš- I 
tį, ant kelių uždėjo gana dideles 
bausmes. Ir tuom suerzino vi
są tą širšių lizdą, kuris norėjo 
stoti augščiau Stolypino, jį pa
daryti vien pildytoju to, ko Ly
ga užsimanys.

Stolypin kentė ilgai "Tikrųjų 
maskolių lygą", ją rėmė ir per 
tai ji elgėsi vis drąsiau, ant galo 
griebėsi ir paties Stolypino. To 
jau ministeriu pirmininkui pasi
rodė per daug. Jis liovėsi rė
męs Lygą, o ji užtai savo laik
raščiuose pradėjo užsipuldinėti 
ant savo protektoriaus, su juom 
pradėjo kovą.

Amerikos karės ministeris 
Taft, kuris, kaip Amerikoj ma
no, žinoma, jeigu kitos partijos 
tvirčiau nesusiorganizuos, taps 
prezidentu pasitraukus nuo vie
tos Rooseveltui, 18 d. lapkričio 
atkako į Vladivostoką. Iš čia, 
Siberijos geležinkeliu, iškeliavo 
Peterburgan, kur tikisi pribūti 
5 d. gruodžio. Atlankys jis vien 
carą, 07 d. gruodžio, nepasima- 
tęs su Vokietijos ciecoriu, kadan
gi iki tam laikui jis ne sugrįž 
iš Anglijos, iš Hamburgo iš
plauks tiesiok Amerikon. Dau
giau su nė vienu Europos valdo
nu nesimatys.

Argi todėl Ameriką vien su 
Miskolijos caru rištų ankštesni 
ryšiai?. Ekonomiški ir kultūriš
ki ryšiai terp Amerikos ir vaka
rinės Europos daug ankštesni 
negu su Maskolija. Taigi ma
tyt, Ameriką su Maskolija riša 
politiškiejie reikalai ir Amerikai, 
jos mierių atsiekimui, gali dau
giau pagelbėti reakcijonieriška, 
žemai kultūriškai stovinti caro 
viešpatystė negu vakarinės Eu
ropos tautos. Kasgi todėl riša 
dvi teip nevienodas tautas? Ri
ša jas baimė preš parodžiusią 
toki gyvumą ir galybę Japoniją. 
Japonija jau sumušė Maskoliją 
iri rengiasi į karę su Amerika. 
Kitoms tautoms Japonijos susi- 
sidrutinimas ne teip pavojingas 
kaip Amerikai ir Maskolijai, to
dėl jos prieš tą patį priešą 
ir barnio labiau susiartinti, su
sidraugauti.

oj įrengti medvilnės pliantacijas, 
kur negalinti išmisti Italijoj žmo
nės rastų sau gerą uždarbį. Ran
das stengiasi išeivystę italijonų 
ypač nuo Amerikos nukreipti ir 
palengvinti išeiviams apsigyvenimą 
ir kelionę į Italijos kolioniją Eri- 
treą. Ar rando besistengimai ge
rus išduos vaisius, tą ateitis pa
rodys.

MOROKKO.
sanvaitę aplinkinėse

buvo smarkus mušisMagador 
terp dviejų brolių besivaržančių Į 
sostą Morokko, Abdul Aziso ir 
Mulai Hafigo pajiegų. Pasirė
męs ant gerų rodų prancūziškų 
.oficierų, o gal ir ant nuo prancū
zų gautų ginklų, Abdul Azis už
simanė nuo Mulai Hafigo atimti 
pirma jo paimtą miestą Magador. 
Mušis miesto aplinkinėse buvo la
bai kruvinas, daug kareivių krito 
ant mūšio lauko. Kareiviai Mulai 
Hafigo likosi sumušti, j pergalėto
jų rankas pateko daug ginklų. 
Mulai Hafig, su likučiais savo pa
sekėjų, pasitraukė į pietus. įtek
mė jo, dėl nepasekmingo užpuoli
mo ant prancūzų ir nepasisekimo 
dabartiniame mušyj visai nupuolė 
šiauriniuose Morokko kraštuose; 
pirma jo pusę laikiusios maurų 
giminės pasiduoda pergalėtojui. 
Klausymas tik, ar šitame i 
mingame krašte pasibaigs < 
kraujo praliejimai, ar broliai 
kraujo praliejimus pagimdę 
taikys. Tą, žinoma, netolima 
tis parodys.
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< žiu sodž. vežimą degtinės. Po- 
1 cija pradėjo stropiai jieškot kal- 
t ninku, net pats anstolis darė 
tratas, bet nieko nerado. Tuo
met pagailo A. Gabriunui tų po
nų, kad jie perniek trankos. Nu
sivijo juos net Kupiškin, bet ant
stolio jau neberado. Todėl vis
tą išpasakojo pristavui. Sis da
vė žinot anstoliui, kad yra “tal- 
cininkas". Tuomet antstolis su
grįžo ir areštavo arti 30 žmonių 
A. Gabriu no nurodymu. A. G. 
įdavė visus tuos, kuriuos tik ma
tė praeinant pro tą vietą, žiūrint 
per langus ir tt. Daugelį palei
do, bet tų, kuriuos labiau įdavė 
Gabriunas, nepaleidžia. Visi į- 
duotiejie yra Lebedžių sodž., o 
ant Lebedžių A. G. buvęs pik
tas. Už tą patarnavimą ansto
lis žadėjąs duoti 25 rublius, tik 
kažin ar davė. Neseniai Gabriu- 
ną buvo parsikvietęs Kupiškio 
pristavas: klausė, ar kas nekerši- 
jas, ar nežada kaiko jam pada
ryt....  Taip valdžia vaiso sau
padėtojus, tik čia jau tai visai 
menką apsirinko, nes ir skaityt 
nemoka.

J. Raugalius.
(Iš -ž.')

(Iš •2.’)

18 UTftNOS, 
Ukmer. pavieto, 
rugsėjo areštavo buvusį

ka- 
tik

mo- 
pa- 

lap-

, ITALIJA.
18 d. lapkričio išsipildė Italijos 

astronomų pranašavimai, kurie ap
reiškė, jog antroj pusėj šito mė
nesio galima laukti audrų ir že
mės drebėjimų ant žemės pavir
šiaus. Astronomai, leisdami svie- 
tan savo pranašavimus, visai gal 
nesitikėjo, kad tie pranašavimai 
išsipildytų teip greitai ir tai, kad 
jie pasiektų jų locną tėvynę.

Tuom tarpu žemės drebėjimai 
siautė pietinėj Italijoj, provinci
joj Reggio di Calabria. Žemės 
drebėjimas apsireiškė 2 vai. po 
pietų. Miestuose: Branchaleon. 
Teruzzano ir , Brianca 
tūlas triobų skaitlius, 
rods ne daug pražuvo, 
po paskutinių tose jau
se buvusių žemės drebėjimų dau
gumas žmonių apleido savo na
mus ir dar į juos nebuvo sugrįžę. 
Trecią valandą buvo smarkus že
mės sudrebėjimas mieste Reggio 
ir persigandę gyventojai "išbėgo iš 
namų ir nedrysta į juos sugrįžti. 
Vargas terp gyventojų labai dide
lis. Valdžios, dėl vargo, bijosi 
riaušių ir žmonių sukilimo, ypač, 
kad užstojus blogiems laikams, ir 
iš Amerikos grįžta daug išeivių, 
kurie ten laisvės ir turtų ne rado.

Italija Afrikoj turi mažą kolio
niją tefp Egipto ir Abisinijos, va
dinamą Eritrea; daugiau kolioni- 
jų Italija neturi, nors daugelis ita
lijonų, negalėdami, išmisti namic- 
je, kraustosi į kitus kraštus;;ypač 
daug italijonų keliauja į šiaurinę 
ir pietinę Amerikąs. Eritrea iki 
šiol Italijai mažai .naudos atga
beno; buvo laikai, kad ji norėjo 
ją Anglijai parduoti. Dabar vie
nok randas užsimanė, pakėlimui 
kolionijos vertės, įvesti čia medvil
nės auginimą. Bandymai su Ala- 
bamos medvilne išpuolė pasek
mingai Todėl randas nori Eritre-

lo'd.
jį II durnos atstovą P. Kumialį. 
Jam nuvaryti Ukmergės kalėji- 
man buvo paskirtas Vižonų val
sčiaus uriadninkas Meškov. A- 
tėjus laikui gabenties- Ukmer- 
gėn, pribuvo uriadninkas su “už- 
piltom akim’’. Tame nieko ne
paprasto ir nuostabaus nėra — 
juk musų “tvarkadariai" reta 
kada esti “ne užpiltom akim". 
Kumialis, matydamas tokiam pa 
dėjime policistą, išpildančio U- 
tenos anstolio priedermės parei
kalavo, kad jam paskirtų Utenos, 
o ne Vižonų uriadninką. An
stolis su tuo sutiko. Meškov 
pamatė, kad jam iš po nosies 
ištraukiamas gardus kąsnis — 
juk, mano jisai sau, kalinys bū
tinai sutiks duot keletą rublių, 
by tik su juo nors kiek žmoni
škiau butų apsinama; antra ver
tus, labai nesunku, krata beda
rant, prisisavint' laikrodėlis.... 
Todėl — pasipriešino ir net 
"burnoties" pradėjo. Anstolis 

(paliepė jam pasišalinti. Jis, Vi-

18 AUG6TUIČIU, 
Šiaulių pav.

Nuo šių metų čia atidengia
ma pradedamoji mokykla. Įdo
mi jos atidengimo istorija. Su
manymas įvyko pačių žmo
nių tarpe. Karštesniejie jos rė
mėjai ir vykdintojai buvo du lat- 
viii, vietiniu ūkininku. Rupin- 
ties tuo dalyku pradeda tik šį 
pavasarį; dabar gi Jau yra lei
dimas, parkviestas mokytojas, 
pasamdytas butas. Susidėję ke
lių apylinkės sodžių ir vienkie
mių gyventojai tariasi. pasistaty
dinti mokyklai namą. Tam tik
slui renka iš ūkininkų nuo de
šimtinės po 30 kap., — už tuos 
pinigus perkasi dešimtinę že
mės mokyklai. Iš valdžios jau 
esą paskirta pašalpos 5 tūkstan
čiai rublių, duota mokyklai kai- 
kurie rakandai, pavyzdžiui —

U tfntpui ‘sąpajf 'sepis 
kytojui algos paskirta 45 rubliai 
į mėnesį. Bežemių ir tų ūkinin
kų, kurie prisidėjo prie moky
klos įstatymo, vaikai bus priima
mi dykai; iš kitų gi bus imama 
už visą žiemą mokesnis 1 rub. 
Mokinama busią ir lietuviškai.

Tikimasi, kad 
liks ministerijos 
laikymą valdžia 
vęs.

ga. Nariai (dalininkai) gauna 
tik vieną procentą pelno ant 
įneštosios sumos ir tai tik laiki
nai, — paskui žadama tas pro
centas visai panaikinti. Kiekvie
nas dalininkas turi tik7 vieną bal
są.

Jei ant tokių pamatų bus su
organizuota ir Šiaulių darbinin- 
cų vartotojų draugija, tai gali
ma tikėties, kad ji geriau gyvuos 
už kitas, buržuazines draugijas. 
Ypač, kad išviso darbininkų ir 
amatininkų Šiauliuose yra lig 
1000 žmonių. Reikia tiktai, kad 
prie sumaniusių tą draugiją žy- 
dų-darbininkų prisidėtų ir lietu
viai.

Ir jie, turbut, prisidės, atminda
mi, kokią jiems naudą gali atne
šti draugija. Užteks priminus, 
kad ar tai streiko, ar bedarbės 
laiku, draugija gali atnešti savo 
nariams didelę paspirtį, duodama 
jiems kreditan, be procento val
gomuosius daiktus ir tuo gelbė
ti juos nuo krautuvininkų 
nagų. Užsienyj tokios darbinin
kų draugijos yra labai prasipla
tinę ir daug gero atneša darbi
ninkams: jos taiso spektaklius, 
koncertus ir skaitymus, laiko 
knygynus ir muzejus. Tiesa, to 
męs greitai gal da negalėsime su
silaukti, bet ilgainiui, beabejo, ir 
tat bus. Tiktai nereikia snausti: 
reikia naudoties kiekviena pro
ga, kuri gali padėti mums plėto- 
ties, šviesties ir kovoti už būvio 
pagerinimą.

Vagabunda.
(H ‘2 ’).

(H
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P. B—is.

nigą. Už ką gyrė ir puotą 
lė rusai draugai, tai męs 
gerai žinom; bet kam buvo 
sidėti prie to baliaus kun. 
Gustaičiui, dr. Pavalkiui ir 
kams? Nejaugi tie ponai mano, 
kad senas šnapsiukas- iš kunigo 
Miknevičiaus kelnorės turi tokią 
“bačią”, kad visus purvus gali 
numazgoti.'

gynė

ki
viai 
pri- 
dr. 

len-

Diedienė.
• (Iš "V.Ž.”)

IŠ GARLIAVOS, 
Suvalkų gub.

Mauručių stotyje, „gelžkelie 
darbininkų artelios (kuopos) už* 
veizda J. Juodsnukis, rado iš kra- 
sos vagono, vienkart su kitau 
popiergaliais, išmestus laiškui 
su markėmis.

Laiškai buvo adresuoti į Vii* 
nių, Amerikon ir kitur. Trau
kinys, Vilnią pravažiavęs, tur
but, neturėjo kur dėti tų laiškų, 
tai išmetė; bet dėlei ko adre-. 
suotus į Ameriką metė lau
kan?.... nuostabu!

Nėra ką! gera pas mus kr* 1 
sos tvarka!

Ištisą vasarą nebuvo nieks 
girdėti apie S. Gayronskį (valst 
taryb. sąnarį): vieni kalbėjo 
kad kalėjiman vpaimtas, kiti kai 
negyvas; vieni šiaip, kiti taip.

Dabar parvažiavo į savo dva
rus kaipo svečias, nes pasku* 
jįjį atvažiavo iš Peterburgo koki 
piniguočius apžiūrėt dvarų ir gi
rios. Eina gandas, kad visut 
dvarus ir girią (ėšenap. pav.) 
kortomis pralošęs. Reto, keli jo 
dvarai ir Vilkaviškio pav. išsta
tyti ant licitacijos.

Geri ramsčiai tėvynės tie d var
ly*

kun. * pats 
rusai 
Atsi-

su dvarais lošia 
vaikai su pilke. 
jie prijaučia galą 
ūkininkavimui.

Viena tik Su-

EnTMRKD AT TH1 ChICAOO. ILL. Po*T Omci AS StCOND C LAI S MaTTMB. 
— ■ .....................

stą vietos, į pagelbą gi Vilniaus 
gubernijinio kalėjimo viršininkui 
esąs paskirtas Sventėnų kalėjimo 
viršininkas, Šventėjų gi kalėji
mą laikinai prižhi^ės Sventėnų 
miesto policija.

(Iš ‘V. X’)

18 KAŪNa
Visos partijos Kaune, kurios 

dalyvauja rikimtfte, jau išstačiu- 
sios savo kandidatas. Miesto 
kurija renka į guberniją iš viso 
5 rinkikus. Pirmasis žydų su- 

į važiavimas — 2 Rinkikų — A- 
b ra m šoną (buvusia durnos atsto
vas) ir advokatu h inkelšteiną, 
abudu kadetu; krikščionių gi su
važiavimas — 2 rinkiku — Ba- 
ciarskį (lenkų tautininkas). An
trasis žydų suvažiavimas renka 
1 rinkiką, Majeravičių (dešiny
sis kadetas) ir krikščionių suva
žiavimas taip-pat i, rodos Gir- 

Į kantą, katalikų-darbininkų pirm- 
I sėdį. Jį perša lenkų tautininkai.
Lietuviai to paties suvažiavimo 

Įstato Leoną (buvusia durnos at
stovas), bet viltis daugiau su
rinkt balsų maža. Tuo reikalu
jie kreipės prie Stašinskiot buvu-, 
šio durnos socijaldemokrato at
stovo, kad pirmeiviai darbininkai 
paduotų savo balsą už Leoną. 
Elesdiečiai nestato savo kandida
to, nors, kaip dabar pasirodo, 
butų tikrai galėję išvesti jį- Kal
ta Čia, žinoma, apatija pačių 
darbininkų, tai, kad jie atšalę 
prie rinkimų. Bet daugiau kal
ta pati partija. Savo laiku ji vi
sai nesirūpino agitacija tarp pa
čių darbininkų. Dėlto beveik 
visi darbininkai, kurie yra eles- 
diečių įtekmės, neapreiškė savo 
rinkimo tiesų. Žydai socijalde- 
medęratai taip-pat nėra išstatę

Iš VILNIAUS. savo kandidato. Jie jaučias esą
Gelžkelio stotyje buvo pilna PHr kad galėtų ką

policijos ir žandarmerijos, kuri r a/ ... . - .
nieko neleido prisiartinti prie c. ,cnyj’ - 5 ‘ J*!510

... , * . • 4 vai. ryto, kilo gaisras Jurbur-traukinio. \ agonan, kuriame , ,
išvažiavo vyskupas, buvo įėjęs £at'čje. fgė 25 namai, 
tik gubernatorius. Bcv"'[ pus* ““M
.... ... nebuvo apdrausti. Nuostoliai di-Isvažiavimas tarp staiga įvyko, 

kad mieste apie tai beveik •dė
kas nė nežinojo.

Spalių 5 d., 7 vai. vakare, kur- 
jeriniu traukiniu J. M. Vysku
pas Ropp’as išvažiavo Peterbur
gan, į kur liko pakviestas vir
šiausiojo įsakymo galia. Kelio
nėje J. M. lydėjo kun. Baiko ir 
Sadovskis.

Spalių 6 dieną, apie 3 valandą 
nežinia kas išvogė šv. Petro 
bažnyčioje (Antakalnyje) pini
gus iš dėžių (skarbonkų"). Su
imta Vienuolyno miške įtariamas 
vagystėje jaunas žmogus, kuris 
paskiaus*ir prisipažino vagystė
je ir pasisakė, esąs Vilniaus ko
mercijos mokyklos VII kliasos 
mokinys Kazys Certovičius, 
talikas. Pas suimtąjį rasta 
3 r. 33 kap.

Vilniaus žemės bankas, už 
kesčių bankui neišmokėjimą, 
skyrė parduoti iš licitacijos
kričio ir gruodžio mėn. i. m. 2- 
918 dvarų, būtent: Vilniaus gu
bernijoj 576 dvarus, Kauno gu
bernijoj 598 dvarus, Minsko gb. 
—*. 473 dvarus, Vitebsko gub.— 
4661 dvarus, Mohilevo gub.—355 
dvarus ir Pskovo gub.—188 dva
rus. - . __ ______

Nedėlioję, Spalių 7 d., ant žy- Lonų uriadninkas turįs pasišalin- 
dų kapų laidota miręs • žydas, tį. Niekados! Anstolis tuomet 
Staiga atsirado keli jauni vyru- griebėsi už kar<k>. Bet ir jis 
kai ir pranešė susirinkusiems ant juk esąs prie ginki®, — tarėsi 
kapų žydams, neduosią palaido- sau, ir teippat išsitraukė kardą, 
ti lavoną, kol negausią pinigų. Anstolis, matydamaa, kad čia 
Užklausus, kodėl jie taip elgiasi, ga]j > išeiti nekaip, pareikalavo 
atsakė, kad šįmet reikią jiems sargybinių. Pribuvo du. Bet 
eiti karumenėn, todėl reikalingi kas tokiam narsuoliui du sar- 
esą pinigai. Duota jiems 3 rub. gybiijiu: jisai sau beaišiaušiąs ir 
50 kap., ir jie nuėjo savo keliais. | kardu $u revolveriu begązdinąs...

Sustreikavo Efrono ir Levino Į Prisiėjo anstoliui išreikalauti vi- 
spaustuvių darbininkai. Reika-Į sa “komanda” sargybinių, kurie, 
lavimai ekonomiški.' “ ' J' paliepus jam, nuginklavo smar-

Vilniuje gauta ministerijos į- kuolį ir išsitempė su savim, 
sakymas konfiskuoti kraštutinių ^as—pa*3*sakymas konfiskuoti kraštutinių 
dešiniųjų partijų atsišaukimus, 
platinamus sodžiuose ir Sukelian
čius * tarp sodžiąiiši gyventojų 
bruzdėjimą. * < - ’ *

“K. L.” praneša, /buk guberni- 
jiniame kalėjime dabartiniu lai 
ku esą 800 kalinių. Kalėjiman 
atgabenta esą daug kalinių iš 
Sventėnų kalėjimo, kuriame truk-

■(H ‘ž.’)

18 VIRBALIŠKIU, 
Ukm. £av.

Netoli nuo Lebedžių sodžiaus 
gyvena Aleksandras Ziabriunas, 
kurs mėgsta talkinėt policijai, 
šįmet pavasarį ‘'pilkosios” mylė-

Iš ŠIAULIŲ.
Šiaulių žydų darbininkų grupa 

sumanė įkurti savo darbininkų 
vartotojų draugiją. .Tiesa, čia 
jau keletas metų kaip yra įsi
kūrus vartotojų draugija, bet jai 
rupi daugiau pelnas, negu kas 
kita. Ji susideda beveik vien iš 
turtingesniųjų miestelėnų, kurie 
ir veda visus draugijos reikalus. 
Nežiūrint į tai, draugijos daly
kai stovi gana silpnai.

Nauja gi draugiją žada būti 
visai kitokia. Ji bus vien darbi
ninkų, nes prie jos galės pride
rėti tik fabrikų darbininkai ir a- 
matninkai. Kad nebūtų nuo pat 
pradžios nesusipratimų ir nuo
stolio, ji žada organizuoties ant 
tų pamatų,' kurie yra priimti 
“Darbo Sąjungos” (Trudovoj So- 
juz) Peterburge.

Darbo Sąjunga susitvėrė 1906 
m. pradžioj. Prie jos prisidėjo 
iš pradžios tiktai nedidelis būre
lis žmonių — ji nerado išpradžios 
užuojautos tarp darbininkų. Bet 
kuomet 1907 m. pradžioj visur 
baisiai pabrango duona, fabrikų 
darbininkai aiškiai pamatė, kad 
D. S. gali atnešti jiems dalelę 
naudą, ir todėl dideliais būriais 
pradėjo jon stoti. Dabar D. S. 
turi keletą savo krautuvių viso
se, darbininkų apgyventose, mie
sto dalyse ir puikiai įtaisytą kep
tuvę

Visi darbininkai, dirbantiejie 
ar tai keptuvėj, ar tai krautuvė
se, gauna algą sulyg sutarimo 
D. S-gos valdybos su tos šakos

tojai sudaužė netoli nuo Lebe- darbininkų profesijonaline sąjun-

IŠ SENAPILĖS, 
Suvalkų gub.

Gimnazijos profesoriai kėlė iš
leistuves J. Miknevičiui, žino
mam kurfigui batiuškai. Buvo 
kalbos. Direktorius ir popas 
kalbėjo, kad jie su kn. Miknevi- 
čium ėjo vienu keliu, ir 
vienus idealus.

Ir tai buvo teisybė, nes 
Miknevičius buvo toksai 
obrusitelius, kaip ir visi 
biurokratai musų šalyje,
kraustė jisai į musų gimnaziją 
prieš kokius 25 metus tuomet, 
kada kun. J. Česna buvo atsisa
kęs nuo profesūros už tai, kad 
tikėjimo mokslas buvo išguldo- 
mas rusiškai, 
ko išguldymo, 
statė 
džia 
tiktų 
nėti. HM 
Patsai menkai mokėdamas rusų 
kalbą, dėl pinigo apsiėmė rusifi- 
kuot musų gimnazijos katalikus 
Mokiniai juokėsi. Kai-kurie iš
sireiškimai rusiški pasiliko ir da
bar, kaipo medega į “Juokdarį": 
“a djavol vo obrazie prekrasnoj 
dievicy čihajet na čelovečeskuju 
dušu". ‘fPiotr Amijanski ischo- 
dil vsiu Evropu pieškom, a imen 
no verchom na oslie". Jo drau
gai kunigai tiesiog nekentė, ru
sų vyriausybė niekino jį. Kada 
mokiniai lietuviai, bene 1885 m., 
pareikalavo nuo jo, kad jisai 
sakytų bažnyčioj ne lenkiškus, 
bet lietuviškus pamokslus, tai ku
nigėlis noro jų neišpildė, bet tuo- 
jaus danešė direktoriui, šits tik 
ką ueišvijo tų mokinių iš gim
nazijos. — Kada internate mo
kiniai apie 1894 m. pareikalavo, 
kad maldos butų ne rusiškai, 
prigimtoj kalboj mokinių, tai 
batiuška - kunigėlis ir čion at
sižymėjo, danešdamas, kam rei
kia, ant tų “miatežninkų". Nežiū
rint į tai, kad lietuviškai mokė1 
jo tiek, • kiek išsimokino “gany
damas aveles”, skverbėsi užimti 
lietuviškos kalbos mokytojaus 
vietą; tiktai intervencija vysku
po Baranaucko išgelbėjo lietu
vius nuo'tos laimės. Abelnai kn. 
M. per 25 m. nė mokiniams, nė 
lietuviams, nė katalikijai su ku
nigija nieko naudos nepadarė. 
Rūpinosi jisai bernaut tik rusų 
biurokratijai: draugai jo peda- 
gogai-rusai ir užmanė išleistuves 
iškelti: padarė vakarienę, sume
tė po 6 r. ant jos, gėrė, valgė, 
pasilsėję, vėl valgė ir gėrė; kal
bas kalbėjo dr. kn. Gustaitis, 
lenkai Gnatovski, Tulodziecki, 
Pastorius, visi, žinomą, gyrė, k”^

Reikalavo lenk i š- 
Kn. J. česną at- 

nuo vietos. Gana ilgai val- 
nesurado 

rusiškai 
Boikotą

kunigo, kuris su- 
tikėjimą išguldi- 
sulaužė kn. Mik.

poniai: jie 
ginai kaip 

Gal būt 
kiam savo

Nej uokai ? 
valkų gub. žem. paskolos drau
gijos direkcija Vasario ir Kovą 
mėn. 1908 m. parduos 61 dvarą 
su 1482,143 rub. skolos.

Gerai ūkininkauja dvarponiai: 
vieton to, kad tėvynės; ar visuo
menės labui sudėti milijonus — 
jie pravažinėja po svetimas ša
lis ir prauliavoja!....

Teko girdėti, kad grafas Po- 
tockis neapkenčiąs endekų - len
kų ir save skaitosi lietuviu (lie
tuviškai nors ir nemoka) ; rugo- 
jąs ant lietuvių inteligentų, kad 
jo nekviečiu prie darbo labui tė
vynės. Jis medegiškai mažai 
galįs prisidėti prie pakėlimo Lie
tuvos ekonom. stovio, arba kul
tūros, bet už tai žada stoti į ei
les kovotojų už Lietuvos tie
sas.

(Iš ‘V. 2.’)

KAME MUSU TURTAI.
“Kurjerio Litewski’o No. 20 

paduota žinia, buk Vilniuje gra
fas Tiškevičius padovanojęs gra
žius ramus lenkiškajai "Mokslo 
Draugijai" (Towarzystwo Przy- 
jaciol Nauk), kuri dabar turė
sianti puikią ir nebet kokią nuo
savybę.

Taip tas pas lenkus.
Mųsų-gi lietuviškoji “Mokslo 

Draugija", ir kitos pirmutinius 
žingsnius statydamos,, žinoma, 
vos tegyvuoja.

Neseniai dar pabudę, męs lie
tuviai tokių turtingų vyrų visaį 
neturime, o musų apsilenkiriusio- 
ji bajorija, tarytum lenktyn eida
ma su varšaviečiais ir kitokiais 
lenkais, skubiai ir noriai didina 
turtus ir be to jau šimteriopai 
turtingesniųjų už mus lenkų.

Nė pavydėt, nė nenusiminti 
mums už tat nepridera. Męs 
juk įpratome žiūrėti, kaip Lietu
viams bemiegant, lenkai, _smar- 
kiai rėkaudami, Lietuvos žmones 
ir turtus pavaldė, ir visokiais 
budais visus ir viską-čion len
kindami,’savosios lenkybės var
dą platino.

šiandien, gerokai išsimiegoju
si, musų tėvynė kįla iš miego, ir 
kaip visuomet gamtoje, kas pa; 
mažu auga — tas ilgai patekina.

Aržuolas, sakysime, palengva



grcitiA augąs gluosnis, greitai ir 
dingsta.

Tegul, neseniai‘‘pabudę, męs ne 
turim nė savųjų bajorų, nė šiaip 
jau turtingųjų tfyrų, bet šitoji 
stoka neduoda mums teisės sa
ve vargšais vadinti. '

Jeigu tik panorėsime, tai tur
tų ir pinigų atsiras pas mus už
tektinai, nes susipratimas ir ben
dras visuomenės naudai darbas, 
tai musų didžiausiejie turtai.

Jie gyvuoja jau tarp musų — 
Juos vien geriaus sužadinti rei-

1 <Čtų?
Lietuvių iš viso yra skaitoma 

3 su viršum milijonai. Atmetus 
iš šitojo skaitliaus: vaikų, pase- 1 
nusiųjų. ir visai nesusipratusiųjų 

įar nenorinčiųjų dalyvauti visuo
menės darbuose 2 suviršUm mi- < 
lijonu, apturėsime grynai susi- j 
pratusiųjų lietuvių vieną milijo-

Jeigu kiekviena ypata iš šito
je milijono lietuvių paaukuotų

^rHkįsmetai visuomenės naudai:
a) po 5 kap., į metus surink

tume 50 tūkstančių rublių;
b) po 10 kap., į metus surink- 

f J tume 100 tūkstančių rublių;
c) po 15 kap., į metus surink- 

ĮU i tume 150 tūkstančių rublių;
d) po 20 kap., į metus surink

tume 200 tūkstančių rublių;
Dedant tik po 20 kapeikų — 

į penkerius metus surinktume 
vieną: milijoną rublių (i.000.000). 
Yra tai jau gražus pinigai, ku- 1 

. risis daug, daug-ką atlikti galė- 
j tume,

Toliaus, taip-pat rinkdami, į 
f kokius 20 — 25 metus prieitu- 
mėm ligi 4 — 5 milijonų rublių, 
o su tokiais pinigais tikrai at
mainytume Lietuvą. Turėtume 
tada užtektinai ir gimnazijų ir 
šiaip jau vaikams ir mergaitėms i 
mokyklų, viešų knygynų ir prie
glaudos namų, galop įsteigtu- 

j mėm savąjį universitetą, teatrą 
•ir kitokias augštesnes mokyklas, 
ir Dievs žin, ko gero nenuveik
tume. Lietuva butų tad ir ap
šviesta. kur-kas laimingesni!

’ I f.*, k .t . Tokį sumanymą atlikti, žino
ma, tai darbas ne vieno žmogaus. 
Tat gali būti atlikta tik, vi
siems inteligentams ir draugi
joms susivienijus! ■ ■'■ Taigi, vardan tėvynės labo, 
rr&ėtų, kad visų Lietuvos parti
jų inteligentai, užmiršę bergž- 
džias ir prie nieko gero (?) ne
privedančias barnis, ir ginčus, 
tvertųsi prie viešo protingo dar
bo, sunaudoti turtus, kurie mu- 

J sų tėvynainių tarpe dar guli ap
mirę. Musų žmonės tikrai atsi
lieps. Tat gerai matyt iš dau
gybės Lietuvoje pristatytųjų 
žmonių lėšomis bažnyčių. Kur 
tik į juos prakalbėt mokėta, juos 
sujudinta, ten jie nepasigailėjo 
nė darbo, nė skatiko, o ką jau 
ir sakyt apie davimą kokių 5 ar 
20 kap. į metus.

Broliai Lietuviai! Pavyzdžiu 
tame tegul mums butų vokiečiai, 
žydai ar tie patįs lenkai. Prie 
šiokios ar tokios partijos pri
klausydami, visur ir visuomet jie 
pasilieka savimi, tai yra vokie
čiais, lenkais ar žydais, nes ne- ir gerus plotus žemės ir girių 
besant tėvynės ir partijos nebe- užsigriebti, valstiečiams-gi kelin- 
turėtų kur veikti.

Taigi- tautiečiai, užmiršę vai
dus, vyras į vyrą, stokime prie 
darbo tverti tautos kapitalą ♦), 
nes tuo tik pakelsime žmonių 
gerovę, ir suteiksime garbę Lie
tuvos vardui.

Mano dėta reikėtų, kad visos 
gyvuojančios Lietuvoje draugi
jos, šiokios ar tokios pakraipos 
jos butų, susitarę, imtųsi už ši-, 
tojo darbo ir:
1) Stengtųsi, idant tųjų drau
gijų nariai laikytų sau už prider
inę, metai į metus* įnešti 2 — 
2o kap. tautos kapitalo sutvėri
mui.

2) Užžiurėtų, kad kiekvienas 
suaugęs ir susipratęs lietuvis

Į būtinai įsirašytų į narius vienos 
iš gyvuojančių Lietuvoj draugi- 
iy-

3) Surinktuosius tokiu budu

t

riejie žydai. Pas juos ir ne be
partijų, o.vienok visur jie pasi- 

““f lieka žydiis.
Jųjų plačiai išsiplėtojusio su

sipratimo privesiir čionai faktą, 
kurį esu iš gero šaltinio patyręs, 
būtent: žydelis-Margšas, kursai 
gatvių šlavimu Vilniuje maistą 
sau pelno ir tas kas ąanvaitė 
įneša į "kahalą“ vieną kapeiką 
visuomenės reikalams.

Užtat-gi žydai, turėdami visa
dos pinigų užtektinai, greitai nu
veikę, kas jiems reikalinga. O 
męs lietuviai? Pažiūrėkime nors 
į musų laikraščiuose garsintąsias 

1 visuomenės naudai aukas. Ir 
maža — ir mažos!

Visai kitoniškai išrodytume, 
jeigu kiekviena ypata iš musų 
susipratusio milijono duotų kas 
metai nors 5 — 20 kapeikų vi
suomenės labui.

Mano minėtasai vargšas-žyde- 
lis, duodamas kas sanvaite vieną 
kapeiką, į metus įneša jau 50 — 
52 kapeiki. O reikalauti nuo sa
vųjų, visuomenės labui, vos tik 
5 — 20 kapeikų į metus, tai jau 
ne pavargėjių nuoskauda.
1 Pirm negu šitąjį sumanymą į 
laikraštiją paleidau, aš nekartą 
tame dalyke kalbėjausi su musų 
žmonelėmis. Pasirodo, kad 5 
arba 20 kapeikų metinį davinį jie 
laiko už pasityčiojimą iš savęs: 
— “Na, tiek tai jau ir kiekvie
nas “ubagas” (elgeta) gali duo
ti” — atsakydavo kiekvienas.

Jeigu prastiejie žmonelės taip 
jau apie šitąjį dalyką mano, tai 
galima tikėties, kad musų inte
ligentijos tarpe šisai mano bal
sas nepasiliks balsu šaukiančio
jo tyruose.

Kunigas Apysenis.

kupinąą kišenes pinigų prisipjla. 
Taip tik visi bhjrokratai valstie
čius visaip skriaadžia ir žemina 
ir visokip gero jiefns užvydi; 
neužvydi jie valstiečiams tik ne
laimių ir vargo ir dar-gi ragina 
juos, kaip įmanydami, būti kan- 

įtriais ir tolinus' vargą kęsti.

1 Valstiečiai gi, dėl sunkių mo
kesnių, priversti tankiai viską, 
kas yra pas juos geresnio, išpar
duoti žydams ir ponams; sau gi 
pasiliekti atlaikas, kuriomis mai
tinasi, nes kitaip jie negali su- 

Į rinkti tiek pinigų, kad užtektų 
! užlaikymui visų tų biurokratų.

Atsižvelgus į . tas . nelaimes,- 
pas i renio jos labai didžios ir val
stietis. • kaip ir nebnorėtum to
liau* bekęsti, bet ką daryti, kaip 
nuo jų išsiliuosuoti, kada jos 
(tos nelaimės} yra varu užde
damos valstiečiams ant sprando. 
Valstietis visiškai nesupranta 
nelaimių- atsiradimo priežasčių 
ir per tai, lyg prisipažindamas, 
kad jų pašalinti negalįs, apsiima 
išlaikyti ir toliaus biurokratų 
siūlomą kantrybę, taip ir išeina 
visur biurokratam* ant naudos.__

IŠ9U8R1K0&U J

mokyto;
Mat irų 
mą, riUbftid®’ 
tėvas Mt

New
John Roberts

GERASjME

Irt,

*) Paraginimas stoti prie dar
bo tuomet tik nepasilieka bevai- 
singu, kuomet darbo tikslas yra 
aiškus, pilnai suprantamas. To
dėl pirmų pirmiausiai reikėtų 
išaiškinti, kas bus darohia su tno 
tautos kapitalu. Apie tokį tau
tos fondą savo laiku didžiai sva
jojo lenkų tautininkai, bet rods 
iš tos svajonės nieko neišėjo — 
pinigų nedaug kas susirinko.

Red.
(Iš “V. 2.-1

VALSTIEČIU NELAIMĖS.
Nuo senų laikų valstiečiai nž 

visus kitus luomus yra labiaus 
pažeminti, prispausti, niekinami 
ir beveik skriaudžiami; todėl jie, 
valstiečiai,' daugiaus už visus ir 
vargo kenčia ir nuskurdę'gyve
na.

Ir kaip jie nebus nuskurdę? 
štai iš vienos, pusės svietiškoji 
biurokratija ir visokia valdžia 

1 sukrovė ant valstiečių visokius 
mokesnius, akčyžes. muitus ir t. 
t. ir veizi vien tik, kaip galėda
ma iš valstiečio daugiaus ką pa
imti.

1 Dvarininkai ir valdžia ir gi se
niai pasistengė jau sau didelius

tam žemės po sklypelį bepaliko 
ir dar už tą žemės sklypelį už
dėjo ant jų visokius išperka
muosius mokesnius, (ne veltui 
davė, bet liepė brangiai ir tą 
pastarąją atpirkti) ir visokias 
“naturalnas pavidnastis”. Sau-gi 
ir dvarininkams, valdantiems di
džius žemės plotus, išskiriant til
tams materijalą, nėjokių tų “pa- 
vinaščjų” neuždėjo. Tiesa, 1905 
metais buvo apskelbtas guberna
toriaus cirkuliaras, kuriame bu
vo, jog ir dvarininkai bus priver
sti kelius taisyti.bet.reakcijai ga
vus viršų; tasai cirkuliaras tapo už 

n‘ mirštąs ir valstiečiai vieni, kaip 
taisė, ir tebetaiso kelius.* i

Dvasiškoji valdžia irgi nelabai 1 
užtaria valstiečius. Be skirtumo, 
ar valstietis biednas, ar turtin
gas, dvasiškija ima nuo jo bran
giau už pamaldas, tik tokį skir- 

— tumą ji daro tarp valstiečių, kad pinigus pavestų priežiūrai, šaky- yra turtingesnis ir daugiaus 
sime, Lietuvos Mokslo Draugi- dU(Xia kunigui, tas visuomet yra 

vadinamas geru kataliku, nors 
jis butų iš kito atžvilgio ir pras
čiausias žmogus-skriaudikas, bet 
jeigu valstietis varguolis neturi 
kunigui ką duoti, tai jis vadina
mas prastu kataliku ir su juomi 
dažnai kunigai jokių susinešimų 
neturi ir • jo balsą užniek laiko. 
Politikoje beveik visą dvasiškija 
užjaučia daugiaus ponams ir tur
tuoliams, nekaip valstiečiams-var- 
guoliams, neatsižvelgdama į tai, 
kad ji iš valstiečių prakaito gy
vena ir iš valstiečių kišenių sau

jos” Vilniuje, arba kitos tam 
tikslui įsteigtosios.

Susidedanti iš rimčiausių Lie
tuvos inteligentų, toji ar kitoji 
draugija absoliutiškai negalėtų 
ir neturėtų būti partyviška. Jo
sios nariams jokiu budo, nepride
rėtų vesti vien savo partijos rei
kalų, nes josios priedermė turėtų 
būti lietuviškosios visuomenės 
gerovė.

» Mųsų visuomeniškojo veikimo 
paveikslu galėtų mums būti kad 
ir tie patįs tarp musų gyvenau- t- • - - •*'

namasias valstiečiams nelaimes, 
musų valstiečiai jau pripratę prie 
,ių. patįs dargi sau įieško, ir krau
na baisiausias nelaimes, ir nors 
jąs galėtų veikiai pašalinti, ta
čiau* jų nenori pame
sti. Prie tokių nelaimių ga
lime pristatyti girtuokliavimą 
ir tamsumą. Kiek valstiečiai, 
girtuokliaudami, savo sunkiai už
dirbto skatiko išleidžia!.... Val
džia. paėmusi degtinę j savo ran
kas. pabrangino ją, bet valstie
čiai gena, kaip gėrę, ir tuomi sa- 

Įvo kruvinu prakaitu uždirbtus 
pinigus neša valdžios iždan; juk 
tas nėra priverstas dalykas, nuo 
jo gali išsigelbėti be jokio vargo. 
Girtuokliavimas nedaleidžia švie
st ies. o be' apšvietimo žmogus 
'.ra ka*I> Kyvtilys ir nieko negali 
žinoti. Valstiečiai, įgijimui deg
tinės. visuomet turi pinigų, bet 
įgijimui gero laikraščio arba 
knygų, pas juos pinigų nėra. 
Todėl gyvenimas mums ir paro
dė aiškiai, kad lietuviai ir že
maičiai, sukraudami valdžios iž
dan kožną metą už‘degtinę mili
jonus rublių, neįstengė, kaip rei
kiant, užlaikyti vieno vienintelio 
lietuvių dienraščio. ! Ir taip kož- 
name valsčiuje per metus išge
nama degtinės už kelias dešim
tis tūkstančių rublių, bet pasi
skaitymui tik kelintas valsčius 
išsirašo kelis numerius naudingų 
laikraščių. Kad tuos . pinigus, 
kunuos už degtinę atiduodame, 
padėtumėm apšvietimo daly
kams, žinoma, galėtumėm turėti 
kožnas vienas iš musų po laik
raštį ir galėtumėme ilgainiui pri
eiti prie susipratimo. Be susi
pratimo juk, kaip gyvenimas pa
rodė, nieko negalima apturėti ir 

[tikėties. Prieš susipratusius gi 
žmones visokia valdžia nusilei
džia. priešingai gi, tamsuolius 
visaip skriaudžia. Todėl, bro- 
liai-lietuviai ir žemaičiai, metas 
ir mums pašalinti tas musų pa
čių paimtas nelaimes. Metas pa
mesti girtuokliavimą, o imties 
šviesties. Juk degtinė mus ne
apšvies ir iš nelaimės neišves, 
bet priešingai, mus didžiaus nu- 
vargįs. Tamsumas nedaleidžia 
mums pažinti, apskritai ,kas yra 
musų užtarėjas, o kas skriaudi
kas, -- kas draugas, o kas ne
prietelis. Tamsumas nedaleidžia 
pasikelti kultūriškai, 
ekonomiškai ir tt.

j nedaleidžia uždėti visokias ūkiš
kas ir kitokias draugijas, per ku
rias męs savo sunkiai uždirbtus 
pinigus galėtumėm užlaikyti ir 
sunaudoti savo labui. Tamsumas 
nedaleidžia mums susivienyti į vie 
nybę, kurioje musų galybė. To
dėl męs turime visupirma paša
linti tas dvi paskutines nelai
mes, katros užvis daugiau pa
turi ir pirmąsias. «■ Pašalindami 
tąs, lengviau galėsime nusikratyti 
ir nuo pirmųjų. Todėl dar kar
tą sakau, musų valstiečiams me
tas ir didžiai metas pamesti gir
tuokliavimą, o imties už apsi
švietimo ir stengties eiti prie su
sipratimo, nes be jo nieko męs | 
padaryti negalėsime. Apšvies- 
tesniems gi reikėtų, vedant agi
taciją, didžią atydžią atkreipti j 
tas pastarąsias žmonių nelaimes, 
nes jąs išnaikinus, žmones leng
viau galima butų padaryti- susi- j 
pratusiais. Tiktai tarp susipra
tusių žmonių agitacija atneša 
naudą.

politiškai. 
Tamsumas

‘ Žemaitis.
(H ‘V, Ž.’)

S MOKYTO- 
S.
'en. Pastorius 
osi 10 metų ka- 
as už užmušimą 
mošiaus Cate. 
už nepaklusnu- 
toriaus sūnų, o 
vč mokytoją.

Į ’ SNIEGAS.I
Pereito utaminko dieną Ame- 

' rikoj pu^lfe sniegas ir tai labai 
plačiai: snigo štetuose: Kansase, 
Texasc, 1 Indianoj, Wisconsine, 
West Virginijoj, Qhio, Michiga- 
ne, Illinois; snigo, nors ne daug, 
ir Chicagoj. *" ,

I BE VILTIES IŠSIGELBĖTI.
’ Mahanoy City, Pa. Oloj 800 
pėdų giltai čian'ykšČiose kasyklo
se yra užgriuvęs darbininkas, 
Michael McCabe. Inžinieriai už
tikrina, kad jo. atkasimui reikia 
metų laiko. Teip ilgai žmogus 
negali ląukti, —

GALAS AUGŠTU TRIOBU.
New York.' Cianykštė būda4 

vojimo komisija nutarė nuo atei
nančių naujų metų neleisti mie
ste statyti augštesnių kaip 250 
pėdų triobų. Augščiausia trioba 
New Yorke yra Singerio kom
panijos: ji turi 600 pėdų augš- 
čio.

VAISTAS.
tiek persiskyri-
porų, kaip A-

Prašil-

už*

—321 vyras ir 237 m<Aerys; j 
Maskoliją 1962 vyrai ir 533 mo
terys.

GERI TETOS PALAIKAI
I-udington, Mich. Gyvenantis 

čia darbininkas, John C. Jeans, 
gavo žinią, jog pasimirusi Phila- 
delphioj jo teta užrašė jam mi
lijoną doliarių.

AR GERAS
Niekur nėra, 

mų apsoivedusių 
merikoj. Tas negerai, 
lininiui tq legisliaturoms paduoti 
užmanymai: kad pesiskyrusios 
poros, jeigu apsiveda antru kar
tu, negalėtų vesti jaunesnio vyro 
ar jaunesnės pačios už tą, suku
rią peršiskiria. Ar tas sumažys 
persiskyrimų skaitlį, tą tik prak
tika parodys. •

. NELAIMĖ
Pittsburg, 

United States 
ant 51 str., i 
čiaus sutarpintos geležies 9 dar
bininkai likosi labai sunkiai, gal 
mirtinai, apdeginti.

DIRBTUVĖSE. .
Pa. Dirbtuvėse 
Steel Corporation, 

išsiveržusios iš pe-

EXPLIOZIJOS.
Columbus, (Jh. Hercules nitro- 

glycerinos dirbtuvėse Bradnere 
atsitiko expliozija, kuri sugrio
vė dirbtuves ir kelis kaimyniškus 
namus. Du darbininkai tapo už
mušti, o keli sužeisti. Vietoj, 
kur buvo dirbtuvės, dabar yra 
vien gili duobė. Aplinkui visų
namų langai išbyrėjo, suskilo 
ir kybanti ant sienų veidrodžiai.

GAZDTNA UŽMUŠIMU.
New York. Redaktorius čia 

išeinančio žydiško laikraščio 
“Die VVahrheit", gavo nuo sąna
rių “Lygos tikrųjų maskolių” ži- 
n.ą, jog M.S ujmuštis. ; kimoki, ir penki negrii
jis buk savo laikraštyj paremia |i|nrK1„;„u_; in. --- - 
Maskolijos anarchistus. .Užmu
šėjai, bnk/ jau^iškeliavo iš Mas
kvos.

f Lowelį Mass. Bige1ow Car- 
pet Co. dirbtuvės likosi uždary
tos, kadangi audėjai ne atėjo 
darban. Jie reikalauja didesnių 
algų.-

f Plaihfield, Mass. Sustreikavo 
300 audėjų Lavvtono medvilnės 
dirbtuvių, kadangi jie nenorėjo 
dirbti su dviem neprigulinčiom j 
unijų darbininkėm.

f Norfolk, Va. Atsibūva čia 
susivažiavimas darbininkų orga
nizacijos “American Federation 
of Labor”, -Nutarta, terp kitko, 
parengti centrališką visų Ameri
kos darbininkų iždą kovai su fa
brikantų organizacija.

f New York. Tveriasi čia or
ganizacija visų darbininkų ir 
tarnaujančių ant geležinkelių, 
kad pasekmingiau galima > būt 
kovoti su geležinkelių kompani-, 
joms.

f Pittsburg, Pa. Dėl pinigų 
stokos, su darbais eina čia blo
gai. Paskutinėse dviejose san- 
vaitėse paleido nuo darbo 45000 
darbininkų, o iki gruodžio mėne
sio ketina paleisti tiek jau. Dau
giausiai darbininkų paleido gele
žies ir plieno dirbtuvės. I

f Louisville, Ky. Tarnaujan
ti ant gatvinių karų nutarė strei
kuoti, kadangi kompanija ne pil- 
1 . •

šiuom kartu ei 
šiai.

e

Iš VISUR.
> JĮ Iš išleistų kas metai 1;^ 
gų, matyt, kad daugiausiai 
to šveicarai: Šveicarijoj, ant 455 
gyventojų kas metas išleidžia

——jOį ant H OO 
gyventojų, Vokietijoj ant 2100, 
Prancūzijoj ant 3400, Anglijoj 
ant 45°°’ Italijoj ant 5100, Su
vienytose Valstijose šiaurinės 
Amerikos ant uooo gyventoją, 
Austrijoj ant 23000. Užtai kas- 
link visokių kompanijų pinigt- 
nių akcijų, terp kurių daug yra 
ir humbuginių. pirmutinę vietą 
užima Suvienytos V alstijos Šiau
rinės Amerikos: čia visokių akci
jų yra už 100 milijardų* frankų, 
Anglijoj už 26 milijardus. Pran
cūzijoj už 20 milijardų, Vokieti
joj už 15 milijardų, MaskoKIdR 
už 5 milijardus, Austrijoj 
mrd., Italijoj už 3 mrdus.

išleistų kas metai l;ny.
gausiai skaito šveicarai: Šveicarijoj, ant

** ** ,

vieną knygą, Holandijoj ant 1600

t 210a,

Jįjoj 
už 4

|| 14 d. lapkričio, n vai. tapo 
atidaryta trečioji durna. Prie 
atidarymo buvo Stolypin ir kiti 
ministeriai. Socijalistai durnos 
atstovai apleido salę prįeš per
skaitymą pasveikinimo nno caro. 
sugrįžo tik tada, kada reikėjo 
pasirašyti po prisaika. Atidary
mas durnos atsibuvo ramiai, be 
jokių riaušių ir demonstracijų. 
Durnos prezidentu išrinko Cho- 
miakovą. Kad durna negalėtų 
kelti susirinkimuose nereikalin
gų klausymų, ministeriai siunčia 
jai savo sumanymus. Pirmiausiu 
jai padavė sumanymą biudžeto 
1908 metams. Iždo ministerio 
sumanyme išlaidos išskaitytos ant 
1257500000 dol. ; paprasti įplau
kimai išakaitvti ant 1 i5<xxxxxxx» 
dol; taigi nepriteklius yra apie 
200 milijonų rublių. Nepriteklių 
tą gali uždengti tik užrubežjnė 
paskola.

Prie

f Minneapolis, Min. Dėl sto
kos pinigų, pradėjo čia uždari
nėti grudų malūnus: uždarė jau 
keturis malūnus Consolidated 
Milling Co. ir kelis Northwestern 
ri Pillsbury \Vashbum Co. Ke
li šimtai darbininkų per tai atsi
rado be darbo. Dakoto» ir Mi- 
nnesotos farmeriai turi 150 mili
jonų bušelių kviečių pardavimui, 
bet dėl stokos pinigų negali jų 
išvežti.

Pine Bluff, Ark. Ginhouse, 
ant Treslock plantaaijos, explio- 
davo garinis katilas. Prie to į-

„ K--------------~

<larbininkai likosi ant vietos už
mušti.

|
bu b 1''

PAVERŽĖ DARBININKU AL- 
GAS.

Trinidadu Cal. Iš vežimo ka- 
sieriaus “American Smelting and 
Reftning : Cb. ginkluoti plėšikai 
peveržė Jttboo’Mol. pinigų, pa
skirtų, daHiininlėn algoms.

•
MUŠIS SU »NDIJOKAIS.
Durango, CaL McEiem Can- 

one, 13 d. lapkričio, buvo smar
kus susirėmimas Utė indijonų 
su Amerikoa kariumene, kuria
me 6 indijonai tapo užmušti.

NERAŠYTOS TIESOS.
St. Louis,' Mo. Neseniai, 17 

metų mergina, Therese Sullivan, 
teip supiaustė su peiliu savo nu
mylėtinį. Mikolą Landers, kad 
jis nuo to pasimirė, supiaustė gi 
vien užtai, kad jis buvo pažadė
jus su ja išeiti pasivaikščioti ir 
žodžio negalėjo išlaikyti. Tei
sėjas vienok merginą, užmušu- 
sią mylimą vyrą, išteisino. Rė
mėsi jis ant nerašytų tiesų.

ATEIVIAI GRĮŽTA ATGAL.
New York, šįmet grįžta at

gal ypač vengriškų ir italijoni- 
škų darbininkų tcip daug, kad 
garlaiviai negali patalpinti visų, 
knriems nusibodo jau Amerikos 
laisvė, ir gerovė. Pirmoje lap
kričio sanvaitėj sugrįžo Europon 
102677 ateiviui.

DIDŽTURTIS NUSIŽUDĖ.
Nevv York. 14 d. lapkričio 

nusišovė čia prezidentas nusiban- 
1 krutinusio Knickerbocker Trust 
Co. banko. Turėjo jis 57 metus. 
Dėl kokių priežasčių jis sau galą 
padarė, dar nežinia. Turbut su 
nusibankrutiniiuu banko ne vis
kas buvo gerais

SENA.PORA.
Lowell, Massq 12 d. lapkričio 

apsivedė čia graži pora: 95 me
tų Henry W. Wilder ir 90 metų 
Esther Crawfordcir tai vos kelios 
dienos atgali susipažinę.

>2*
. NUSINUGDINO RAŠTININ- 

‘ :• Kfi.
Sau Franciscoi; Cal. Savo na

muose, nu^iuod^po čia 24 metų 
pagarsėjusi Kalifornijoj | 
ir .novelių raštininkė, 
French^ Kokios priežastys 
vedė ją prie nusinuodinimo, 
nežinia.

poetė 
Nora 

pri- 
dar

k’3

grįžtanti
AMERIKOS.

New York. .Liepos mėnesyj iš 
Amerikos į Europą iškeliavo iš 
viso 21859 išeivių ir 18250 ameri
konų.; Į Austriją Liepos mėne
syj sugrįžo 3742 vyriški išeiviai 
ir 801 moteris; į Vengriją 30591 
vyrai ir 646 moterys; į Vokietiją]

ATEIVIAI Iš

Ci nei n na ii, Oh. Dirbtuvėse J. 
Wallcro & Co. 14 d. lapkričio, te
pliodavo garinis katilas. Explio- 
ajos du darbininkai likosi 
mušti. f Louivsille, Ky. Gatvinių 

karų kompanija pažadėjo nesu
tikimus su darbininkais pavesti 

Pittsburg. Pa. Namuose pn. | santaikos teismui.
103 Elen str. expliodavo gazas.
Expliozijos namų stogas lilęosi 
numestas, o sienos sugriautos. 
Prie to 25 ypatos tapo sunkiai 
sužeistos.

tikimus su darbininkais pavesti || Paryžiaus laikraštis “Le Pe- 
tit Parisien” juokiasi iš turtin
gų Amerikos .merginų, kurios 
tiesiok perka subiednėjusius Eu
ropos aristokratus ir už jų ište
ka. 400 turtingu ibi —
tekėjusių už Europos aristokra
tų, išgabeno į Europą kaipo krai
tį 900 milijonų doliarių. Ameri
kos didžturčiai kas metą Euro
poj išleidžia po 150 milijonų do
liarių vien kelionėms, neskaitant 
kitokių išlaidų.

Island
Nuo- 

skaito

Sūdo-

f Chicago, III. Pereitą sanvai- 
tę, dėl pinigų . stokos, Illinois 
Steel Co. paleido 1600 darbinin
kų; žada paleisti dar daugiau.

GAISRAI.
New Haven, Conn. Sudegė 

čia Gardč hotelis. Ugnyje pra
žuvo 5 ypatos, o daug tapo su
žeistų.

Harrisburg, Pa. Sudegė čia 
Nuo- 

skaito
Swift & Co. skerdyklos, 
stolius ugnies padarytus 
ant 250000 dol.

New York. Ant State 
sudegė Castieton Kotelis, 
stolius gaisro padarytus 
ant 200000 dol. '

Salt Lake City, Utah. __
gė čia vežimų stacija Redman 
Van & Storage Co. Sudegė teip- 
gi 40 arklių. Trįs gesintojai nu
puolusių lubų tapo sunkiai ap
kulti, 
tus

Nuostolius gaisro padary- 
skaito ant 200000 dol.

NELAIMĖS ANT 
GELEŽINKELIU.

Mihvaukee, Wis. Netoli ge
ležinkelio stacijos South Milwau- 
kee, greitasis trūkis pervažiavo 
šešis lenkus, darbininkus geležies 
dirbtuvių,

Seattle, Wash. Ant tilto ne
toli miesto susimušė du bėganti 
į priešingas puses elektriškiejie 
karai. Prie to 40 ypatų tapo su
žeistų, o tame skaitliuje 25 y-
patos sužeistos labai sunkiai.

t Seattle, Wash. Lietuviai 
neprivalo klausyti agentų prikal- 
binėjančių važiuoti į VVashing 
tono valstiją, nes čia darbai la
bai sumažėjo, paliovė dirbę dau
gybėj lentų piovyklų, gontų dirb
tuvėse ir rastų tašyklose. Nuo 
pirmos dienos šio mėnesio suma
žino darbininkų algas nuo 25 —- 
50 c. Dabar lentų plovyklose ir 
giriose gauti darbp negalima, li
ko vien darbai ant geležinkelių, 
bet čia darbai pavojingi, nes ke
liai vedami per akmeninius kal
nus ir į darbą reikia pėsčiam ei
ti 25 — 30 mylių. Už sunkų ir 
pavojingą darbą moka $2.50 — 
2-75.
$5-*5 
nėra.

o pragyvenimas kaštuoja 
sanvaitėj. Dirbtuvių čia

|| Direktorius Florencijos 
tronomiškos observatorijos, 
fani, garsina, jog ant saulės 
sirodę 12 kartų didesni negu 
mė šlakai, pusėj lapkričio mėne
sio pasieks meredianą, pagimdys 
magnetiškas audras, o jos pa
gimdys vėtras, tvanus, žemės 
drebėjimus, vulkanų išsiveržimus. 
Kadangi Alfanio pranašavimai 
tankiai išsipildydavo ir pirma, 
tai ir dabartinių, ypač Italijoj, 
žmonės su baime laukia.

Al-
pa- 
že-

Petras Siniušas,
153 VVashington.str.

f Philadelphia, Pa. Pennsyl- 
vania geležinkelio kompanija, dėl 
stokos pinigų, visuose varsto
tuose įvedė 8 vai. darbą ir sulyg 
darbo laiko, žada sumažinti ir 
darbininkų algas.

f Youngstown, N. Y. Dėl pi
nigų stokos, Phocnix Shoe Co. 
250 savo darbininkų padalino į 
dvi dali ir jie dirbs po pusę lai
ko ir gaus pusę algų.

Pittsburg, Pa. Spang & 
Chalfault Co. numažino pudle- 
rių algas iki 5 dol. nuo tonos. 
Kompanija Pittsburge savo dirb-

■*—  ——

South St. Marie, Mich. neto
li nuo čia, expresinis trūkis su- „ -___
simušė su priešais bėgančia loko-|tuvcs so visu uždaro ir per tai 

 

motyvą. ~ 
užmuštos.

Prie to 8 ypatos likosi j ^oo darbininkų neteks darbo.

15 DARBO LAUKO.
Garsiose Vokietijoj Kruppo 

dirbtuvėse Essene, dėl stokoj 
reikalavimų, likosi panaikintas 
naktinis darbas, o dieninis žymiai 
sutrumpintas. Kruppo dirbtuvės 
visam sviete pagarsėjo 
n uolėtas.

savo ka

Honolulu, Hawai. 
plantatoriai skundžiasi 
negali gaut tiek darbininkų, kiek 
reikia.

Cukraus
čia, kad

Iš Mugdeno ( Mandžuri joj) 
kalėjimo pabėgo amerikonas Ho- 
race McKinley, suareštuotas chi- 
niškų valdžių, pareikalavus A- 
merikos konsulini. Jo išdavimo 
reikalavo Oregono teismas, nes 
ten McKinley papildė visokias 
prigavystes su žemės pardavinė
jimu. Tuom tarpu jis išsisuko 
nuo Amerikos teismo. \

|| Berlyno prof. d-ras Koch, ti- 
rinėjo Afrikoj išsipUtinėjusią 
miego ligą ir susekė, kad ligą 
gimdo- “glossina palpis” musės 
įkandimas. Koch išndo ir vai
stą nuo ligos, kurį įčirškus apsir- 
gusiems po oda, miršta vos 8%, 
o nevartojant tų vaistų, miršta 
veik visi apsirgę.

Louisville, Ky. Miesto val
džioms ir kitiems taikytojams ne
pasisekė sutaikyti tarnaujančių 
ant gatvinių karų su kompartija. 
Kompanija dabar traukia čia 
streiklaužius. - 1

Cleveland, Oh. Shipbuilding 
Co. uždarė savo dirbtuves Lorain 
ir 1000 darbininkų neteko per tai 
darbo. Tos pačios kompanijos 
dirbtuvės Bay City, Mich., pa
leido tiek jau darbininkų.

f Watervliet, N. Y. 'Darbai 
eina čia ne geriausiai; daug yra 
darbininkų be darbo.

ĮĮ Peterburgo valdžia uždėjo 
bausmę $425000 ant amerikoniš
kos Westinghouse Co. už ne- 
parengimą į laiką elektriškų ge
ležinkelių linijų. Bausmė ta bus 
nutraukta iš kompanijos kauci
jos. I

penkių mėnesių likosi „ 
kapitonas ir devyni ju- 
norvegiško laivo “Alt- 

xandria”. - Minėti žmonės, pa
sibaigus valgio produktams, ant 
jūrių apleido laivą ir prisigriebė 
ant maros sukitės, kur išbuvo 
penkis mėnesius, kol juos sura
do. Atkako jie visi dabar į uo
stą Guayaųuil, Escuadore.

išgelbėti 
rininkai

|| Varšavoi suareštavo 30 ypa- , 
tų už bcsistengimą parduoti Vo-
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[ Silkių žvejai Anglijos pa
krantėse sugrįžo į Yarmouthą ir 
atgabeno 60 milijonų pagautų 
silkių. Dėlto kainos silkių teip 
nupuolė, kad parduoda už vieną 
penny 33 silkes.

likosi
ii ju-
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tomi namai 
likosi užmuštų, 
sunkiai sužeistų.
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| Italijoj darbininkai rengia 
generališką streiką, jeigu valdžios 
ne paleis tuojaus iš kalėjimo 50 
anarchistų, suareštuotų karaliaus 
gimimo dienoj.

Matyt buvo jau nusira-
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1 Dalis peruvijoniškos kariu- 
menės užpuolė ant gulinčios ant 
rubežiaus Brazilijos tvirtovės 
Lutecia, užvaikė garnizoną ir už
ėmė paskui Brazilijai prigulintį 
miestą Tahatinga.

|| Vos trečioji durna 
sirinkti, o jau užgimė 
dai terp pačių rando 
terp reakcijonierių 
Durnos prezidentas Chomiakov 
nori jau nuo savo pareigų atsi
sakyti. Baronas Meyerdorf pa
kvietė Samaros atstovą Lvovą 
dvikovom

vuno
, nes 
okias 
vinė- 
i>uk >

Į| Amerikos karės ministeris 
Taft, 17 d. lapkričio atkako į 
Vladivostoką, 19 d. Taft sėdo į 
vagoną Siberijos geležinkelio ir 
iškeliavo Peterburgan. Geležin
kelio užveizda davė Jam specija- 
lišką vagoną. Iš Peterburgo 
Taft keliauja į Hamburgą, o iš 
čia grįžta Amerikon.

i, ant 
griebė 
žbuvo
sura- 
į uo-

Didžiausias Amerikos^ ban- 
J.- P. Morgan & Co., norėjo 
Prancūzijos banko pasisko- 
40 milijonų doliarių auksu, 
pradėtos tarybos iširo, ka

dangi - valdžios neleido tiek auk
so svetur išgabenti iš banko.

Septyni darbinin.- 
gilią olą ir užsi-

|Į Maskoliško rando Baltiškose 
laivų dirbtuvėse siautė gaisras, 
kuris išnaikino du kanuoliniu lai
vu, o kelis drūčiai pagadino. 
Ugnis, kaip ištirta, užgimė nuo 
padegimo.

[| Garsus orlaivių pagerintojas 
Santos Dumont, 18 d. lapkričio 
atliko Paryžiuj mėginimus sa
vo orlaivio be baliono pasikėli
mui, bet mėginimai nepasisekė, 
mašina pasirodė per silpna.

|| Prancūzijoj, anglių kasyklo
se Humband, besileidžiant darbi
ninkams, susimušė dvi besikėli- 
mo "prietaisos. 
kai nupuolė į 
mušė.

|| Mieste Gross\vardein, Ven
grijoj. sugriuvo dideli naujai sta- 

Prie to 12 ypatų 
o dar~ daugiau

Pašautiejie nugabenti ligonbuti 
o Šovė jas lakupon.
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LIETUVIU 
RIKOJE, 
daiktu yra

Pinigai išnyko — pramo- 
vaizba sustojo ir tukstan- 
žmonių liko be darbo, 
tas teip greitai galėjo at-

Į Už pardavimą Maskolijai 
pliano Poznaniaus tvirtovės, li
kosi teismo pasmerktas 3 me
tams kalėjiman dantų gydytojas 
Bogacki.

g Į| Vokietijoj 
aimus su vieno 
riaus išrastu telefonu be vielų. 
Mėginimai susikalbėti nuo 60 
mylių kuo geriausiai pasisekė.

Į f Amerikos milijonieriai ren
gėsi Prancuaijoj įrengti kelias 
dideles galvijų plovyklas sumo- 
nopilizavimui savo rankose mė
sos pardavimo. Tas klausymas 
buvo jau pakeltas Prancūzijos 
parlamente ir žemdarbystės mi
nisteris pažadėjo apsaugoti kra
štą nuo Amerikos monopolistų.

nusės 
vai- 

ipsir-

|| Statistikai apskaito, jog ne
seniai atsibuvusi Haagoj, terp- 
tautiška santaikos konferencija 
kaštavo išviso 12117600 markių, 
taigi daugiau negu naudos at
gabeno.

|| 15 d. lapkričio caras priėmė 
prezidentą trečiosios durnos, Cho- 
miakovą ir pagyrė durną už jos 
lojahškumą. Kurgi ne pagirs, 
kadangi ji didesnėj dalyj susi
deda iš reakcijonierių.
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programa buvo pianofor 
ponios Frederik Frederik 

Grajijo ji "Serenade” ir “Li 
abi kdrttpožttijos Sig 

Podia F. Frederik 
Pirmuti

IS EASTON, PA.
Lietuvių yra čia apie du šimtai. 

Yra dvi pašelpinės draugystės, 
kuopos S. L. A. ir L. S. S. Yra 
čia didelės šilkų dirbtuvės, kurio
se daugiausia lietuvių dirba. Jo
se darbai rods ne sunkus, bet ir 
algos menkos. Yra čia diktai 
smulkių dirbtuvėlių, bet darbi
ninkų algos jose dar menkesnės. 
Seniau galima buvo daugiau už
dirbt audžiant aksomus, bet da
bar ir akscųnų audėjams numušė 
algas. Todėl, lietuviai, turinti 
kitur darbą, tegul čia ne važiuo
ja. Daugelis lietuvių, suviliotų 
“Žvaigždės” išgyrimais darbų, 
čia atvažiuoja, bet greitai pama
to, kad su darbais yra kitaip, 
negu “Žvaigždėj” pagarsinta, to
dėl atvažiavę, vėl keliauja kitur.

Neseniai čia pasimirė vieno 
lietuvio vaikas. Tėvai, aptaisę 
grabą žvakėms, pats užmigo. 
Tuom tarpu liepsna uždegė ska
rulius. Gal kūnas ir grabas bu
tų sudegę, jeigu viršuj gyvenan
ti nebūtų durnų pajutę.

7 d. lapkričio penki lietuviai, 
išėję iš dirbtuvės, sustojo kam
pe. Tuom tarpu medėjas iš gi
rios šovė į taikinį ir penkis lietu
vius pašovė, bet nepavojingai.

IŠ CLELUM, WASH.
Buvo jau garsinta, jog čianyk- 

štė S. L. A. 97 kuopa rengia ba
lių ir pelną paskirs tautiškiems 
reikalams. Balius atsibuvo 24 
d. rugpjūčio. 'Prakalbų ir deklia- 
macijų nebuvo ir lietuviai nevisi 
pribuvo. Nebuvo ne aukų rin
kimo. Priėmė aukas tik nuo tų, 
kas pats davė. A. Kaunas, ne
buvęs ant baliaus, prisiuntė 10 
dol., buvęs gi ant bąliaus M. Sa
vickas paaukavo 11 dol. Taigi 
aukų sudėta 21 dol. Balius gry
no pelno atgabeno $24.25, taigi 
iš viso pasidaro $45.05 (pasidar 
ro $45.25. Red.). Pinigai pa
siųsti S. L. A. kasieriui Skrituls- 
kui. Paskirstėme juos teip: 21 

Į dol. u sušelpimui revoliucijos, 
I $12.05 kankintiniams, $12.00. 
moksląeiviaams.

Buvęs ant Baliaus.

Bankai, norinti gauti tokį che- 
kį nuo Clearing House, turi su
dėti, kaipo užtikrinimą, bondą 
vertės $1.33^ už kožną doliarį. 
Tokiu tai budu checkis $1.00 
užtikrintas $1-33)4. Todėl tie 
chekiai teip geri kaip ir pinigai, 
ir kaip tiktai jųjų daugiau iš
leis, tai piniginis krizis, o su 
juom ir apsistojimas pramonės 
ir vaizbos praeis.

Užklaustas p. VVetmore, Vice
prezidentas First National Ban
ko, kokia yra svarbiausia prieža
stis apsistojimo normališko bė
gio visų reikalų ir finansinio 
kriziso visoj Amerikoj, atsakė — 
stoka užsitikėjimo. Ne buvo nė 
mažiausio pamato panikos, bet 
kada žmonės pradėjo savę bau
ginti, turėjo tas atsitikti, kas at
sitiko.

Kitas žymus finansistas 
tvirtino teip-gi, kad žmonių 
užsitikėjimas pagimdė dabartinį 
krizisą.

Prasidėjo, girdi, vėjai seniai. 
Rugojo žmonės ant didelių kom
panijų. Pastatymas tokių finan- 
sistų kaip Roękefeller teisman, 
laikraščių siundymas ant kompa
nijų turėjo savo ’ įtekmę. Tūli 
New Yorko bankieriai ne supra
to bankinių reikalų, pradėjo veik
ti neatsakančiai, ir per neatsar
gią spekuliaciją pakasė savo ban
kų stovį. Nupuolus vertei užti
krinimų, nupuolė, pradingo ir 
užsitikėjimas žmonių, o pakilu
si ^panika pradėjo naikinti pa
čius bankus; su nukrypimu 
bankų turėjo apsistoti papras
tas bėgis visų reikalų. Visi rei
kalai yra pairemti kreditu, o kre
ditas užsitikėjimu visuomenės. 
Toj pačioj valandoj, kada žūna 
užsitikėjimas, tur viskas žūti, ir 
ateiti blogi laikai.

New Yorko bankai nebankru- 
tino, tiktai nupuolė. Užtikrini
mas buvo geras, bet kad žmonės 
pareikalavo sugrąžinimo pinigų, 
o pinigų tiek ne galėjo bankose

PETRAUSKO KONCER
TAS. ..

d. lapkričio Chicagos lietu- 
pasirodė prieš svetim

taučius savo darbu, ne riksmu! 
Atsibuvo toje dienoje koncertas 
musų garbaus dainoriaus ir kom
pozitoriaus, p. Miko Petrausko. 
Sakome “musų” dainorius, nes p. 
M. Petrauskas yra 'lietuvis, ne 
lenkas, ne maskolius ir jisai- liks 
lietuviu. Jisai yra pirmutinis, ku
ris parodė svietui, kad ir tarpe 
prislėgtos lietuvių tautos yra ge
nijai, kad ir po šiaudiniu stogu 
gali gimti galiūnai 1

M. Petrausko koncertas atsibu
vo Music Hali, vidurmiestyj, toje 
pat svetainėje, kur duoda koncer
tus visi pagarsėję artistai. Žmo
nių nebuvo pilna svetainė. Bet 
čia kalti rengėjai koncerto, kurie, 
rodos, perdaug sau pasitikėjo. Bet 
už tą pasitikėjimą per daug ant 
savęs rengėjų turėjo užmokėti ne 
rengėjai, bet p. M. Petrauskas. 
Gaila, kad žmonės nepažįsta savęs 1 

Svetimtaučių labai mažai tebu
vo; visa publika susidėjo iš lie
tuvių. Užsilaikyti publika teipgi 
negeriausiai mokėjo. Daugelis, 
matomai, buvo pakliuvę pirmu 
kartu į tokią svetainę ir jautėsi 
lyg iš dangaus iškritę, kiti manė, 
kad yra ant paprasto baliaus ir net 
gėda sakyti, kaip-kurie inteligentai 
sekė jų paveizdą. Vienok, abelnai

Paprastu 
praeitį tautų, ir remti ant istori
jos kelrodžius ateitei. Praeitis 
musų tautos, nors ir ne labai ai
škiai ištirta, visgi žinoma kiek
vienam apšviestesniam lietuviui, 
aigi turime šiokį tokį pamatą, 
int kurio atsistoję, galime žiū
rėti į ateitį.

Nors tirinėjimas praeities la
jai naudingas, bet nepalyginamai 
naudingesnių yra žiūrėjimas į 
Ateitį, padarymas aiškaus pliano 
tolesniam tautos gyvenimui. Be 
tokio pliano nė viena tauta ne 
gali savorankiškai gyventi, išsi
vystyti ir augti.

Žiūrint į ateitį, taip pat ir ti- 
rinėjant praeitį, daug vienų ir 
tų pačių regulų turime laikyties. 
taigi turime pažinti aplinkybes 
kokiose yra tauta. Aplinkybes 
tos, galima padalinti į dvi dali — 
dvasiškas, paeinančias iš tautos 
vidaus, ir medegiškaą, paeinan
čias ne tiktai iš dvasios, bet ir 
iš aplinkybių, kokiose tauta gy
vena. Susipažinę su aplinkybė
mis, turime susipažinti su tau
tos mieriais ir siekiais, o pažinę 
dvasią, aplinkybes ir siekius, ga
lėsime apdirbti plianą tolesniam 
tautos gyvenimui; plianas toks 
teip reikalinga^, tautos laimei, 
kaip reikalingas plianas architek
tams statantiems triobą, arba 
plianas ir metodą atsiekimui ko. 
kio nors siekio, įkunyjimui už
manymo, arba vedimui kokių 
nors reikalų.

Mę_ čia kalbėsime apie ateitą 
Amerikoj gyvenančių lietuvių

Pirmiausiai turime neatbūtinai 
pažinti aplinkybes, kokiose čia 
gyvename; ištirkime kokią uži
mame vietą tarpe kitų gyventoją 
šio krašto.

Surašąs gyventojų Jungtinių 
Valstijų Šiaurinės Amerikos pa
rodo, jog gyventojų čia yra su
virtum aštuonesdešmtis milijonu 
gyventojų, bet ne parodo, kiek 
tarpe tų gyventojų yra lietuvių. 
Lietuviai patįs vieni mano, kad 
jų yra čia apie trįs šimtai tūk
stančių, kiti mano, kad pusė mi
lijono. Nė vienas nė antras skai
tlius nėra paremtas kokiais nors 
davadais, todėl galime imti vi-

Kada tiktai vienas bankas nu
žudo užsitikėjimą, kitas gal pa
siskubinti su pagelba ir išgelbė
ti nupuolantį banką( kaipo ir 
jos depositorius. Bet sykį, vienu 
kartu teip daug ir didelių bankų 
New Yorke pakrypo, jog kiti 
bankai ne įstengia anuos gelbė
ti. Chicagas puolė staiga gel
bėti, bet matydamas, jog neuž- 
sitikėjimas visuomenės yra per 
daug išsiplatinęs po visą kraštą, 
turėjo apsisaugoti pats ir nor- 
mališkas gyvenimas, bėgis visų 
reikalų tapo suardytas.

Perspėjimui didesnes nelaimės 
bankai sustabdė sugrąžinimą pi
nigų be 60 dienų nuo pareikala
vimo. Tas išgelbėjo Chicagos 
bankus nuo nupuolimo.

Bet sustabdymas bėgio pinigų, 
teippat kaip sustabdymas bėgio 
kraujo kūne: tas sustabdė pramo
nę ir vaizbą, ir tūkstančiai žmo
nių liko be darbo, o pramonės 
kompanijos pradėjo irti. Jeigu 
toksai stovis dalykų užsitrauktų 
ilgiau, tai visas kraštas butų su
naikintu.

Supranta tą gerai vadovai pra
monės ir vaizbos, jie pradėjo rū
pintis sugrąžinimu užsitikėjimo 
ir įvedimu reikalų bėgio į pa
prastas vėžės. Turėdama tvirtą 
medegišką užtikrinimą, stokuo- 
jant vien pinigų, draugija ban- 
kierių, vadinama “Clearing 
House Association”, vietoj pini
gų, leido teip vadinamus “Clear
ing House Certificates” arba 
“checks”; jie užstojo pinigų vie-

susinervavimas, toliau gi ėjo vis 
geriaus. Teip vienok būva su 
daugumu dainorių stojančių prieš 
ne pažystamą sau publiką:

Balsas Petrausko gražus, ypač 
gražus augštesniejie tonai, bet 
galutiniam balso išlavinimui, su
tvarkymui visų tonų reikia dar 
darbo pridėti. Nieko tame vienok 
nėra įstabaus, nes visiškam balso 
išlavinimui reikia daugiau darbo 
ir studijų pridėti, kaip pastoti 
daktaru arba inžinierium.

Tikimės, kad toliau musų tau
tietis apsipras geriau su publika, 
pasiliuosuos nuo susijudinimų ir 
koncertai seksis vis geriau.

>kra- 
krai-
neri-
:uro-
1 do- 
itant

U Kijevo universitete studentai 
ir socijaliftąi, į? ^n^ričio, 
iaiicė susirinkimą. Policija vie
nok apsiautė universiteto triobą, 
ir areštavo visus, kas tik neturėjo 
matrikulos, taigi visus nestuden- 
tus..

Ambeau, direk- 
žvaigždžių ob

servatorijos (Anglijoj), 15 d. 
lapkričio patėmijo ant saulės ne 
paprastą apsireiškimą: 11 vai.
nuo saulės pakilo milžiniška liep
sna, turinti 345000 mylių augš- 
čio. 12 vai. liepsna ta pasidali7 
no ir išnyko.

DARBAS IR VAISIAI.
Kiekvienas darbas atneša sa

vo vaisių. Jeigu darbas blogas, 
daromas blogiems siekiams, tuo
met būva ir vaisiai blogi; jeigu 
gi darbas geras, tuomet ir vai
siai geri. Mat kokis darbas, to
ki ir vaisiai. Geru darbu arba 
nuveikimu galima tiktai tokį dar-, 
bą pavadinti, kuris atneša nau
dą žmonėms, kuris pakelia žmo
nis, duoda geresnį supratimą, pa
gerina jų būvį. Blogu darbu va
diname tokį, kuris atgabena blė- 
dį žmonijai. Paveizdan, apšvie
timas žmonių, mokinimas jų, yra 
geru darbu; tamsinimas gi, gir
dymas ir nuvarginimas — blo
gu darbu.

Prelekcijų skaitymas yra geru 
darbu, turi būti geru, nes jis at
neša žmonėms didelę naudą: iš
mokina juos, supažindina su 
mokslais, pakelia jų dvasią, su
teikia geresnį supratimą apie 
svarbiausius gyvenimo dalykus. 
O blogi darbai tiktai ir gema iš 
nesupratimo dalykų, iš nežinoji
mo. Atsilankymas ant kelių pre
lekcijų duoda žmogui daugiau 
negu perskaiutymas kelių knygų.

10 d. lapkričio atsibuvo antro
ji “Aušros” dr-stės kuopos pa
rengta prelekcija. Skaitė ją Dr. 
A. K. Rutkauskas apie “Fiziolo
giją”. Prelegentas išaiškino nuo
dugniai ir suprantamai visus ap
sireiškimus kūne; išaiškino teip
gi kas pagimdo • įvairias ligas 
ir kaip nuo jų galima 
apsisaugoti. Tokia prelekcija, iš 
tiesų, ne dešimtuko, bet kelioli
kos dešimtukų verta. Išklausęs 
tokios prelekcijos, žmogus pasi
daro apšviestesniu, pamato svie
tą kitaip, pažiūri į jį kitokiomis 
akimis.

Nedėlioj, 24 d. lapkričio^ atsi
bus trečia prelekcija "Aušros" 
dr-stės kuopos. Prelekcija atsi
bus “Fellowship House, 869 — 
33rd Place, arti Halsted gatvės. 
Skaitys prelekciją St. šafranau- 
skas, moksląeivis Valparaiso U- 
niversiteto. Tema: "Oras, jo su- 
dėjmas ir veikmė”. Prasidės 
3:30 vai. po pietų, įėjimas tiktai 
iq c.

Kiekvienam iš musų svarbu ži
noti kas tai yra oras, kokios jo 
ypatybės, kaip jis veikia ant 
žmogaus ir viso organizmo. 
Mums būtinai reikalinga su tuo 
susipažinti, nes nuo oro priguli 
teip-gi ir musų gyvastis ir mu
sų sveikata. Oras yra mums rei
kalingesnis už duoną, be duonos 
ir vandens galėtume dar kokį 
laiką gyventi, bet be oro nė pu
sės valandos. Ant oro reiktų at
kreipti kur kas didesnę atydą 
negu ant kokio nors kito dalyko. 
Taigi svarbumas prelekcijos apie 
orą ganėtinai aiškus.

Platinimas apšvietos, mokini
mas žmonių yra prakilniu darbu, 
todėl prisidėkit prie jo, ateikit pats 
ant “Aušros’ draugystės rengiamų 
prelekcijų ir raginkite eiti savo 
draugus.

įj Lenkijos valdžios pagarsino, 
jog Lublino gubernijoj apsireiš
kė jau cholera. Artinasi mat ji 
vis labiau prie Lietuvos rube- 
žių: Liublino gub. nuo Gardino 
gubernijos atskiria vien ' maža 
Sedlecų gubernija.

vo tikėtasi. Tiek galima pasaky
ti, kad musų žmonės nepratę klau
syti koncertų ir nežinojo nė kur 
rankomis ploti, pertrai 
nas.

Pirmutinis ant programo buvo | 
duetas piano ir smuiko, Suite No. ] 
2 in E Major — Eduardo Schuet- 
to, kurį atliko grrai p. ir ponia 
Frederikscn. Publika reikalavo dar 
daugiau.

Pasirodė p. M. Petrauskas. 
Žmonės priėmė jį su triukšmu, 
barstė kvietkas po kojų ir perėjo 
net kelios minutos, kol publika ap
siramino. Pirmiąusiai uždainamo 
M. P. itališkai "Per pieta",—Mo- 
zarto. Iš pradžių buyo matyti, 
kad dainius sujudęs. Nežinia, kas 
ant jo padarė tokį sujudinimą, gal 
būt triukšmingas^ jojo ^priėmimas. 
Nors ir nusigandęs, visgi dainavo 
pusėtinai. Antra daina buvo lie
tuviškai “Ačiū Dievui", paties M. 
Petrausko kompozicija., šitoji dai
na padarė ant lietaviškos publikos 
didesnį įspūdį, nes jiems žodžiai 
buvo suprantami. Mat savasis vis 
mielesnis. Pabaigus, publika pa
reikalavo daugiau, ir dainius už
dainavo kitą trumputę lietuviškoj 
kalboj, teipgi savo kompoziciją.

Trečias, pagal programą, buvo 
solo ant smuiko — Romance et 
Finale pour Violin Concerto — 
Wieniawskio, kurį išpildė Frede- 
rick Frederikscn gerai.

Ketvirtas, a) buvo daina rusi
škoj kalboj “Osen" —- P. Tschai- 
kovskio, b) buvo teipgi daina ru
siškoj kalboj “Ditiatko” — Pasha- 
lovo, jas atliko p. M. Petrauskas 
gana gerai, ypač paskutinę. Grau
dumas dainos ir aiškus, puikus p. 
M. Petrausko balsas griebė, tur 
būt, kiekvieną, sugraudino publiką. 
Toliau padainavo p. P. 2 lietuviš
kas savo kompozicijas: "Paukš
čiai” ir "Kaitink šviesi saulutė”. 
Šitoms dviem savo dainoms pri
minė dainius musų tėvynę, paukš
čių- čiulbėjimą Lietuvos giriose, 
priminė mums musų praeitį. Se
kančios dvi buvo angliškoj kal
boj : “Cradle Song” — P. Tschai- 
kovfkio. ir “By the murmuring 
stream” — P. Tschaikovskio. Dai
nius išmoko jau šiek tiek ir an
glišką kalbą. Suprantamas daly
kas, kad į trumpą laiką nebuvo 
galima jam išmokti atsakančiai, 
užtai, dainuodamas angliškoj kal
boj, negalėjo ištarti žodžių teip 
kaip tikrai tariasi, ir, žinoma, ne
galėjo padaryti tokio įspūdžio, ko
kį butų padaręs, jeigu butų daina
vęs suprantamoj kalboj. Paskuti
nė daina, 4., buvo lietuviška “Kie- 
la” — P. Tschaikovlrio. Tąją 
dainą padainavo p. M.' Petrauskas 
puikiai, 
minęs.
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! šen
■ Fileuse
■ Stojowskio. 
: šen yra puiki pianistė, 
, niai užgavimai pišno ‘parodė, kad
■ ji turi techniką, I kad ji moka iš 
t instrumento išgauti puikius, grynus 
t tonus. Ypatingai gerai atsižymėjo 
• j» grajydama paskutinę.

Juo toliau, juo geriau sekėsi Pe
trauskui dainos. Gerai pasisekė 
arija iš Pagliacci, Moniuszkos 
“Pionska Stacha”, Nuožmi mergi
na ir arija Gounodo. Geriausiai 
pasisekė ant pačios pabaigos pri
dėta arija iš operos Rigoletto apie 
moterų nepastovumą. Ją dainuo
damas, Petrauskas pats sau, akom- 
ponavo.

Taigi pradžioj koncerto musų Į be pinigų 
imant, užsilaikė geriau negu bu- dainiui kenkė labai susijudinimas, | gali būti vesta#.

gulėti, tada bankai turėjo nupul
ti, tai yra sustabdyti bėgi savo 
veikimo, i — Ar nupuolimas 
New Yorko bankų turės įtekmę 
ant stovio Chicagos bankų? — 
paklausiau to finansisto. “Be 
abejonės, i Musų bankai turėjo 
gelbėti New Yorką, o tuom pa
laikyti užsitikėjimą žmonių. Pa
kilusi panika platinosi teip , grei
tai, kad galėjo pasiekti ir Chica- 
go. Apsaugojimui musų reika
lų, Clearing House Association 
turėjo apgarsinti, jog pinigai bus 
sugrąžinami tiktai po 60 dienų 
nuo pareikalavimo.
Chicagos į bankai 
saugoti, nes laike 60 dienų pa
nika išdils ir finansinis krizis per
eis”.

Išleidimas “Clearing House 
Certificatų" ir pagarsinimas pre
zidento Roosevelto leidimo į bė
gį pusantro šimto milijonų vertės 
rando bondų padarė labai gerą 
įspūdį.

Tie checkiai geibi pramonę ir 
vaisbą, o rando bondai . su- 
grąžįs pinigus ištrauktus iš ban
kų, kurie slepiasi be naudos pas 
žmonis”.

PINIGINIS KRIZIS AMERI
KOJ.

Turtinga Amerika, visi jos gy
ventojai dar mėnesį atgal ra
miai žiurėjo j ateitį, vienoj va
landoj atsirado sunkiame padė
jime, 
nė ir 
čiai 
Kaip 
sitikti ir šviesiausios galvos ne
gali duoti aiškaus atsakymo. 
Pamatėme, jog audra ateina, ka
da keli New Yorko bankai užda
rė savo duris, ir kada žmonės 
pradėjo išiminėti savo pinigus iš 
kitų bankų.

Žinia apie * uždarymą vieno 
banko New Yorke nugązdino vi
sus žmones, ir jie, gruzdamiesi į 
kitus bankus, gimdė paniką, o 
jos vaisiumi yra apsistojimas 
pramonės ir vaizbos.

Tųjcsai pakrypimas reikalų vi
so krašto į blogą pusę atsilie
pė visuose sluogniuose gyvento
jų. Prezidentas Roosevelt, su 
atsidėjimu pradėjo tirinėti stovį 
visų reikalų, o pamatęs, jog nu
siminimas žmonių ir nupuolimas 
užsitikėjimo bankams ir pramo
nei neturi pamato, pradėjo rupin-- 
tis taisymu padėjimo. Iš iždo 
nusiuntė milijonus doliarių į 
New Yorko bankus, kad tuomi 
parodyti, jog bankai yra visiškai 
atsakomi, ir nėra nė mažiausio 
reikalo traukti savo pinigus. Da
bar vėl liepė išleisti dar šimtą 
penkias dešimtis milijonų dolia
rių vertės bondų.

Sutrukdymas reikalų, pakėli
mas piniginio šturmo ir atėji
mas blogų laikų apsireiškė toj 
pačioj valandoj, kada’ nusigandę 
žmonės puolėsi prie bankų, reika
laudami sugrąžinimo savo su
krautų pinigų. Dėlto suiro daug 
bankų, stovėjusių gerai medegi- 
škai, nes pinigai, kuriuos ban
kai priima nuo žmonių, sa
vo apyvartoj, atneša bankams 
pelną, iš kurio bankai išmoka 
žmonėms procentą, uždengia iš
laidas ir gauna savo pelną. Pa
gal tiesas* bankai turi laikyti ižde 
ne mažiau kaip 25% arba 
ketvirtą dalį sukrautų pinigų, ir 
todęl gali sugrąžinti kožnam 
tiek pinigų, kiek jų pareikalauja 
—nes įplaukimas dienos yra 
daug didesnis negu išplaukimas.

Tos todėl trįs ketvirtos dalįs 
turi uždirbti ir procentą visų su
dėtų pinigų, ir išlaidas bankų, ir 
atnešti pelną. Bet jeigu vienu 
žygiu visi pareikalautų sugrąžini
mą savo pinigų, tai nė vienas 
bankas negalėtų įstengti. Galė
tų kožnam sugrąžinti po 25 cen
tus nuo doliario, o paskui užda
ryti duris. Tas ženklintų 
puolimą bankų, o su jais ir 
puolimą bėgio visų reikalų, 

nė kokis reikalas

Į Gyvenanti Chinuose euro
piečiai mano, kad pasimitus to 
■Lho ciecorienei, mandžu- 
riška denastija ne apims sosto; 
greičiausiai krašto valdonu pa
teks perdėtinis chiniškos kariu- 
menčs Yuah-Shi-Kai, žmogus 
pirmžengiškų pažiūrų, tikras chi- 
aietis.

Itietijai dokumentui tūlų kariškų 
paslapč’T rando.
Terp suareštuotų yra ir perdėti
nis Varšavos štabo spaustuvės, 
k , norėjo Vokietijai parduoti 
plianus io svarbiausių tvirtovių.

IS ST. LOUIS, MO.
Lietuvių yra čia diktas būre

lis, bet jie skęsta tamsybėse. Dėl 
tamsybės, jie nesupranta nė sa
vo vargingo padėjimo.

Yra čia L. S. S. 44 kuopa, bet 
užtai yra daugiau pragaro ko
plyčių ir žmonių daugumas į tas 
koplyčias neša sunkiai uždirbtus 
pinigus ir jose sveikatą ir pro
tą žudo. Pasitaiko, ir tai ne re
tai, kad paskui galvas skaidosi.

Bet ir čia, rodosi, pradeda pu
sti geresnis vėjalis. Dabar čia 
užmanyta sutverti Lietuviškas 

Į KHubas, kuriame bus skaitykla 
— knygos ir laikraščiai. Užde 
jus Kliubą, ne reiks po karina
mas trankytiesi, nes atliekamą 
laiką bus galima su knyga ir 
laikraščiu praleisti (kad tik mėg
stančių knygas butų daugiau ne
gu mėgstančių karčiamas. Rd.) 
Laikas jau mums susiprasti ir 
griebtiesi ko geresnio negu ge- 

I rymai naikinanti žmonių protą.
Antai-tik per upę, East St. 

Louiso, lietuviai visai kitaip gy- 
veha. Jie ten, kiek girdėjome, 
rengiasi Kliubą sutverti. Laikas 
ir mums susiprasti, pratryti akis, 
laikas sekti lietuvius kitų mies
tų, ne karinamose j ieškančius lai
mės.
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Dabartiniai Chicagos Banku Pinigai.
Kad uždengti spragą nepritekliaus randavų pinigų, Chicagos bankos dabar išleido savus pinigus, tokius, 

kaip parodo sis paveikslėlis. Jie yra išleisti sumose $1, $2, $5 ir $10, ir yra gvarantuoti Chicagos bankinės drau
gystes vadinamos Chicago Clearing Ho ase Association’’. , Situos pinigus priima visi Storai, offisai, geležinkeliai 
ir visi kiti biznieriai, todėl žmonės nereikalauja bijotis juos imti, jie yra teip geri kaip ir rando pinigai.

Bet tie, kurie moka padirbti netikrus (falšyvus) rando pinigus, mokės padirbti ir šituos, ir todėl rodyja- 
me žmonėms priimantiems šiuos naujus pinigus gerai tėmyti kad butų tikri.
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cfutinį skaitlių. Tokiu budu ap
turėsime skaitlių lietuvių gyve
nančių Amerikoj —- keturis šim
tus tūkstančių.

Jeigu todėl vist gyventojų y- 
ra čia aštuones dešimtu milijonų, 
o tarpe jų yra keturi šimtai tūk
stančių lietuvių, tai išpūk, tarpe 
dviejų šimtų gyventojų svetimų 
tautų vienas lietuvis.

Tas skaitlius — vienas ant 
dvejų šimtų, bus proporcija visų 
lietuvių ir gyventojų kitų tautų ši
tame krašte.

Palyginant, lengva surasti, ar 
lietuviai* Amerikoje stovi lygiai su 
kitais gyventojais, kokiuose daly
kuose anuos pralenkia ir kokiuose 
atsilikę ir kaip toli.

Trįs yra svarbiausi dalykai tau
tos gyvenime — an kurių remia
si tvirtumas tautos. Daiktai tie 
yra: Dora, Apšvieta ir Turtai.

Spėdami apie ateitį lietuvių A- 
merikoje, turėtume pirmiausiai pa
lyginti musų tautą su kitoms čia 
apsigyvenusioms. Bet ne turėdami 
tikros surinktos medegos, ant ku
rios galėtume palyginimą paremti, 
turėtume užsiganėdinti spėjimais, 
kurie vienok išpultų labai neaiš
kiais. Todėl verčiau pasiganėdinti 
abelna peržvelga.

Nors dėl stokos reikalingos 
me Jėgos pakelto klausymo 
galėsime aiškiai išrišti, bet 
pats paketinimas ne praeis 
naudos.

Iš doros atžvilgio. Palyginimui 
musų tautos tame su gyventojais 
kitų tautų, reikėtų peržiūrėti 
rekordus teismų, surinkti pilnas 
žinias gyvenimo abiejų pusių, it 
pamatysime maž daug, ar lietu
viai Amerikoje stori doriškai 
augščiau ar žemiau už kitus gy
ventojus.

Amerikoniškas raštininkas, Up- 
ton Sinclair, apie lietuvius apsi
gyvenusius Chicagoje, savo vei
kale “The Jungle”, duoda labai 
liūdną paveikslą doriško laipsnio 
musų žmonių. Rašėjas suteikia 
daug labai biaurių paveikslų, .ku
rie, jei teisingai privesti, turi būt 
prašalinti. Nors sunku rasti pa
lyginimą su svetimtaučiais, bet 
matydami tarpe savęs nepride 
rančius pasielgimus, privalome 
pasirūpinti jų prašalinimu, ir 
tuomi padėti tvirtą pamatą švie
sesnei musų ateitei. Jeigu dau
giau ir ne atsiektume, tiktai pa
sikėlimą doros, tai jau iš to butų 
mums gana naudos ir garbės. —

Iš apšvietos apžvilgio. Daly
kuose apšvietos nereikalaujame 
rankioti faktus palyginimui. Skir
tumas apšvietos tarpe amerikonų 
ir lietuvių gyvenančių Ameriko
je yra taip didelis, ir teip aiškiai 
matomas, jog žinome risi, kad 
labai esame nuo jų atsilikę. Pa
gal skaitlių žmonių, turėtų ant 
dviejų šimtų moksląeivių visose 
mokyklose būti nors vienas lie
tuvis; kad ant dviejų šimtų viso
kių mokintojų, žmonių visokių 
profęssijų butų nors vienas lietu
vis. Bet iki to mums labai toli 
.— taip toli, kad pasiekimas to 
cios proporcijos gal apsireikšti 
aktai saldžiuose sapnuose suvar
gusio lietuvio Amerikoje. — 
Vienok, jei • mylime laisvę,' jei 
norime būti guodojami lygiai 
kaip kitos tautos, jei norimu ir 
turėti lygią kaip -kitos tautos į- 
tekmę, jei norime pasiliuosuoti 
iš svetimų retežių, turime 
būtinai stengtis pasiekti 
proporciją.

Iš medegiško atžvilgio,
me atžvilgije, tei^ pat kaip ir 
augščiau paminėtuose, turime im
ti tą pačią proporciją; tai yra, 
kad visas turtas Šio krašto, pa
dalintas į du šimtų dalių, duotų 
vieną tokią dalį lietuviams čia 
apsigyvenusiems, rankose lietu
vių turėtų būt viena dvi šimtinė 
dalis visos žemės, kapitalo, pra
monės, vaizbos ir visokių kito
kių turtų. Tame, kaip ir apšvie- 
toj, lygiai toli esame pasilikę 
nuo amerikonų, ir atsiekimas to
kios teisingos proporcijos, teip 
pat kaip ir pirmamjame atsitiki
me, iki šiol gal būt tiktai sal
džiuose sapnuose. Vienok A- 
merika tai kraštas lygybės, lais
vės, todėl užduotis musu tokią 
proporciją atsiekti, o atsiekimas 
jos lyginasi išliuosavimui musų 
Tėvynės iš po svetimo jungo.

Apart šitų svarbiausių užduo
čių lietuvių Amerikoje, yra dar 
daug kitų, lygiai svarbių, tarpe 
jų galima paminėti užėmimą pro- 
porcijonališkai vietų politikoje. 
Tas dalykas turi būt ketvirtu pa
matiniu akmenių musų ateities 
Amerikoje. Befrf^pie tai mažiau 
privalome rūpintas, nes tas pats

neat 
tokią

šita-

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

A. Niemojewski

Revoliucijos žmones

TV. ■
Laisvės Šventė.

Varšava nuo pat ryto lyg virte virė. Minios 
rinkosi visose miesto dalyse. Ta pati konstituci
ja, kuri nuo neseniai kaipo'pati idėja sukeldavo 
visuose nenorą, bjaurinama kaipo nauja nuolaidų 
forma, pavojingesnė už nuolaidas prieš carą augš- 
tesnėsės dvasiškuos, augštesnėsės bajorijos -ir di
desniųjų pinigų, šiandien, kaipo tikras gyvenimo 
apsireiškimas, subrendo sąžinių gelmėje, uždegda
ma vaidentuvę visokiomis laisvės svajonėmis. “Sei
mas Varsavoje, autonomija, nuosavi karumenė” — 
štai burtiniški išsitarimai, kurie aplankė eiles lupų 
šimtą kartų dažniau, negu sausos duonos pluta ir 
pieno puodeliukas. Išbadėjusi, išliesėjusi liaudis 
ragavo pirmųjų laisvės vaisių, ąnų ideališkųjų vai
sių, kurie nemaitina, tačiaus taip gaivina. Dar apie 
dešimtą valandą iš ryto griuvo keturi lavonai Pro- 
j»ta ir Valicov gatvių apylinkėse, o jau penkiolikai 
minučių praėjus Tvarda gatvėje, kuomet karume
nė atidavė garbę raudonai vėliavai, iškeldama ant 
rankų aficierus, bučiavosi su kareiviais ir nematy
to entuzjazmo vilnįs kaip pavasario srauja išsipla
tino po visas gatves, pliacius ir skverus. Tiktai 
vienuose namuose prie Brovarna gatvės viešpata
vo Meduliai. Nes pagalios per Amerikos konsulia- 
tą atėjo laiškas iš Japonų valdžios, kuriuo pranešė, 
kad medėjų pulko pa-veliauninkas, Jonas Bialo- 
brzeski, žuvo mūšyje ties Vafangon. Prie laiško 
buvo pridėtas mažas plianas lauko kariškųjų kapi
nių, o raudonas kryželis nurodė didvyrio kapą. 
Laiškas tvirtino susopėjusiai motinai, kad ant kapo 
pastatytas kryžius atsakančiu užrašu ir kad japo
nų kareiviai, priešininko drąsą gerbdami, papuo- 

[šė tą kapą. Prie to, kareiviškoje dvasioje rašyto 
nors smulkmeniško protokolo, buvo pridurta kele
tas žodžių širdingos paguodos ir patvirtinimas, 
kad: “velionis išpildė savo pareigą link rusiškosios 
tėvynės”. Tas tragiškas priedas padarė tą, kad 

į ponia Bialobrzeskienė, priskaičius laišką prie tos 
vietos, nervingai sugniaužė rankas, laišką besamo- 
ningai suglamžė, liovė verkusi, įsižiūrėjo, tylėda
ma, į tolį ir tik tuomet šiek-tiek atkuto, kuomet 
išgirdo verksnią apkabinusio jos kojas jaunesnio 
sunaus, baltaplaukio Henriko, penktos kliasos gim
nazijos mokinio. Pakeldama drebančias rankas ir 
dėdama jas jau ant vienintelio kūdikio galvos, at
siminė, kad jos vyras žuvo per lenkmetį, kad nuo 
tos dienos kas vakarą karštšai meldėsi, kad 
nesulauktų kitos revoliucijos Lenkijoje, ne dėlto 
kad jos neturėtų būti, bet tik kąd ji galėtų ankš
čiau numirti; kad Dievas jos maldų neišklausė, nes 
ne tik atėjo revoliucija, bet daug už visokias re
voliucijas baisesnė karė tolymoje svetimoje šaly
je, apie kurią šiek-tiek iš mokyklos laikų težinojo, 
kuri dabar atvėrė savo šaltą krutinę palaidodama 
joje vargšą Jonuką.

Tuo tarpu gatvė prabilo ir iš tūkstančių krū
tinių išlėkė revoliucijinės dainos gaida.: “Precz 
z tyranami, precz ze zdziercamil Ponia Bialo- 
brzeska nervingai apkabino Henriką, pradėjo visu 
kunu drebėti, norėjo prašyti jo, kad neeitų iš na
mų, bet jautė, -kad tuo’ jo nesulaikys. Ir tik tiek 
tarė: “Henrik, nešioji sn savim legitimacijos 
knygutę? Nes matai, kad paskui galėčiau tave 
nors surasti!” ' Vaikinas greitai nušluostė veidą, 
ašaromis papludusios akįs švietė jaunybės žaibais, 
apibėrė motiną pabučiavimais ir sunkiai alsuoda
mas, prašė: Motute, eime drauge, drauge motute, 
į orą, į žmones, užmiršti apie viską, apie tą toli
mą kapą, apie jo papuošimą, apie tą laišką, apie 
tą užrašą” Staiga jo veidas apsidengė šėma var
sa ir pridūrė, žiūrėdamas į grindis: “Taip-pat apie 
jo drąsią mirtį už — tėvynę”.... Ant tų žodžių 
ponia Bialobrzeskienė, greitai atsikėlusi, uždengė 
ant valandėlės veidą ir pradėjo greitai ruoštis. 
Laišką sudraskė į smulkius gabalėlius, paskui ati
darinėjo įvairias paslėpimo vietas, dar kaž-kokias 
popieras naikino, paskui viską užrakino ir lyg ak
meniniu veidu tarė: “Paduok man ranką. Henri
kai”. Išėjo ant laiptų, nuo laiptų į gatvę. Bet 
demonstracija jau išnyko, traukdama į miesto vi
durį. Notfy Svviat gatvėje sutiko kitą demonstra
ciją. Čia nešė milžiniško didumo raudonis vėliavas 
su užrašais: “Te gyvuoja Socijališka Lenkų Parti
ja”. V ėliavos buvo prikaltos prie dviejų lazdų, kad 
užrašas ištolo visiems butų matomas. Pasirodo 
vėliaus ir su kitokiais užrašais: “Te gyvuoja lai
sva demokratiška respublika”. “Te gyvuoja socija
liška lenkų jaunuomenė”, 
go iš gatvių, 
žais būriais.

nocy dziecl, nawiązae chcą: starganą nic, co zle, 
to w gruzy się rozleci, co mlodc wiecznie będzie 
žyc.” Jau gerokai temo, o‘ ji, visiškai nuovargio 
nejauzdama, arba, teisingiau sakant, jauzdama jį 
kaipo nepaprastą palengvinimą, ėjo su visomjs de
monstracijomis, dainavo visas dainas, dargi. Na 
barykady”, nors labiausia sujudino ją “Waršavian- 
ka”, kurią dainuodama, minta įėjo ant Teatro Plia- 
ciaus. Čia minia jau apsupo Rotušę, reikalaudama, 
kad kalinius išleistų. Ir kas dešimtį minučių atsi
darydavo vartai, kaliniai išeidavo kuopomis, o mi* 
nia sveikino juos džiaugsmingai. Dar ilgai susto
ję laukė, nes kaž-kas sušuko, kad ne visi kaliniai 
išleisti. Tuomet išėjo kaa-koksai valdininkas it 
pranešė, kad likusiejie kaliniai šiandien negali bū
ti išlęisti, nes amnistija jų nemini, “šalyn su 
amnistija”, sušuko minios, “męs patįs duodame sau 
amnistiją”. Kas kartą rūstesnis nepasikakinimas 
ėjo per minias f* Nežinia iš kur ir kokiu budu 
staiga išsitiesė kareivių eilė. “Skirstykitės, ponai”, 
gana dar mandagiai šaukė policijos oficierai. Bet 
prie Rotušės vartų kas-kartą labiau spaudė. Iš 
Senatorska gatvės traukė nauja demopstracija, re
voliucijos dainas dainuodama. Ponia Bialobrze
skienė, stipriai laikydama Henriką už rankos, pa
sitraukė šiek-tiek j šalį Teatro. Čia stovėjo prisi- 
ruošęs h u žarų būrys. Oficieras, dailus vyras, va
džiojo akimis po kareivius, paskui išjojo prišakyn 
iratdidžiai klausėsi. Kaž-kur, lyg iš Rotušėš lango 
pasigirdo trumpas triubos signalas. Tuomet ofi
cieras nusiėmė kepurę, linkterėjo į minią ir sušu
ko: “Pozdravliaju vas s konstitucijei”. “Urra”!
— atsakė minios. Aficieras. gi vėl užsidėjo ke
purę, ištraukė kardą ir sušuko: “Biej” — ir staiga 
raitelių siena sukrutėjo, sudundėjo gatvė ir kaip 
perkūnas spruko ant neprisirengusių minių, ka
podami, mindžiodami arkliais gyvą žmonių jurą, 
kuri prabilo dejavimais, šauksmais, traukėsi, spau
dėsi, gaivališkos baimės apimta, bėgo į visas ša
lis. Ponia Bialobrzeskienė pamatė viršuj savęs 
arklio galvą, šiltą baisaus snukio alsavimą, pa
keltą kardą, išgirdo švilptelėjimą ir baisų smūgį
— bet tas smūgis ne ją palietė. Pargriuvo kniūps
čias Henrikas, patraukdamas drauge ir motiną. 
Vilais, šimtais arklių kojų dundanti, pralėkė per 
juos, tamsa, žibintuvus užgesinus, apėmė visas 
gatves; užmo, dejavimų, šaudymų ir kardų kūlimo 
pragaras virė aplinkui, motina gi, stabdydama ran
komis kraują, tdeanti iš baisios žaizdos, kuri gi
liai atvėrė sunaus galvą ir krutinę, dusliu bals* 
murinėjo: “Paskutinį, žmogžudžiai, užmušė!”

Motina! Revoliucijoje dingsta nepermaldau
jama susilyginimo linija tarp gyvųjų ir žuvusių. 
Jie visi drauge tveria — vieną kovojančią visuo
menę!

KOKS PRIVALO BŪTI VAIKU AUGINI 
MAS IR AUKLĖJIMAS?

RAUKIUS RASTŲ, PARAŠYTI Ū-RO J. ŠLIUPO.

Policija visiškai din- 
Kur-ne-kur stovėjo kareiviai ma- 

Prie kareivių prieidavo darbininkai 
ir prakalbėdavo, kareiviai gi šypsojos. Koksai dar
bininkas priėjo ir pradėjo kalbėti: “Na, šauk šuns 
koja, matai, kiek čia mus yra! Nešauni? Aha, 
pasibaigė šaudymai! Na, tai duok, mulki, ranką 
— susitaikykiva ?” Kareivis ir darbininkas padavė 
vienas kitam ranką, o minia sušuko: “Te gyvuoja 
laisvė 1“ Ponia Bialobrzeskienė daug tokių scenų 
matė. Klausėsi gatvės kalbėtojų, kurie, atsistoją 
ant pirmos po ranka pasisukusios augštesnės vie
tos, skelbė kartus žodžius. Kalbėjo gatvėse sent 
ir jauni, ponai ir studentai, darbininkai, o dargi gat 
vės vaikai. Visi virto kitokiais žmonėmis. Po 
pietų ponia Bialobrzeskienė prisidėjo prie milžini
škos “tautininkų” demonstracijos, dainavo “Bože 
cos Polskę”, “Jeszcze Polska nie zginęla”. Ji patė- 
mijo, kad aplinkui vaikščiojo darbininkai raudonais 
ženklais. “Iš kokios jus partijos?” — paklausė. 
‘‘Męs iš pepees”. “Ką gi čia darote?” “Daboja
ma, kad endecijai kokis nemalonumas neatsitiktų”. 
Ant tų žodžiu ponia Bialobrzeskienė, kuri visuo
met bardavosi ant Henriko, kuomet tas aiškindavo 
jai kliasų kovos teises, truktdėjo jį už rankovės 
ir išėjo iš tos demonstracijos. Trębacka gatve 
ėjo darbininkų minia. Moteriškė traukė sunu 
į tą pusę ir atsiradus proletarijato eilėse, pra
dėjo drauge su visais dainuoti: “Choc stare lotry,

jau išnaikinu. — Chiniečial Amerikoje nenutaustJ 
bet laikosi iš vien, atlaiko sutarime iškllmh^fa. 
šventes savo gimtinės žemės. »—• O kas nepa^^ 
Žydų? Tie persekioti pirma ir persekiojami šų. 
dien, nors yra išsibarstę po visą svietą, nors vie
ni kalba tik vokiškai, kiti angliškai, kiti ispaniškai 
ar kiUip, vienok dvasioje savo pasilieka vieny,. 
ir visur gaivina “judaizmą”; jų vienybę padrutina 
“kabalai” bei geradaringos tautiškos įrėdnėi. po 
tiek persekiojimų žydų gentė pasidaugino, turtai 
jos sumilžiniškėjo, jos poetai ir philozophai pa. 
tarnavo visam svietui. Toms ir daugybei kitų tau
tų atgyjant, išdygo geismai subloškimo keleto® 
gentiškų tautų i vieną. Pangermanizmas tai ' 
viltis sutraukimj visų vokiškų genčių po valdai; 
Vokietijos. Pž^mahometonizmas — tai noras vi-^f 
sus mahometonus sujungti į vienybę pergalėjimui 
priešgynų to tikėjimo. Panslavizmas — tai pa
stangos visas slaviškas gentes suvienyti į vknį 
jau tai despotišką jau Ui federatyvišką viešpaty* 
stę išaugštinimui visos slaviškosios giminės. Mes 
vėl, gaivindami panlituanizmą arba Lietuv-Latviją, 
atsiskirtame nuo paminėtų augščiauš tautišką ar 
tikėjimiškų sąauglių tuomi, kad kuomet pangerma
nizmas, panslavinizmas, panmahometonizmM ir tt 
per priespaudą pašaliečių ar kaimynų nori pasiek
ti savo issiaugštinimą, mes Lietuv-Latviai, apie
škodami savo žmoniškas ir Uutiškas tiesas, norima 
pildyti ir pareigas; taigi musų jieškinys yra kaltu- 
riškas ir padorus, o anų — kraiilakus, nedoras.

Gyvenimo atsitikimai sutveria gentes ir genfią 
susikupeUvimą į Uutas. Gamta tokį žiedalą pa
tvirtina, kiekvienai Uutai suteikdama tam tikras 
įpatybes ir kalbą. Tikrai tautiškas jieškinys, noru 
apšvietimo sągenUinių ir pakėlimo jų kultūros bei 
savrankiškumo, niekur nesipriešina žmonijos rei
kalams ; už taigi kiekviena UuU turi tiesą būti 
gyva, laisva, laiminga, ir gali reikalauti apšvietimo 
savo prigimtoje kalboje, taigi Urpe Lietuvių turi 
klestėti lietuviškoji bei latviškoji kalbos. O vaikus 
kitoje kalboje mokinti negu prigimtoje yra lygiu 
davimui dvasiškų nuodų, kurie įveikia ir sveikatą 
tautos kūno.

bar moters n’esti prileidžiamos 4>rie valstija reika
lų, ką jos turi daryti? Jos turi susiglausti į taur 
goves, savo tarpe nebrendusias sąnares j°s turi 
ištobulinti, pagerinti, ir raštu ir gyvu žodžiu tu
ri platinti savo idėjas ir savo jieškinius, turi per 
galėti vyrų valdymą. Ir tas viskas Igyven 
bei į kūnyti yra moteriškųjų užduotis, ir kada jos 
tatai jau išpildys, bus jų nemirtinas užpelnąs ir 
geriausias ženklas jų gabumo. Dar ir kitą idėją 
moters turi suprasti: tegul jos būva, kiek galima, 
laimingos, idant ir kitus laimingais padarytų. O 
dėlto reikia panaikinti visi įstatymai, kurie var*° 
susituokimą ir prietikį lyčių, ir reikia pergalėti vi
si prietarai, kurie šiądien lytis kalina savyje. Lai
mė yra galima tik po plynu daugumi valnybės. 
Įstatymai sutuoktuvėms ir lyčių papratimai ir prie
tarai* kurie tankiai nemielaširdingesni esti už pačius 
įstatymus, buvo tuomet reikalingi, kada geista bu
vo žmogų augščiauš palaipinti, o labiausiai ren- 
gianties baltajai veislei žmonių ant pergalėjimo 
kitų veislių valdyme svieto. O tuojau svieto ap
valdymui įvykus, tokie įstatymai, papročiai Ir prie
tarai pasidarė kliučia pasigėrėjimui žmonių. Kitą 
kart reikėjo motetų apginti nuo žiauraus vyro, ir į- 
statymai bei papročiai ją-gynė; o dabar jau nuo 
seniai tie įstatymai ardo laimę moters. Kada vi
sas gyvenimas po sutuoktuvių yra įstatymų įžvel
giamas, moters žmogysta nyksta, moteris pasidaro 
vergu ir netenka tiesų, o per tai atsirado toks bai
sus goslumus ir ištvirkimas svieto, kokio be anų 
įstatymų gal-but nė susilaukę nebotume. Šiądien 
moteris reikalauja daugiaus valnybės negu vyras. 
— Ir tąję valnybę moters įgys tiktai vienydamosi 
į draugoves, darydamos sutarimus, jieškodamos 
savo tiesų.

• Imsime dar kitą paveizdą. Šiądien, ka^a kield- 
vienas rūpinasi apie uždarbiavimą pagal savo ma
tymą, kada išdarbystai skiriama manta esti ranko
se ne valstijos, bet atskirų ypatų, per veiklumą 
mainų, prekymečio, atėjo draugija prie to, kad vie
ni pasidarė savininkais tūkstančių, beje, sutraukė 
į savo rankas, nesijuntant darbininkui, netik atly
ginimą už medegą, bet ima ir palukenas už savo 
turtą, o kiti daugiaus nieko neturi kaip savo kūną, 
ir eina parsisamdyti aniems didžturčiams už 
algą. Kadangi ūkė vedama be sutvarkinimo, be 
aprokavimo to. kiek draugija gali suvartoti paskir
tame laike, darbininkas priverstas yra ir ilgai, nes 
nuo 8 iki 14 ar 16 valandų, dirbti ir vėl daug var
go kentėti, kada pareina kritiškos dienos, kada, 
prisipildžius prekyvietei jo padarytais veikalais, 
apsistoja dirbusios dirbtuvės. Juo tolyn, vargas ei
na tuomi didyn; ir toks šiądieniškos ūkės nepasto
vumas apibėga visą svietą. Krizis lanko vieną val
stiją po kitos. Darbininkų gyvenimas kaskart ne- 
pakeitinesnis tampa Maskolijoje, Vokietijoje, Ang
lijoje, Prancūzijoje, Suvienytose Valstijose ir kitur. 
Didžturčiai, bijodamiesi draugijoje permainų, kur 
jie taptų darbininkais, kaip ir visa draugija, leidžia 
aštrius įstatymus prieš darbininkus, arba vėl siun
čia vargdienį už jurių-marių jieškotiesi laimės. Bet 
tatai nieko nepagelbės, kaip ir anie ant trumpo 
laiko pakylėjimai akčyžių ant įvežamųjų iš svetur 
nuoveikalių. pardavinių. Ir-gi kokios čia gyduo
lės reikia? Kas perkrims tąjį draugijos keimarį? 
Atsakymas trumpas: susivienyjusiejie apšviesti dar
bininkai. Darbininkai vienybėje — moters ir vy
rai — pasikels prieš šios gadynės ukiavimą, veda
mą pavieniai, o įsteigs federacijas su išdarbystai 
skirtu turtu. Visi pasidarys dauginančiais ir visi 
bus darbininkais. Lygybė ir teisingumas visur bus 
žymu. Ir mokinimas tuomet bus visatlnas: ne
bus vieni mokslinčiai, atsitraukę savo mintimis 
toli nuo draugijos, kaip kad yra šiądien; ne jie vie
ni jaus pasigėrėjimą iš mokslų ir dailos, bet jaus 
visa draugija, visa žmonija per tai, kad sutrumpė
jus darbo laikui ir palengvčjus darbui per prasipla
tinimą geriausių prietaisų ir padarymų, kiekvienas 
žmogus turės liuosą valandą sužmonėjimui, apsi
švietimui ir pasigėrėjimui veikalais dailos. Taigi 
žmonija įsigaus į turtą, į mokslą, džiaugsis iš tei
singumo ir lygybės, regės visus žmones savo par
eigas pildant. — bet kada? Tada tiktai, kada dar
bininkai, susivienydami tarp savęs, platins ateities 
jieškinius, reikalingas draugijoje atmainas, išguldi- 
nės vieni kitiems, kokios turi įvykti aplaiminimui 
visų be skirtumo; kada kiekvienas nesirūpins tik
tai savo laime, bet norės matyti aplink savą visus 
beesant laimingais. Draugoves ir raštai, vienybė, 
žodis lupinis ir raštiškas turi tapti mokslaviete 
kiekvienam, ir tokią mokyklą gyvenime žmogus, 
pereidamas, jausis bent tikrai esąs žmogumi; pasė- 
džiaugs iš suteiktų jam gamtos gabumų.

Taigi matome, kad auginimas bei auklėjimas ir 
draugijoje nepasibaigia .žmogui išėjus iš jau
nystės metų? Tegul tik kiekvienas perima to au
ginimo buklus, ir tegul nuo savęs savo šapelį pri
deda prie darbo atliekamo žmonijai, sulyginimui 
lyčių ir luomų, — ir veikiai, labai veikiai susilauk
sime laimingos gadynės
vienam per visus, ir visiems per vieną.

mas- 
lietu- 
musų 
prie-

(Tąsa), 
bi ir taip landi į dvasią ir širdį vaikų, kaip 
įtekmė motinos nuo pačių jaunų dienų.

Bet ir to negana. O ko-gi dar reikėtų?
Napoleonas vieną sykį taip užkalbino garsią

ją užveizėtoją Instituto Esconen’o mieste, p. 
Campon: “Seniejie budai auginimo niekam neti
kę . Ko-gi mums reikia, kad Prancūzijos jaunu- 
menė turėtų gerą auginimą?” “Motinų reikia”, 
atsiliepė Campon. Ciecorius nusistebėjo iš tokio 
atsakymo. ' “Žodžiu sakant, mums reikia 
auginimo”. Auginant ir auklėjant kūdikius i 
kus, augščiauš jau męs padavėme tam 
buklus (metodas). Bet reikia dar auklėti 
augusiejie žmonės. Jums tai yra įdomu.

Sakysite, kad suaugusį žmogų auk Ii pati 
gija, bausdama jį teisme už nusižengimus, 
kuriuose dalykuose baudimas ir gali būti 
pamokslu. Neseniai skaičiau, kad po to, kaip Bal- 
timorės mieste per teismą tapo įvestas pliekimas 
vyrų už mušimą savų pačių, skaitlius skriaustojų 

'susimažinęs esąs; regimai daugumas savo pa- 
kerštingumą draugelkai suvaldo, prisibijodami 
gauti plėgas akyse svieto. Bet tokiame auklėiime 
lengvu yra peržengti rubežius. Mirtina bausmė, 
nors ir už žmogžudystes, neišsigali išgelbėti dau
gybę nelaimingų nuo prasižengimo. Suvienytose 
Valstijose męs kas dieną skaitome apie taip tan
kias žmogžudystes!

Auklėjimas dar turi eiti ir kitais keliais, o tais 
keliais esti draugystės arba draugovės. Imkime 
'tuojau paveizdą. Žmonės glaudžiasi į krūvą, pada
ro valstijas dėlto, kad taip, darydami, gali tapti 
laimingesniais. O vienok vyraJ išmeta moterišką
sias iš valstijos, liepdami joms prigulėti tiktai prie 
pasilinksminimo ir pasišokimo draugovių. Ir tam 
sumanė priežastis: buk moters neturinčios gabu
mo, tam tikrų įpatybių drauge su vyrais valdyti 
styrą valstijos. Suprantamas tai yra daiktas, kad 
per tiek amžių moters augintos liktai namams ir 
angščiausiai jaunimams ir} pibiams, neišmiklino 
savo gabumų valstijos gyvenime; o už tai ir prieta
ras, kad jos buk neturinčios tam tikro gabumo, 
yra niekingas taip lyginai, kaip ans reikalavimas, 
kad kas-nors mokintųsi plaukyti neįbrisdamas į 
vandenį. Sulyginimas moterių tiesose turi įvykti 
netik tiesose balsavimo, bet ir galėjime išrenkamu- 
mo. Moters yra atlaikančiuoju (konservatyviškuo- 
ju) gaivalu draugijoje, o vyrai — kovojančiu, pra- 
moniaujančiū ir ardančiu. Už tai moteriškė valsti
joje neduotų išardyti to, kas yra naudinga, iki 
to vietan nebūtų galima kas naudingesnis padėti. 
Atlaikymas, pajieškojimas naudingumo, mažiausias 
išblaškymas pajiegų, turto saugojimas, teisingas 
rokundų vedimas ■ 
terių prie vedimo reikalų valstijos. O kad da- kietijoje, nors vokiečių vyriausybė tą tautą skaitė
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Bet laimė pareis kiek-

20.
Siądienykštis auklėjimas, gulėdamas ranko«e 

vyriausybės tai kunigiškos tai svietiškos, neaugina 
musų gentkartę kaipo žmones lygius, laisvus ir 
nepriklusmingus, bėt iškelia vieną lytį viršump ki
tos, pasinaudoja iš žmogaus jausmų ir įkvėptų pa
linkimų traukti vien sau didesnį pelną. Toks skir
tumas darosi netiktai tarp sąnarių draugijoje. Vy
riausybė naikina visur gentišką ar tautišką gaiva
lą, nors be ypatingo pasisekimo, šiądien Cechai 
turi didelę literatūrą ir jų tautiškas susipratimas 
taip yra pakilęs, kad jie įsirengė tautišką teatrą, 
operą, universitetą, moksiavietes, ir jų kalba var
tojama esti administracijoje jų žemės; į parliamen- 
tą Vienoje (Vindobonoj) jie siunčia savo pasiun
tinius, kurių sekcija yra įtekminga visoje Austrijo
je. Airiai jau nuo kelių šimtmečių persekiojami An
glijos vyriausybės, išlaikė ikšiamlaik savo tautiško
je uolybėje; netik Airijoje jie dirba labui savo tau
tos atkėlimo—ten jie laimės parlamentą ir atsipirks 
žemę, kurią pirma Angiai buvo nuo jų varu atė
mę —, bet ir Amerikoje, kur airiai draugijos ir po
li ktos gyvenime turi svarbų žodį. J. E. Smollar

— štai ką atneš prisidėjimas mo-|ir kunigas Immiš atkeldino Serbus Leženus, Vo-

21.
Ne lengvas daiktas šiądien šitą jieškinį įkūny

ti. Jau pereituose amžiuose Lenkai, kiek įmanyda
mi, lietuvius tautiškai naikino. Apsikrikštyjimas 
Lietuvos iš Lenkų rankos, įsteigimas Lietuvoje 
lenkiškų mokyklų, įrengimas sulenkinančių ’ 
klierikus seminarijų Varniuose (dabar Kaune), Vil
niuje ir Seinuose, įsteigimas Vilniaus akademijos 
(vėliaus universiteto), priveisimas lenkiškų ar su- 
silenkėjušių ponų ir klebonijų Lietuvoje,. tai 
buvo keliai, nors čia nėra jie risi išskaityti* kokiais 
Lenkai stengėsi Lietuvą pririšti prie Lenkijos. 
Maskolijos valdžia, nors dėlei skirtumo tikėjimo, l 
ne taip lengriai galėjo musų tautą prie savęs pri- v 
artinti kaip padarė lenkai, tarėsi per terionišką f 
priespaudą apmaskolinti Lietuvą. Armijoje tarny- j 
stė, maskoliškoji administracija ir mokykla, 
koliškos literos lietuviškame rašte ir tt., nors 
viai nudavė neatjaučią žaizdų, labai įgrobė 
tautą. Prie to prisidėjo taip gi ekonomiška
spauda: žmonės musų savo krašte negalėjo.gauti 
jokių urėdų, jeigu nenorėjo tapti stačiatikiais; ap- 
sukintas tapo žemės pirkimas ir inteligentija mu
sų išsiblaškė po visą pasvietį, palikdama tautiečius 
praryjimui atsigrudėlių. Kaip Maskolija, taip pat 
elgiasi ir Vokietija, niekur nesigailėdama Lietuvių, 
nors iš Lietuvos šonkaulio pati tapo sutverta ir 
sunkiausiose valandose Lietuva anai prieglaudą ir 
atsigavimą suteikė; Vokietija už lietuvių ekono
miškas ir kariškas geradėjystes, varo laukan musų 
sągentainius (ar jie darbininkai ar inteligentai hu
tų), o nuo žemionių tiekiasi žemę po prievarta at
pirkti, palikdama musų brolius be duonos kąsnio 
ir be gimtuvės. Kas aprašys čion, kiek Vokiet jos 
valdžia gelbėjo Maskolijai persekiojimuose musit 
literatūros; gana bus priminus tik Karaliaučiuje 
garsiąją politišką bylą.

Nevien svetimžemiai musų tautą gnaibo, 
piauna ir naikina, ant savo nelaimės randame ir 
tarpe 
tautai 
reikia 
šneka 
už palaikius skaito, ir nebenori apie Lietuvos rei
kalus atsiminti, lyginai kaip nustumia darbininkų 
reikalus į užpečkį. — Paminėjau, kad musų klieri
kų seminarijose pučia lenkiškoji dvasia, ir todėl 
nėra galima laukti, kad iš jų išeitų daug apginė jų 
lietuvystės. Rods turime gerų Lietuves vyrų tar
pe kunigų, vis-gi daugumas Lietuvą greičiaus šal
do negu šildo. Akyvą tame dalyke žinutę (1885 
m.) prisiuntė Tautkus iš Lietuvos; štai jo žodžiai: 
“Lietuvos kunigai dabar labai yra priešingi lietu
vystei, tik labai maža, parinkta dalis tėra vienos 
minties su mumis, tėvynainiais, už tai-gi tie di
džiausioje paslaptyje užsilaiko, idant nenugirstų pie
muo vyskupas Paliulionis (kurs savo pavardei nu
kando galūnę ir rašosi Pallulon 1); didumas musų 
kunigų yra bjaurrtni lietuvystei negu pati policija. 
Lietuvius persekioja vyresnybė, ponai ir kunigai, 
bet čia paskutiniejie daug biauresni ir pasiutesni 
negu kas kitas. Už tai-gi jų darbus reikia mauti 
į laikraščius su visomis jų pavardėmis, tegul šnypš
čia savo urvuose. Juk jau kad mus stengiasi pra
gaišinti amžinai, tai ir męs juos paglostykime savo 
švelnia rankele, idant ateinančios gentkartės, skai
tydamos metraščius, galėtų teisingai nusverti, kiek 
ir ko kas užsipelnė”. — Net Amerikoje buvo at
siradę nepraustpročiai. taip vadinami naujalenkiai, 
kurie kėsinosi nuslopinti lietuvystę. Į būrį tokių 
neišmanėlių prigulėjo per metų eiles išleistojas 
“Vienybės Lietuvninkų”, išleistojas “Saulės”, drau
ge su kunigais, kaip Varnagyris, Dėlininkaitis, Juo- 
dišius, Zlatažinskas ir tt. Nedoras yra tas paukš
tis, kurs dergia į savo gimtinės lizdą 1

Prie musų tautos pasikėlimo priešgynų tūluose 
atsitikimuose reikia priskaityti ir moteris Lietuvos; 
tame dalyke štai ką rašo V. (1886 m.): “Kaip Ce- 
chijoje, taip ir pas mus moters yra didele kliūtimi 
pasikėlimui tautos. Jeigu sulenkinto bajoro moti
na ar sesuo išgirsta, kad sūnūs ar brolis nori imti 
šliubą lietuviškai, meldžia anų, klupščios puldamos 
prie kojų, kad tik neimtų šliubą lietuviškai, nes aną

savų sągentainių. tokius apjakėlius, kurie 
rūpinasi sutrumpinti gyvastį. Nedaug te
šnekėti apie bajorus ir -ponus, kurie daugiau 
esą geresnio kraujo negu Lietuviai, kūrins
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suimtų ir jis su visa svodba pražusiąs, < 
Ęfta dėlto, kad geda esą mužikiškoje kalboje šliubas j 

imti. Taipjau namie prašo, kad lietuviškai nekal- j 
K*trt nes prisipratinęs taip kalbėti, padarysiąs joms 1 
K^| ištardamas tarp svečių lietuviškai, o tai yra : 

laikoma tarp bajorių prasta kalba. O pačios 
vėl meldžia, kad nelaikytų jų vyrai lietuviškų kny- •< 

ilgų, nerašytų ir neaplaikytų lietuviškų gromatų, 
knygų, raštų, nes pražudysią ir savę ir anas ir vai- 

Kgg. Neviena moteriškė sudegino raštus savo sū
naus. vyro, brolio iš baimės maskolių. Kaip rašė 
kitąkart kun. Ksaveras Bagužas, kad per kares, ma- i 

S rus ir tt senoviška musų rankraštiška rašliava žuvo, 
žųsta dėl baimės ir anti-patrijotizmo moter 

„U. Dieve duok anoms geresnį supratimą savo 
I reikalų; kitąkart Lietuvės paaukaudavo savo vai

kus ir brolius karėse už tėvynę! Kur pražuvai 
anų laikų tėvynybė! O tai vis dėl to atsieina, 
kad Lietuviai nežino, kuomi jie yra; apie tai pa
klaustas Lietuvis, atsako, kad jis yra katalikas, nes 
jis tokį skirtumą mato terp savęs, o. Maskolių, 2y- 

I dų, Vokiečių, o Lenką laiko už savo brolį, nes čia 
vienas Tikėjimas. Juk gerai, kad vienus dėl tikė
jimo mylime, bet kodėl kitų neapkenčiame, kurie 
yra vienos kalbos ir tautos? Prūsų Lietuvis ir 

F i^tvys tai ne broliai, nes jie kito tikėjimo. Ar 
taitkrikščioniškai? O Lietuvės, imkite paveizdą iš 
senovės jūsų motinų, o negaišinkite, bet savo vy
rams padėkite, kurie labui tėvynės dirba, bukite 
tokioms jiems, kaip prisiekėte prie šliubO, kad pa
sidalinsite laime ir nelaime sulyg myrio!"

Ant tų tai visų priešginų lietuvystes apšvie- 
stiejie Lietuviai neprivalo paisyti, o turi daryti tau
tišką vienybę, įrengti, kur reikiant, nors paslaptas, 
geras lietuviškas mokyklas. Nesigailėkime tik
tiems tautiškiems reikalams nė darbo nė- pinigų. 
Kokiais mes vaikus auginsime, tokiais jie ir bus; 
jeig/ auginsime “hermaphroditais”, beje lietuvi- 

Iškais Lenkais, tai po kelių gentkarčių Lietuvių 
liks tik istoriškas vardas. Nuo musų pačių priguli 

A atgaivinimas lietuvystės. Įrengiant mokslavietes. 
reikia mokinimui tam tikrų knygų. Čia yra pareiga 
mokslininkų parengti reikalingas mokslui knygas, j 
Mokslo knygos apšvies musų tautą ir suteiks jai 

j stiprybę Ne pasakišku ėsku nė naujalenkišktt jo- 
valu pakelsime ir atgaivinsime Lietuvą, o tik iš
mintingais ir moksliškais raštais. Ne bloga butų, 
kad parašymui jų susivienytų mokslininkai. Vil
kinimas parengimo moksliškų raštų yra ne kas ki- 

|- tas kaip pailginimas ir padidinimas vargų Lietuvos. 
I Už tai visi tverkimėsi už darbo, gaivinkime lietu- 
I vystę, augindami savo vaikus žmoniškai. (Čion tik 
| priminsime skaitytojams, kad po 1886 m., kada to- 
W ji knygutė buvo pirmu kartu spauzdinta, Lietuvo-
■ • je įvyko didelės atmainos: in- atgavo Lietu
je viai savo spaudą, 1905 m. susitvėrė Lietuvos mo-
■ kytojų sąjunga, liaudies mokyklos suhetuvėjo, 1907
■ m. tapo įsteigta Vilniuje Lietuvių Mokslo Draugi- 
B ja, ir net Starapolėje pirmoji lietuviška progimna- 
Į zija tapo įsteigta. Nereikia nė 
^'laikmetyje skaitlius moksliškų 
f datfgino).

šnekėti, kad tame 
knygų labai pasi-

1

22.
Baigdamas savo raštą, dar

durną, svajojimą h* nuodėmingą gyvenimą. Taip 
pat vienpusiškai žiurėjo į apšvietimo dalyku® Au
gustinas. Fotam jau popiežiai ir visi žemesni ku
nigai niekino mokslą ir apšvietimą ir tik rūpinosi 
apie suvaldymą ir nueigimą žmonių. Netik kad 
popiežiai pradėjo kares prieš valdymierius, ale jie 
ėmė spausti ir persekioti vyrus mokslo, kurie tro
ško platinti apšvietimą tarp žmonių. Rods jau nuo 
XI amžiaus matome istorijoje pastabas liuosuoti 
mokyklą iš nagų klerikalizmo. Pirmiiisiai ricieriai 
su savo romantizmu ir svajonėmis išėjo aik
štėn. šalia jų ir prieš juos išdygo mokyklos mies
čionių (miesčionims, pirkliams ir amatninkams), 
kurių programoje randame artės liberales. Tame 
pat laike universitetuose plėtojosi humanizmas.

Tame tarpe atėjo reformacija, ir toji rado baž
nyčią besiimančią su svietiškais reikalavimais mo
kyklose. Reformacija tuojau atėmė nuo įtekmės 
katalikų augštesnę ir vidutinę mokyklą, ir ypatin
gai pradėjo rupintiesi žmonių mokykla, visiškai ap
leista katalikų kunigijos. “Visos tautos, net Žydai, 
sako Luter, labiaus rūpinasi apie išauklėjimą savo 
vaikų, negu krikščionys’ už tai ir darbai krikščio
nybės taip yra nelemti. Kasdien gema vaikai ir 
paauga, o — gailėk dieve — nėra nieko, kas imtų
si būti jų vadovais, ir juos palieka pačius sav.... 
Aš nenoriu nė šnekėti apie aną biaurų, nuodėmin
gą gyvenimą, kur jaunuomenė taip pasibaisėtinai 
pasileidusi. Mes gana ilgą laiką puvome patam
siuose, jau permier ilgai mes buvome giriniais žvė-

I rimis. Imkimėsi gi proto 1” (Dittes). “Kaip-gi 
imti ant savęs atsakymas — rašo Melanchthon — 
užtai, kad biedni žmonės iki tam laikui palikti bar
barybėje? Mano širdis apsilieja kraujais, matant 
tokį biedningumą. Tankiai, pabaigęs kvotimą (apie 
padėjimą žmonių Saksų Kurfuerstijos, 1527—1529 
m.), aš prasišalinu ir savo tužbą apverkiu ašaro
mis. O ir kas galėtų neliūdėti, matydamas, kaip 
yra prapuldyti gabumai žmogaus,, ir kas kaip pro- 

įtas jo, gabus taip daug išmokti ir taip daug su- 
I prasti, neturi nuomonės nė apie savo Sut verto ją?” 
(Dittes). Reformatoriai savo rupestingnmu apie^ 
apšvietą patraukė ir atydą kunigaikščių ir prielan
kumą 'žmonių.

Kad svietą atgrasinti nuo reformos, jėzuitų 
zokonas paėmė mokyklas į savo rankas. Jėzuitai 
ypačiai rūpinosi vidutinėms ir aogštesnėms moky
kloms: pigumas mokesties, švarumas, priežiūra li- 

I gonių, akylas prižiūrėjimas mokintinių, metodos 
mokymo išdirbtos iki pačių išgalių — daugelį prie 
jėzuitų pamasino. į Bet siekis jėzuitų mokyklų — 
padaryti žmones paklusniais bažnyčiai ir valdžiai, 
jų dusinantis klerikalizmas stūmė šalin didumą 
manančiųjų žmonių. “Bukime atsargus, sako Rau- 
mer, nepaleiskime iš akių nė siekių jėzuitų moky
klos, nė jos motyvų, nors tai vis stropiai 

' pridengta paviršutiniu gerumu. Nors mėsininkas
- gano savo bandą ant gražių, žalių ganyklų, — ar
- j gi galima tame matyti jo avių meilę? O jėzuitai

pavesdavo jaunuomenei būtinai tokias, labai gau
sias ganyklas”.

Prieš jezuitybę mokyklose triusėsi Jansėnistai, 
kurie stengėsi išlaikyti įtekmę bažnyčios mokyklo
se nepasiduodami popiežiams, bet Roma sutiko jų 
pastangas labai neprilankiai .

TuomT tarpu protestonų mokyklai buvo sun
ku plėtotis, ypatingai kad reformacijos dėlei pasi
kėlė smarkios katės, kurioms siaučiant, prapuolė
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yra abelni 
neturi nieko 
Jeigu tuose 
tautos var-

(Tąsa nuj 4-to pusi} 
susilyginus su Amerikonais apŠvie- 
toj ir turtingume.

Ant tų keturių pamatinių už
duočių remiasi musų ateitis Ame
rikoje kaipo gyventoju šio kra
što. Jei tai atsieksime, ateitis 
musų * kaipo gyventojų bus 
šviesi, jei ne atsieksime, liksime 
vargo bitėmis, kaip buvome per 
ilgus praeitus amžius.

Viršminėti siekiai 
siekiai žmonijos, jie 
bendro su tautyste, 
dalykuose minėjome
dą, tai tiktai atskyrimui vienos 
kliasos gyventojų nuo kitos. Bet 
pats atsiekimas tų siekių ne iš
pildytų musų tautišku pareigų 
— bet, taptų naudingu įrankiu at- 
siekimui tautiškų siekių.

Užlaikymas tautystės lietuvių 
Amerikoje yra tai klausymas la
bai platus; jo išrišimui reikia ap- 
sipažinti su visoms aplinky- 

Pakėlimas doros, ap- 
gerovės, politiškos jtek- 

tautiškos dvasios, yra tai 
kuriais turime eiti, jieš- 
šviesesnės ateities.

9!
lų, kaip antai l Marshall Field, 
Maudei Bros., Carson, Pine, 
Scott &’ Co., Charles Stevens; 
?air, Siegel Cooper & Co., Roth- 
schild, Boston Store, Hillman, 
iub, priima tuos čekius; priims 
iuos teipgi ir visi geležinkeliai 
ir viršutinių karų stacijų kasie»- 
riai.

•— Pereitos nedėlios dieną, na
muose pn. 217 Howard avė., mo
teris namų gyventojo, Fred 
svans, virdama kavą, uždegė 

savo lengvus drabužius ir mote
ris pavirto j liepsnos stulpą. Jos 
vyras, išgirdęs riksmą, pasisku
bino pagelbon, bet ir jo drabu
žiai užsidegė. Ugnį užgesino 
caimynai. Abudu apdegusiu nu
gabeno ligonbutin, bet moterį 
daktarai nesitiki išgydyti.

bėms.. 
š vietos, 
mės ir 
keliai, 
kodami

Klausymai tie teip platus ir 
svarbus, ant jų reikia atkreipti 
atydą visuomenės, nes tik su
jungtomis pajiegomis galime pa
kelti musų ateivius ant augštes- 
nio laipsnio, ir susilyginti su gy
ventojais kitų tautų.

Gilesniam apkalbėjimui musų 
ateities klausymo reiktų pašvęsti 
daug daugiau vietos negu laik
raščio straipsniai leidžia.

Apkalbėjimui iš visų pusių to 
klausymo per mažai butų ir di
delės knygos — tam reikalin
ga plati ir gili literatūra; kol 
ne pakils originališka lietuviška 
literatūra, kol lietuviški laikra
ščiai ne pasieks kiekvieną tautie
ti, tol nebus galima aiškiai susi' 
prasti, susitarti ir veikti gero į 
harmonijoj.

Jei norime sulaukti šviesesnės 
ateities, pradėkime darbą nuo 
prašalinimo biaurių papročių, 
pradėkime iš širdies remti raš
tus ir laikraštystę. Su jų pagel- 
ba sutvarkysime savo organiza
cijas, kurios yra ratais, kuriais 
važiuoja civilizacija ir gerovė!

*—’ Chicagoj policija areštuoja 
daug užpuolikų, kurie pasirodo 
atkakusiais iš rytų darbininkais 
negalinčiais čia darbo rasti.. Ki
tuose metuose pulkai bedarbių, 
neturinčių prieglaudos darbinin
kų pasitaikydavo daug vėliau, 
rudenyj tokių nebūdavo. Matyt 
ateina Amerikoj blogi laikai.

—- Pereitos nedėlios vakarą 
sidegė arklininkai Koneckio, 
384 Morgan Str. Sudegė ketu
ri arkliai vežejo Bernsteino. Nuo 
ko užgimė gaisras, tas dar ne- 
susekta, manoma, kad nuo pade
gimo.

už- 
pn.

s— Pereitos nedėlios dieną, po- 
licistai Drager ir Hg, saliune, 
Weizino, pn. 609 S. Clinton st., 
suareštavo 15 vyrų, sugriebtų 
prie lošio Crav.

jals 
nėra

«)
kitę

be 
su 
10

užsakymo. Visada dėk pinigus ar 
Money Orderį | tą patį laišką ku
riame tavoms užsakai. Nes Jeigu 
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo išpildyti, vien todėl, kad 
pinigų nėra, o jei ateis pinigai 
užsakymo, męs nežinosime ką 

daryti, vien todėl, kad prie 
užsakymo.
Visada ant savo laiškų paslrašy- 
savo pravardę ir adresą. Nors 

ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad 
resą kiekviename laiške, nes męs 
radę laišką terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo Ir adreso, nežinosime kene 
jis yra ir negalėsime atsakymo duo-

Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė iš viso 525 ypatos. Tame 
skaitliuje buvo 286 vyriškiai ir 
239 moterys; 
metų amžiaus 
nelių virš 60 
giausiai mitčių 
uždegimo, nes
59, nuo širdies ligų 5a

Su visokiais reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite teip:

) A. OLSZEW8KI,
8. Halsted 8t., Chicago, Iii.3252

.:A
NAUJOS KNYGOS, GAUNAMO^ 

“LIETUVOS” REDYSTEJE.

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

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

Lietuva tėvynė 
rašė K. Stiklelis, 
vyaiškų dainelių, 
kš ........................

mano.
telpa

Puslapių 16 pre-
. ......................... 10c

Eilėmis p»- 
14 gražių tė-

Llstuvlail ar gerais keliais žengia
ma prlekyn? 
mas į lietuviškąją 
Jono šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
dilo 1906, Union
gruodžio 1906, Edwardsville, Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1907 m.

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

City. Conn.. 26

vaikų iki penkių 
pasimirė 137, se- 
metų 101. Dau- 
buvo nuo plaučių 
76, nuo džiovos

Redakcijos atsakymai
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DIDELIS REIKALAVIMAS.
Kiekvienas ftigos pakėlimas reiš

kia didesnį reikavimą darbo, ir 
darbininkas visada žino, kad jis 
turi uždirbti kiekvieną centą, kurį 
jis gauna užmokėta. Užtai yra jo 
paties pareiga užsilaikyti visada 
geroje sveikatoje, kad galėtų savo 
pridervstes išpildyti. Darbininkas 
turi turėti pajiegą, aiškią mintį ir 
energiją. Kaip veik jisai pajau
čia, kad kas nors negerai su juom, 
turi jis neilgstuoti, bet tuojau jie- 
skoti atsakančio vaisto. Nė vie
nas žmogus negali rasti geresnio 
vaisto prašalinimui nesveikumo 
skilvio, netekimu, apetito, nusilp
nėjimui, nemigai kaip Trinerio A- 
merilconiškąjį Eliksyrą Karčiojo 
V yno. \ ai s tas veikia kuogeriau- 
siai ant gromuliavimo sistemos, ir 
padaro sistemą tvirtą, kad toje 
priimtų maistą ir suvirintų. Jeigu 
tamistos virinimas valgių blogas, 
tai tuomet būva ir Tamistos orga
nizmas silpnas. Trinerio Ameriko
niškasis Eliksyras Karčiojo Vyno 
padaro pirmiausiai jųsų virinimo 
sistemą atsakančia, o išeiga to bū
va, kad tamistos kraujas būva 
sveikas ir pilnas, or organizmas 
tvirtas. Vaistas padarys tamistą 
atsSkančiu kiekvienam darbui, jis 
duos tamistai pasitikėjimą sau. 
Grynumą vaisto užtikrina Suvieny
tos \ aisti jos Šeriai No. 346. Gau
namas aptiekose. Jos. Triner, 799 
So. Ashland Avė., Chicago, III.So.

Pusi. 47, prekė.... 15c

Labai gražios Dainos. Surinktos 
K. Stiklelio; čia patilpustos 32 dainos 
užrašytos nuo žmonių Liepalotų kai

me, Naumiesčio parapijoj, Suvalkų 
gub. Pusi. 39, prekė .................. 15c

AUKOS REVOL. ..
Iš Montreal, Canada. 3 Vytau

to Kliubo draugai sumetė $1.05, 
o ant susirinkimo 3 d. lapkričio 
sumetė dar $4.55. Viso $5.60 
Atsitraukia ant persiuntimo 5c. Vi 
so

Pasaka apie carą mikitą. Pagal 
rusišką sutaisA, A. K. Išleido L.V.S. 
Labai gražus užimantis pasakojimas 
apie carą, 
kaip apie 
46, prekė

kaip jis Įmonėms įgriso Ir 
jį žmonės kalba. Puslapių 
......................  15C

Ratelių 
žaislas (žabova) šeimyniškuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjikas. 
Puslapių 16, prekė ,................... 10c

spėjimai. V ra linksmisosis

lieka $5.55.
Kliubo sekr.

A v Draugelis.

Draugysčių reikalai.

sykį klabinu bro-
liūs Lietuvius: auginkime ir auklėkime vaikus ke- 

f liais, augščiaus parodytais. Kada mes vaikus už
auginsime žmonėmis, suprantančiais savo tiesas ir 
savo pareigas, tautos tiesas ir tautos pareigas, Į daug kaimų ir mokyklų, o mikintojai jau tai išsi- 
tuomet mes busime milžinišką darbą atlikę. Nėra blaškė, ubagavo, jau tai, pastoję kareiviais, gožė 
reikalo vaikams įkvėpti bereikalingas garbinimas kraują reformaciją. Rods po karių kunigaikš- 
sentėvių, jeigu tiejie kur blogai elgėsi; taippat te-1 čiai ir miestai atstatė mokyklas, bet tos jau turė- 
gul vaikai įsipratipa stačiai pažiūrėti ir į didikus jo kitokią linkmę; o žmonės arba mokyklos neken- 

į šitos gadynės, idant užaugę, juose neregėtų kokių tė, arba joms nesirūpino! Kunigai protestonų ne- 
į titanų ar jiems nepasiektinų esybių. Tegul vaikai mylėjo patys mokytojais būti,' o tik lankė mokyk- 
I mato, kad visi žmonės turi būti lygu?» ir laisvi, las (vizitavo) ir turėjo jas po savo priežiūra.

ar jie bus mužikai ar karaliai, ar dauginančiai ar Prieg tam ten mokė Tėve musų, Tikiu ir Dešimts 
mažturčiai. Tačiaus geru daiktu bus, jeigu iškil- prisakymų visuomet toje pačioje nuobodžioje for- 

r mingų tėvynės vyrų ir moterių paveikslus mes moję iš mažojo, o potam iš didžiojo katekizmo.
jiems, prieš akis laikydami ir rodydami kultūrą bei ui dabar daromos buvo pastangos dvie-
apšvietimą kitą tautą, remsimėsi į geryneigą >r jose linkmėse auklėjimo: mokyklose pietūtą ir re»- 
’aisvę su nauja gentkarte. Rupinkimėsi apie gerą ^5^

.-klinišką auginimą, pagerindami savo ir savo vai- pietistai mokytinią nė ant žingsnio nepaliko
r ką namini padėjimą; dvastšką .šsiplėtojimą pa- pricžiuros. Maldos galo ten neturėjo. Meldė-
L rems geras kūno apveizėjimas, gera paveizda, geri L; ir pamokslininkavo, mokėsi giedoti, baudė. Jie 
b-i^ii ir tautiškos mokyklos bei draugovės. Ant niekino kiekvieną mokslą, kurs neturėjo tiesaus 

w^alo doriškai mes stembsime, pajieškodindami vai- 5usinešimo su religija. “Ketvirdalis loto gyvos
kuose jiems ka.po žmonėms ir sąnar.ams lietuvi-1 tikybo3 sako profesorius pietistas Franke (m. 
škosios draugijos pndennčias tiesas ir priversdami I?27) _ turi butį branginama labiaus, neRU du
juos ne rykštėmis, bet dvas.šku budu, pildyti jiems pudu p„5t? į, vicns la5as tikros

I pripuolančias pareigas. Man regis, kad mes pa- meiIės |abiaus negu pilno8 mario9 iini visokj
tys, pasiremdami ant mokslo ir kultūros, o vaikus pasjap^Įų mokslo„ Toks paj|iejima5 prot„tOną
veždami j apšvietimą, teisybę ir dorą, įstengsime mokyklo5 j vieną pusę sukddino reakcij j- kito5

| iškovoti sau kaip lygiai ir Lietuvių tautai, geresnį pUSėg.
ir laimingesnį likimą. O kitaip - jeigu mes gir- - Tuom pačiu laiku, kaip protestonai neteko sa-

I tybėje ir tmgėjime paskęstme; jetgu paraduosime vo mokyklos _ karėse už religij. an„ja, Bacon
Lenkams, Maskoliams ar Vokiečiams; jeigu viską (m. l6a6 m-) padėjo pam naujaį hiloz bijai ir
attdėhosrme ant val.os trgt apvetzdos dievo tr vy- aukIėjimui padrutino du princiPu: akičnumą arba
resnybės ar tat svmt.skos ar ta. dvasiškos; jeigu Upiėiopumą ir savrankiškumą. Rods iš pradžią 
patys ilgiaus miegosime, kuomet v.sos tautos ap- tuU mokytojai bandė naujas idčjas peda^o iko’ 
link mus tekinos bėga j kultūrą; tad mes .r atek statyti su dogmomis protestantizra0i o 
nancioji musą gentkarte supusime, .r kitos svieses- matę neįgalėjimą tokio sutaikymo, pradėjo knisti 

I nės tautos, gal-but, tuomet Lietimus nė koja neno- gilesnę ir vis gilesnę duobę tarp mokyklos bei baž- 
I res paspirti eidamos pro musų salį arba umdamos nvčina

musų buveinę. Tai-gi rupinkimėsi savo vaikus ir Eilę tokių pedagogų pradeda WoH
-dvasiškai nebrendus.us sągentamms pndennca. au- g. 1J7, m. Holsteine. Tas reikalavo, kad pradini 

Į ginti .r auklet., o tuomet patekės mums pat.ems mokymas skaityti ir rašyti turi būti daromas ant
■r tėvynė, Lietuva, saulute sviesos tr gerovės, tat-1 šventojo rašto. t6ta m. jis Frankfurte prie Maino 

Į. me Į Ke*kė vokiečių kunigaikščiams raštą apie pagerini-
! .KO VERTOS MOKYKLOS PO PRIEŽIŪRA. Au^b^^’^tymu"' mokymą £"£“2 
t KUNIGIJOS BEI VALDŽIOS. L- - - »et 1014 m. jis

p " (“Nauja Gadynė” 1895.)
Kunigija nuo pat įsikerėjimo krikščionybės su- 

t prato tą teisybę, jog svietą bus galima kreipti į 
. kurią pusę norint, jeigu jaunuomenę jie patys mo- 
Į kįs-atsakančioje dvasioje. Dėlto tai kunigija nuo 

neatmenamų jau amžių kariauja, kad tik nieką 
nuo jos neatimtų mokyklų. Kur galima, ten kuni
gija vienyjasi su vyriausybe, ir abidvi dirba ran-

1 ka ranką, kad tik žmonės neišsprūstų iš jų ža- 
i bangų. Taip tai darosi Maskolijoje, kur juk įėjo 

, dabar į madą cerkviškai parapijinės mokyklos.
I Nėra abejonės, jog krikščioniškoji mokykla yra 
' dukterimi bažnyčios. Jan Tertulijonas paniekino 

vietišką mokyklą, kuri, anot jo, gaivina tik išdi-

tapo pavarytas už nepasisekimą to darbo. Tokią 
pat nepasekmę jis turėjo . Weimare, Kasselyje, 
i rankfurte palei Mainą. 1618 m. pašauktas į Koe- 
ten, jis keravyjo mokytojus ir potam įsteigė dido
ką mokyklą, kur pritaikė idėjas mokymo pagal 
laipsnį vaikų supratimo. 1619 m. Kalvyniškiai Jį 
suėmė, pasodino į kalėjimą ir tik po 18 mėnesių 
teišleido, už tai kad daugiaus pažadėjo, negu galėjo 
teafti. Nepasisekė jam nė Magdeburge, nors gel
bėjo jj pastoriai. Po daug bėdų ir kartumų gyve
nimo Rittig pasimirė 1635 m

(Toliau* bus.)

NAUJI RASTAI.
A. Graves. Vietinio korespon

denciją, kur buvo reikalinga, 
pataisė jau kiti ir tai geriau, aiš
kiau. Dp kartu taisyti tą 
negalima. x

patj

Tikri Ir netikri ėventlejle. Paveik
slėliai Ii gyvenimo kankintinių Ir 
kankintojų. Išleista Susi v. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61, prekė .. 15c

BALIUS.
79ta kuopi 

utaminke, 2Č

Kūdikių Vergija " Laisvoje” 
Amerikoj. Sutaisė pagal J. Spar- 
go, J. Sirvydas. Socijalisto kny
gynėlis No. 7, Philadelphia, 1907 
m. 20 pusi.

Aprašytas čia išnaudpjimas 
vaikų Amerikos dirbtuvėse ir 
pardavyklose. Su tuom 
dojimu vertėtų susipažinti 
rikos darbininjeams, todėl 
retų skaityti šitą knygelę, 
parodytas ir kelias, kokiu eidami, 
Amerikos darbininkai gali tą ver
gėją panaikinti.

APGARSINIMAI
išnau-
Ame-
pride- 
kurioj

Gyvybė (Kantatas) ir kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonas 
Viskoška. Chicago, 1907 m.

Telpa 
tuvoj”: ' 
Vylius, 
verbai.

čia pirma tilpusi “Lie- 
Kantata Gyvybė,

Sonetai, Priešams, Pro-
Jautimai. Viskas para

šyta eilėmis.

eilės

Gyve- 
turinti 

visiems 
prider-

Oriason Svett-Marden. 
nimo Mokykla. Knyga 
pakelti dvasią Ir įkvėpti 
norą atsižymėti mokslo 
mių dalykuose. Lietuvių kalbon
išvertė K. Žegota. Chicago, 1907 
m. 235 pusi.

Raštas tas tilpo pirma “Lietu
voj”, dabar skyrium knygoj at
muštas. Jame']privesta daugybė 
paveikslų iš gyvenimo atsižymė
jusių žmonių: kaip jie dirbo, mo
kinosi, kol atsižymėjo. Čia yra 
ištikro paremta paveikslais gy
venimo mokykla. Knyga verta 
perskaitymo ypač viikų tėvams, 
norintiems gerai vaikus užaugin
ti.

t 51
Nuo lapkričib Mėnesio Bells- 

hille, Škotijoj, ^pridėjo išeidinė
ti naujas dvi sžnvaitinis lietuviš
kas laikraštis vardu “Rankpel- 
nis”, pašvęstas Anglijos lietu
viams darbininkams.

VIETINES ŽINIOS.

žmonių užtarytojai. Vertė 14 rusų 
kalbos Sennuktaė. Aprašo apie du 
broliu Grakcbu, 130 metų prieš Chri- 
staus gimimą, iš Rymo laikų ir kaip 
tnom laiku žmonės buvb pavergti ir 
visaip kankinami. Pusi. 32, prekė 10c

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
lių Iš eiųbryologljos. Pusi 12. 
kė. .10c

dėkl- 
Jeigu 
11.00 
Vle-

Oras, Vanduo, ėvieaa ir šiluma. 
Lekcijos prof. Blochman’o, sutaisė 
šernas. Su 
138. Prekė

daug paveikslėlių. Pusi.
................................. 40c

Teutiškoe
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų ir susirinkimų, laisvės žo
džio Ir sąžinės, ir kame išganymas? 
Pusi. 47. Prekė .........     10c

Politikos knygynėlis.

Laikrodininko atminimai. Pasak 
Krkman-Satrianę, sutaisė S. M. Pa
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Prekė....15c

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

— Dėl stokos pinigų, bankai 
pradėjo išleidinėti čekius; čekiais- 
išmoka daugelis dirbtuvių ir 
darbininkams algas. Savininkai 
didelių vidurmiesčio pardavyk-

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

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

2) Pinigus geriausiai siųsti per 
Money Orderį arba registruotame 
laiške. Nedėk į laišką smulkių sida
brinių. nė auksinių pinigų, nes jie 
kelionėje kopertą praplėš, išpuls ir 
prapuls. Geriau, vietoje smulkių, į- 
dėk pačtlnių markių ui tą sumą. 
Pačto marke* priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė ui 
11.00. Jei suma siekia $1.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet 
te pinigus arba Money Orderį, 
suma bus |1.25, tai galima dėti 
pinigais, o 25 centus markėmis,
nok markės turi būti visame sveikos, 
nesulipusios viena su kita, nė prie 
laiško oeprllipintos, teip kad męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškams. 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų Siaurinės Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

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

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius tavoms, niekada ne
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką 
kitą, kas su užsakytais tavorais Nesi
riša, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekvienas 
departamentas yra po priežiūra ki
tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos 
popleros surašysite keletą reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame

I departamente kol tas jį apdirbs ir 
■nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė į laiką at
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir
mąjį departamentą likus laiškui, ant
ram nelieka davadų. Geriausiai yra 
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros 
popleros, tada kiekvienas reikalas 
bus perduotas tam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim 
laiku liks atlikti greitai ir gerai.

5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyrame laiške nuo

Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popie
žių Pijų IX. Parašė Vlctor Hugo, 
antra laida. Prekė ...................10c

Užsiprašydami virš minėtų knyge
lių, adresuokite:

A. OLSZEWSKI8
80. Halsted St, Chicago,3252 IIL

NAUJI ŽAISLAI IŠ LIETUVOS 
ATVEŽTI I

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

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai toblyčia 
22x24 colių su nupieštais keliais ir 
tinkamais Išreiškimais su num. 
pradedant nuo 1 iki 12L 

šiame žaisle kiekvienas 
jąs turi mėtyti kaulelį; 
gali 2 ir dauginus ypatų,
ypata apslrenka sau vieną kupstelį 
(yra 5 yvairių spalvų) kuriųom 
uždengia tam tikrą numerį kaulei) 
metus. Toblyčia 
lis, eu skrynute 
mus per pačtą.

dalyvan- 
dalyvauti 
kiekviena

susilenkia j 
prlslunčiame 

Prekė ..........

Ir lošimas,

TEATRAS IR 
Springfield, III.

S. L. A. parengė
d. lapkričio (Nov.), • 1907 nų
gražiausioje šio miesto svetainė
je “Arion Hali”, ant kampo 4tos 
ir Jefferson gat Balius prasidės 
7 vai. vakare. Įženga vyrams 50c., 
merginoms ir moterims dykai 
Lietuvai ir lietuvaitės iš Spring- 
fieldo ir aplinkinės nepamirškite 
atsilankyti ant šito pokylio, kuris 
bus gražiausias iš visų čionai bu
vusių pokylių. Ant pokylio btu 
lošiama užimanti komedija “Lė
kė kaip sakalas, nutapė kaip va 
balas”. Bus teipgi dainos ir de 
kliamacijos, p laike baliaus bus 
skrajojanti pačta iki vėlybai nak
čiai. Nepamirškite šios progos, 
bet atsilankykite visi. Maloniai 
kviečia

Komitetas. .

lomt METINIS BALIUS1
Chicago, III. ,Parengtas storone 

draugystės Dovydo Karaliaus, Mu
zikantų ir Giedorių. Atsibus, ne
dėlioj, 24 d. lapkričio, 1907 m., 
Freiheit Tumer salėje, 3417 So. 
Halsted st Balius prasidės 4 vaL 
po pietų ir trauksis iki 12 vai. nak
ties. Įženga 25c porai. Užprašo
me visus lietuvius ir lietuvaites ko- 
skaitlingpausiai atsilankyti ant ši
to puikaus baliaus, nes tai bus 
paskutinių balius prieš Adventus, 
ant kurio grajįs puiki lietuviška 
muzika, prie kurios galėsit linksmai 
vakarą praleisti ir smagiai .pasi
šokti. Su guodone

Komitetas.

LIETUVIAI NEPAMIRŠKITE 
ŠIOS PROGOS.

Chicago, III. Lietuvių Gicdo- 
rių Dramatiška dr-stė parengė 
antrą maskinį balių, nedėlioj 24 
d. lapkričio, 1907 m. Atlaš Hali, 
3234 Emma st. (North Side). Už 
keisČiausį apsirengimą bus duoda
mos dovanos: 1) moterims bron- 
zolietas $10.00; vyrui Fountain 
Pen $7.00; 2) setas šukų $5.00; 
vyrui setas guzikų $4.00. Balius 
prasidės 4 vai. po pietų. Įženga 
ypatai 25c. Užkvicčia visus šir
dingai.

Komitetas.

4 ds-
1 na*
11.50

Flirtas, žaislas 
grisiems pavestas. Yra skrynute su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairiais 
klausymais: ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Dangaus Ir prie Flirtas 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir- 
tos prekė ...................................... 31.25

soau-

IŠKILMINGAS BALIUS.
Kenosha, Wis. Jaunų Lietuviu 

šviesos Kliubas parengė iškil
mingą balių subatos vakare, 23 
d. lapkričio (Nov.), 1907, Con- 
gress svetainėje, 304 North Chi
cago st. Balius prasidės 7 vaL 
vakare ir trauksis iki 2 vai. nak
ties. Įženga vyrams 25., mergi
noms ir moterims dykai. Ant 
baliaus grajys geriausia muzika, 
“brass-band” po vadovyste p. G,



Zurlino, susidedantis iš 30 muzi
kantų. Todėl prie puikios mu
zikos kiekvienas galės gerai pa
silinksminti ir pasišokti ir links
mai praleisti paskutinias dienas 
prieš liūdnus adventus. Kviečia
me visus, jaunus ir senus ant to 
vakaro ateiti ir drauge su mu
mis pasilinksminti.

Komitetas J. L. š. k.

keli metai kaip Amerikoj’e. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Antanas Kižis 
’ 59

S. ■

B ‘ BALIUS! BALIUS!
Paterson, N. J. Dr-stė šv. Ka

zimiero parengė 6 metini balių 
27 d. lapkričio (Nov.), 1907 m., 
Helvetia svetainėje, 54*56 Van- 
Houten gatvės. Balius prasidės 
nuo 8 vai. vakaro ir trauksis iki 

. 5 vai. ryto. Užprašome visus 
lietuvius ir lietuvaites, senus ir 
jaunus atsilankyti ant tos links
mos nakties. Muzika grajys vi
sokius lietuviškus šokius. Kvie
čia

Pine st. : 
Elizabethport, N. J.

_____ ____
Pajieškau savo brolio Jono Lu

košiaus, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Šaukėnų miesto. Jis buvo 
Anglijoj apie 6 metus, iš Anglijos 
girdėjau išvažiavo į New Yorką. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Kaz. Lukošius, 
51 Knox Str., Lewiston Mc

II

Komitetas.

PIRMAS DIDELIS BALIUS 
’ SU PRAKALBOMIS.
Chicago, III. Susivienyjimas 

draugysčių nuo 18-tos ir Union 
' gatvių parengė didelį balių su 

prakalbomis 28 d. lapkričio 
(Nov.), 1907 m. Freiheit Turner 
svetainėje, 3417 So. Halsted st.; 
tarpe 34 ir 35 gatvių. Svetainė 
bus atidaryta nuo 3Č10S vai. po 

iki 5 vai. 
dykai, o 

Prakalbos . 1 po pietų. 
6 vai. ir

Ne-

Pajieškau savo brolio Jono 
tuko, Kauno gub., Raseinių 
vieto, Laukudos parapijos, Miku
liu kaimo. Ii ar 12 metų kaip 
Amerikoje. Pitjniau gyveno Pit- 
tston, o vėliau Seatonville. Teipgi 
pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Kantauto, Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Laukuvos parapijos. Tu
riu svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas malonės duoti žinią ant 
adreso:

I M. Letukas, 
2224 N. 151h St., Springfield, III.

pa-

Pa j ieškau savo brolio Jurgio 
Latvio, Kauno gub., Raseinių pa
lieto, Mankunų vol., Rožaitelių 
kaimo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso.

John Latvis,
34 R. R. Avė., Bridgeport, Conn.

jos. Trys metai atgal gyveno 
Westvil!e, III. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

J. Reinonas
~ 4 Box 11 ’

Ellsivorth, Pa

Pajieškau savo moters Marijo
nos Poškauskienės, 42 metų am
žiaus, Kauno gub., Panevėžio pa- 
viėto, Sadavos parapijos, Ruko- 
nių sodžiaus. 28 d. rugpiučio, 
1907 m. pabėgo nuo manęs su 
trejetą vaikų iš Beloit, Wis. ir 
išnešė $900 mano pinigų. Vie
nas vaikas 18 m., 2ras 12 m., 
3Čias 6 m. Moteris geltonų plau
kų, nedidelė, pagal nosį turi kar
pą; girdėjau, kad yra Čhicagoje 
aplink Canal gatvę ir vadinasi 
Marry Brown. Vyras su ku- 
riuom pabėgo, yra 22 metų am
žiaus/ juosvų plaukų, nedidelio 
ūgio, paeina iš Tauragės, Rasei
nių pavieto, vardas jo Jurgis 
Slupendra. Jeigu kas nors tą po
rą kur užtėmys, tai malonėkite 
man pranešti adresu:

John Paškauskas
* 4654 S. Paulina st.

Chicago, III.

Parsidu0d$ Ubai pigiai geras 
saliunas su*v1s^ tavorais ir ra
kandais še^ęms primams. Parsi
duoda dėlto, kad savininkas tu
ri kitą užĮųęmin^. Pasiskubinki
te atsišaulM ad^su

J. J.
125 So. Jenessee st. 

'•'fk; Wa4«g»n, IU.

APLEIDO SPAŪDĄ KNYGOS

aukščius Ir 11 Su pavsg^Sj-'^ 
ago, III. 1905, pusi. 137 ....

ri» 
ir 
tiš 
ap
«et 
*t< 
saj 
ga
Ta

pietų. Įženga nuo 3 
su draugystės ženklu 
po S vaI- 25c. P0™*- 
prasidės nuo 4 vai. 
Balius prasidės apie
trauksis iki pusiaunakčio, 
pamirškite šitos brangios dienos, 
nes- tai yra Padėkavonės arba ka
lakutų diena ir kaip kalakutas 
šaukia į pulką teip ir męs trau
kime į vieną pulką. Lietuviai ir 
lietuvaitės, atsilankykite ant ši
tų prakalbų ir baliaus, nes išgir
site daug naudingų dalykų. Šir
dingai užkviečia.

Komitetas Suv. Dr-sčių.

Pajieškau savo draugo Jokūbo 
Kazlauskio, Kauno gub., Panevė
žio pavieto, Biržių parapijos, Sle- 
pnių sodžiaus. Pirmiau gyveno 
apie Boston, Mass. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

And. Tanki anas, 
910 — 6th St., Racine, Wis.

Pajieškau savo giminaičių: A- 
leksandro ir Juozapo Tamulionių 
ir Jud. Mikalitlno. Visi Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Vabal
ninku parapijos, Mikienų ‘ so
džiaus. Jie patys ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Jurgis Tamulionis
33 VVhitney st.

Orange, Mass.

TIK PElf TRUMPA LAIKA.
Paskireme mes parduoti, už la

bai numažinta preke, visokias kny
gas, gromatoms popieras, abrozde- 
delius, pastatomas altorėlius, Škap
lierius, Rąžančius, ir Palangos Tre
jas devyneria* iš tos priežasties no
rime tad padaryti vieta dėl naujų 
tavorų, gražiausios popieros su pui
kioms kvietkoms, tuzinas 25c ar
ba 100 už $1.30 ir męs expresą 
apmokėsime į visus kraštus, kny
gas ir kitokius daiktus iš musų Ka- 
taliogo duosime dėl perkup- 
čių tiktai. Dideli katalioga pasių
sime koinam dykai, prisiunčiant 
4c stempų dėl kaštų nusiuntimo. 
Reikalaujame agcntM> ‘r duodame 
gerą uždarbį ant musų tavorų. Ad- 
risas.

M. Zukaitis
227 E. Main Str.
New Britain, Conn. U.S.A.

Reikalavimai

Viršininkai Centro Komiteto 
“Aušros” Dr-stės.

Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė, 
1 Church Str., Plymouth, Pa.

Sekr. susinės. — J. Šernas, 3252
S. Halsted Str., Chicago, III. ’

.Finansų sekr. — K. Gugis, 4945 
Justine str., Chicago, III.
Kasierius — Dr. J. Šliupas; 1419 
N. Main Avė.. Scranton, Pa.

Pajieškau savo dviejų brolių 
Petro ir Antano ^Malaukių, Su
valkų gub., Senapilės pavieto, 
Freidos gmino, Panemunės para
pijos, Vinčunų kaimo. Jie patys 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Jurgis Maliaukis 
Box 173

Cle Elum, Wash.

Pajieškau savo pusbrolio Sta
nislovo Buckaus, Vilniaus gub., 
Trakų pavieto, Valskininkų pa
rapijos, Gelunų kaimo. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Mik.
C.

Budrevičius
A. Badger Newington, 

. Portsmouth, N. H.

Reikalabjame 500 angliakasių, 
vedusių ir nevedusių, valstijoje 
Illinois; 82c už anglių toną. Ke
lionė iš Chicagos tiktai $5.00, an
glių sluogsnis 4 pėdos. Teipgi 
reikalauja 400 darbininkų valsti
jose Wisconsin ir Michigan prie 
medžių darbo. <Mokestis nuo $28 
iki $35 su valgiu ir ruimu. Pigi 
kelionė - iš Chicago. Darbas ant 
visos žiemas. Lietuviškas agen
tas. Adretgpk: qj. Lucas, Ruoni 
3, 128 So. tdark st., Chicago, Iii.

savo brolio Martino 
Kauno gub., Rasei- 
Skaudvilės parapijos, 

8 metai kaip Ame- 
metai atgal gyveno 
Turiu prie jo šauk-

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos 

darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- 
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.

Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs, 
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė 
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje vyriausiu agentu yra:

M. J. Damijonaiti*, 
3250 S. Halsted St., Chicago, III.

Pa j ieškau 
Karbauskio, 
nių pavieto, 
Pužų kaimo, 
riko j e; 2 
Grandville.
tis, nes esu sunkiai sužeistu ir 
guliu ligonbutyje, kur jau manęs 
nebenori laikyti. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Juozapas Karbauskas
3254 S. Morgan st. 

Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui apšvie
stos merginos, nepaisančios ant 
skirtumo tikėjimo, vistiek ko
kio tikėjimo; bilc protinga. Ne 
jaunesnės, kaip 20 ir ne senes
nės kaip 25 metų; turi mokėti, 
skaityti ir rašyti. Aš moku lie
tuviškai, vokiškai ir rusiškai; 
buvau kareivijoj du metu. Pra
šau maloniai atsišaukti ir pri
siųsti savo fotografiją. Kiekvie
nai duosiu atsakymą. Atsišaukti 
šiuo adresu:

Frank Vergissmeinnicht, 
Box 263

Greenwood, Ark.

Reikalauja ger<vyrų tuojau pri
sidėti prie ^elujjLŠkos kolionijos 
ip-ažiausioje Texas valst. apygar
doj, golfo fKcrJBrj. Darbas ant 
visada ir gera mokestis geriems 
darbininkaną^ kųpe gali įmokėti 
celis šimtu* dolerių ir būti sąna
riais. - . >•

jot ir bus Rašyk arba
atsišauk y patiek ai. Reikalaujame 
agentų. Lithuanian Colony, Room 
3, 45 La Šalie st, Chicago.

Pajieškojimai
Pajieškau lietuvio, kuris norėtų 

uždėti grosemės ir bučemės biznį. 
Randasi gera vieta naujame mie
ste. Lietuvių šeimynų yra apie 
40, o pavienių apie penkis kartus 
daugiau. Čia nėra jokio kito lie
tuviško biznieriaus; vieta labai ge
ra ir geras žmogus gali padaryti 
gerą gyvenimą. Atsišaukite tuo
jau šiuo adresu:

Jos. Skinderis,
Harrisburg, III.Box 501’

Pajieškau
Jesevičiaus, 
pavieto, Salantų parapijos, Gel- 
gaudžni sodžiaus. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu:

St. Jesevič
•/ 604 W. German st

Baltimore, Md.

savo brolio Antano 
Kauno gub., Telšių

Pa j ieškau savo pussesers Petro
nėlės Jencaitės, Kauno gub., An- 
driejavo parapijos, Raukų kaimo. 
2 mėnesiai kaip Amerikoj. Ji pa
ti ar ka$ ktas malonės duoti žinią 
adresu;

Kaz. Kaulus
_. ir .Arf-

212 First st.
- * Elizabeth, N. J.

■ Pa j ieškau savo brolio . Juozo

* Aš Anastazija Lazdauskienė, 
po tėvais Lileikytė, pajieškau sa
vo vyro 1-Kazimiero Lasdausko, 
Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Vazgirių parapijos. Antri me
tai kaip Amerikoje, pirmiau gy
veno Čhicagoje. Aš ką-tik pri
buvus iš Lietuvos ir norėčiau su 
juom pasimatyti. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti 
adresu:

Anast. Lazdauskienė 
1177 E. 63rd st. 

Chicago, III.

žinią

Pajieškau savo dėdės Kazio De- 
lenevičiaus, Suvalkų gub., Vilkavi
škio pavieto ir parapijos, Pavem- 
brių kaimo.- Pirmiau buvo Angli
joj, o apie du metai kaip pribuvo 
Amerikon. Teipgi pajieškau savo 
pusbrolio Juozo Barkauskio, Su
valkų gub., Vilkaviškio pavieto, 
Gražiškių parapijos, Dambraukos 
kaimo; 5 metai kaip Amerikoj. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Jonas Smitrevičius, 
322 West End Av., Delray, Mich.

Aš Marijona Pupšienė, po tė
vais Botškaitė, pajieškau savo 
vyro Antano Pupšio, Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Vervešinių mie
stelio. Jis yra preseriu prie siu
vimo vyriškų drabužių. Plaukai 
gelsvi, pusėtino ūgio; kalba lie
tuviškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Jau du metai kaip mane apleido. 
Pirmiau buvo St. Louis, o da
bar, girdėjau, persikraustė Chi- 
cagon. Turiu labai svarbų reika
lą. Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu, o busiu labai 
dėkinga:

Mar. Pupšienė
85 Catharine Str., Bx 6, 

New .York City.
J

Pajieškau savo švogerio Miko-
lyįĖio, Suvalkų gub., Pašlavaičių t 1O Jonusauskio, Kauno gub., Ra- 
kainio, Mivhaiiškio gmino. Jau'šeinių pavieto, Rietavos parapi-

Pajieškau savo draugo Kazi
miero Mankaus, Suvalkų gub., 
Naumiesčio pavieto, Punckų kai
mo, Kriukų valsčiaus, Ilguvos 
parapijos. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Kaz. Račkaitis
Box 9

Vandergrift, Pa.

Reikalauja gero šiaučiaus j 
apautuvų kromą, darbas ant vi
sada. Atsišaukite adresu::

A. J. Jablonskis
3262 S. Morgan st.

’ Chicago, III.

Pajieškau savo dėdės Franci- 
škaus Rozickio, Kauno gub., Ra
seinių pavieto, šidlavos parapi
jos, Piotkuniškių sodžiaus. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Vinc. Domaič
52 River st.

Rumford Falls, Me.

IS BELOIT, WIS.
Čia yra nemažas lietuvių būre

lis apie 18 vedusių ir 150 pa
vienių. 25 rugpiučio susipratę 
ietuviai sutvėrė čia pašelpinę 
dr-stę vardo Švento Antano. Iš
karto prisirašė 35 nariai, o dabar 
jau yra 56. Dr-stė turi charterį, 
pečėtj ir konstituciją. Vertėtų 
visiems lietuviams prie tos drau
gystės prisirašyti, nes nelaimei 
atsitikus turės kas juomi apsiru- 
pys ir kas j j sušelps. Darbai ei
na gerai. > Pigiausia mokestis 
$1.65 ir kyla augštyn iki $4.00.

Beloitiškis.

Ant Pardavimo
Už $2800 pirksi lotą su dviem 

namais ant Wallace Street Chi
cago Heights. Rendos atneša 
$31.00 ant mėnesio. Pati renda 
gali tas propertes išmokėti. Atsi
šauk pas A. Olszeuski, 3252 So. 
Halsted St., Chicago. Męs turi
me daugybę gerų namų ant par
davimo visose miesto dalyse.

Parsiduoda labai pigiai saliu
nas, įrengimas pirmos ; kliasos, 
icense tiktai 500 dol. metams 

Tirštai lietuviais apgyventas mie
stas. Parduodu iš priežasties iš
važiavimo tėvynėn, užimti tėvų 
palikimus. Gera proga norinčiam 
pigiai nusipirkti gerai einantį biz
nį. Atsišaukite ypatiškai adresu: 

C. J. 1404 52nd avė.
Grantworks, III.

Išvažiuodamas iš miesto | 
priverstas parduoti savo dalį, 13 
metų senumo kriaučių kromą, ne- 
šanČiame gryną pelną $4000 me
tams. Parduosiu už $450. Pirkė
jas turi būti kriaučius. Atsišau- 
cite ar rašykite pas:

Ch. Z. Umich,
45 La Šalie str., R. 8.

1 ■' Chicago, 111.

esu

JONAS J. GUDINĄS
Užlaiko pirmos kliasos saliuną 

ir restauraciją, kur galima gauti 
geriausius gėrymus, cigarus ir 
valgius, teipgi turi puikią svetai
nę susirinkimams, baliams ir ve
stuvėms. Tėmykite adresą:

Wabansia a v: Chicago, III.223

Knygų Kataliogas
641 Geografija arbę žemės aprašy

mas. Pagal Gelkle, NaJkovBkj Ir ki
tu* sutaisė 4 Su paveikslais.
Aiikial ir sup&ntamai apraio musų 
žemę, jos pavidalų, didumų ir platumų; 
jos kalnus, jtf^vsrdfcs, sugėtj, vulka
nus metančius 48 safęs ugnj; iŠ kokių 
sluogsnlų susideda lėmė, kur Ir klek 
joje yra anglių,’gelėžles, aukso, dru
skos ir kitų gėrybių? klek marių, eže- 
H), upių, jų vafifttf, plotis, gylis; kokie 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, k ar- 
tųs; kokie jųpse gyvena gyvūnai ir tt 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, 
galkštystės, respublikos Ir tt 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai, pramonės, Išdarbiai ir tiesos; 
kokie miestai, su klek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur koki* orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dieno* Ir nakties; kur visa
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletu nedėiių nenusileidžia arba 
neužteka ir tt Knyga didelė 6x9 colių, 

lant geros, standžios* popieros spaudln- ___ _________ _______ ______ ir<
lt*. Chicago, Ui. 1899, puat 469. $24)0 susekimas, vystymąsi ir tt Bu pa-

kunl-
Kiek 

kokie 
užsiė-

X)RISSON SVETT-MARDEN

GYVENIMO MOKYKLA
Lietuvią kalbon išvertė K. ŽEGOTA

šito knyga yru viena U geriausią knygą lietuviškoje 
kalboje. Joje surašyti gyvenimai, patyrimai didžią zmomu. Yra 
tai „Knyga turinti pakelti dvasią ir įkvėpti visiems norą atoižy- 
mėti mokslo ir pridermią dalykuose**. Knyga patraukia, priduoda 

. energiją, pajiegą ir ją nedėti tol iš rankos, kol visos neperskai
tysi. Yra tai knyga pasilie kančios vertės, ues nors ir dešimti 
kartą ją perskaitysi, vistiek ji nenustos savo patraukimo, bet kM 

Lart padarys didesnę įtekmę.
Knyga tari »lss 21 akyrlą, kuris uisivsdlns Mkasėlai: Žmogus ir pro

ga; Jaunuomenė sunkiose aplinkybėse; Valio* stiprumas; Liuosos 
nuo užsiėmimo valandos: Geni jai lik i jaunikaičiai sunkiose sąlygose. 
Kokį iisirinkti amatą; Energijos tauplnimss: Savo laiku; Linksmu
mas ir ilga gyvastis; Geras sudėjimas — tai turtas; Pasiryžimo lai-. 
mėjimas; Taktas ir sveikas protas: Tikėk sau ir gerpk save; Auk- 
lėiau turto; Už kokią kainą įgaunamas pasirenti mes; Budas — tai 
pajlega; Darbotvarke; Gyvenimas yra tuo, kuo jį padarome; Lai
mėjimas neveizdint į pralaimėjimą; Ilga gyvastis Ir kaip ją įgyti; 
Buk taupus. *

Knyga yra ištiesą “Gyv«>iaw Mokykla** tikroje prasmėje 
to žodžio ir U jos išmoksi daugiau negu iš bent vienos mokyklos. 
Nusipirk ją, o nesigailėsi.

Knyga turi 235 pusi.
Prekč popieros viršals $ 1.50; audimo—$2.00.

Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma.
Lekcijos prsf. Blickaui. . Sutilsi SERBAS.

Vienas vardas p. šerno jau užtikrina, kad čia yra knyga 
* didelės moksliškos vertės. Knygoje išaiškinta: kodėl vienoj vie

toj oras lengvesnis, kitur sunkesnis; kodėl ir kas gimdo žaibas, 
perkūnijas; iš ko susideda oras, kas jis yra, kokiu sunkumu 
spaudžia ir tt. Knyga išaiškina visus tuos svarbiuosius klausy
mus, kuriuos męs būtinai turime žinoti.

Knyga turi 138 pusi.
Prekė knygos 40 c.

Kaip žmonės su ponais kovojo?
Sodiečių sukilimai Ispanijoj, 15 amžiuje, Anglijoje 16 amž. 

Paraše A. J-tis.

Laikrodininko atminimai.
Paveikžlas iŠ Napoleono L paskutiniųjų, nelaimingą karią, 

huk Ertai4itrliH. Sutikt S. M.

SVAJ US
Vaizdas siekimo aukštybės.

Tragedija-Poema 5-se aktuose.
Parašč Jonas Viskoška.

Tai yra fantaziikas piešinys parašytas dramatiškame pavi
dale. Paveizdai paremti ant tikrų atsitikimų. Svajos arba, ki
taip užvadinus. Svajotojas, norėjo įvykdyti gyveniman dangų, 
vienok per savo gyvenimą kentėjo vien vargą ir persekiojimus jį 
neapkenčiančių žmonių. Ant galo tapo nukankintu.

Perskaitę tą knygelę aiškiai pamatysite kaip sunkiais ir erš- 
kiečiuotais keliais turi eiti viri, kurie stengiasi įvykdyti gyvem- 
man tą. ką žmonija nesupranta. Viri žmones yra išdalies klai
dingi, todėl autorius, aprašinėdamas, nesilaikė nė vienos pusės, 
rašė teip, kaip gyvenime atsitinka.

Su ta knyga naudinga susipažinti kiekvienam žmogui, kuris f 
tik save gyvu jaučia. Ją skaitant užeisi ant tokių minčių ir at- 
jantimų. kokių gyvenime galbūt niekada nesvajojai. Ją skaity
damas dasirinosi kaip jgytl dangų ir kodėl mums sunku 
yra ant žemės gyventi. I

Puslapių 135. Prahi 40 c.

Gyvybe
Ir kitos trumpos poemos.

Parašė Jonas Vlskoška.

Kuygeleje telpa eilės: Gyvybė (Kantata), Ištvirkėlis, Vy
lius, 3 Sonetai, Proverbai ir Jutimai.

Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis litaromis atspau
sti parašai ant nugaros Ir tono.. $2.50

539 8vlsto pabaiga. Ii rusiško vertė 
Pr. Siūleli*. Kas nori dasižinoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
ilą knygelę. Chicago, III. 1902, pu
slapių 31.................     10c

597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
gal Schmehl*! šernas. Mokslas apie 
subudavojimą kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, tarnapilvių Ir 
žmogaus. Kiekviena* žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų gimine jis 
tveria. Su paveikslais. Chicago, 111. 
1906, pusi. 313  ........................ $1.00
Apdaryta .............   $1^5

600 EthnologlJ* arba mokslą* apie 
žemės * * “ _
landtą parašė šernas. Su paveikslė
liais, 
knyga 
nių veisles. JI parodo visų viešpaty
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių salelių žmonės ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilme*, parvą, tikėjimą, pa
pročiu*, užsiėmimą ir abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
ją, tegul perskaito šią knygą. Chica
go, m. 1903, pusi. 667 .................. $2.00
Apdaryta grašiuose ir drūtuose audi
mo apdaruos* ............................  $2.50

546 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal BitnerJ sutaisė Šernas. 
Aprašymą* smulkiausių bakterijų gim- 
lančtų visokias Ilgas pas žmonis, jų

tauta*. Pagal D-rų M. Haber

Yra tai svarbiausia moksliška 
apie viena musų pasaulės žmo-

veikalėliais. Chicago, m. 1905, pusla
piu 113 ................................................ ..

566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvairius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvėri
mų kunus žmonės kasdami gilius Šuli
nius, kanalus, arba imdami iš šėmės 
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. 
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti įvairiuose mušėjuose, iš 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip 
sena yra musų žemė, klek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
žvėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą ir senumą žemės sluog- 
snių, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant jos atsirado. Chicago, I1L 1906, 
PM1 «70..............................  $1.00
Ta pati apdaryta.........................  $1J»

658 Isto-IJa Chicago® Uetuviy i- 
apljų ir kunigo Knsučuno nr’n?W 
sikrsščlu "Lietuva- 
tilo mėnesyje 1899 m. čia 
ašymaa: klek yra lietuvių

<valga Chicagos lietuvių
>at čia jų atsiradimo igj pabal^J Ji 
netų; istorija jų parapijų fe prov*į? 

Gigo Kraučuno bu "Lietuva",
III. 1901, pusi. 580 ..................
Apdaryta........................................ JĮ*

678 Lietuvių Pratėvlal Mataj* 
joj*. Nuo senovės iki ji« pateku^ 
valdžia Persų. Paraiė Uetoro/|Į^ 
tojai (D-ras J. Šliupas). Knyga 
283 puslapius ir 4 dideliai nupaa, M 
rodančia* vietas kur senovėj* gyJ^ 
lietuvių pratėvial. Aprašo lietav^g^ 
dėjimų dar 800 metų prt«š Kristma 
gimimų. Chicago, Iii. 1899.

708 Raito Istorija. Pagal A. R 
Schnitzerj sutaisė Šernas. A py fa, 
klu budu įmona raAytl lAmoką ggg 
išdirbo sau raitą kiekviena žmo®jų 
tauta, kokie buvo raita! lenovėj* daug 
metų prlei Kristų, kada zmemta n*, 
toje raito vartojo mazgelius am im*. 
rų. iiplaustyniuB ant medžio, 14ka*Qf, 
mus ant akmens, plckė paveiksi*^ 
tik neseniai daėjo iki Aiandienfaio al
fabeto (litam), su kūrino* dabar g* 
ii paraiytl kiekvieną todj ir viską sp. 
kalbėti tefp gerai, kaip ir gyvu todBR 
Yra tai knyga, kurt iitikro tmor) ta 
teresuoja, parodydama kaip tobulta* 
sviete raita*. Chicago, 111. 1904, pp. 
slapių 304  ..................................... H 00
Apdaryta........ ................................|U5

722 Trumpa senobės Istorija. Pagal 
prof. R. Vlpper vertė Iš rasų kalbos 
D. Su paveikslais senoviškų liekanų 
ir 5-eis spalvuotais žemlaplais (mano
mis). Yra tai tikriausia svieto ištari- 
Ja nuo seniausių laikų, daug metų 
prieš Kristaus gimimų Iki nupoolhao 
Rymo viešpatystės. Chicago, DL 1964. - 
pusi. 305 ....................................... |1A)
Apdaryta.......................................... |125

856 Aukos karia Dievui. Parašė Jo
nas Gražys. Si knygeli aprašo kokio* 
kada buvo karis, kas buvo Jų priešą, 
sčla, kiek blėdės padarė ir daro žmo
nėms ir kas j Jus stumia. Chicago, I1L 
1902. pusi. 40.....................  10c

861 Oras J. Basanavyčius. Lenkai 
Lietuvoje. U rusų kalbos verti V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino ir sudemoralisavo Lietu
va ir kaip Ji kenkia lietuvystei sulyg 
štai dienai. Chicago, III 1903. pusla
pių 41............................................... 15c

946 Priedelis pri* lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lietuvystė* 
reikalus po valdžia Rusijos ir po 

,me lenkystės. Chicago, IU.
pių 38.................................................... 15o

pusi*'

1135 Hygiena arba mokslas apie už
laikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
Drų Noll Ir kitus, sutaisė šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas jų su 

Įatyda perskaitys, patalkys apsisaugoti 
1 nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje 
savo sveikatų, pailginti savo amžių ir 
užauginti sveikus 
kua. Chicago, m.

ir tvirtus savo vai- 
1897. pusL 132..35c

1176 Pamatas
Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei. 
Popullariškas raštas apie klausimų 
valgybos. Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukta. 
Knygutė nurodo kad mėsa ir kai-knric 
kiti tdp pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, III. 1907, pusi. 113.............30c

Visoklal Reformai.

1420 Tikyba ar mokslas? Tikėjimi- 
škl, moksliški' Ir draugiškai - politiški 
tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Šliupo. 
Antras pataisytas ir padidintas spaudi
mas. Chicago, III. 1901, pusi. 211 5fl£

1210 Aritmetika. Sutaisė 8. Skač- 
kauskas. Lesgvas būdas išmokti 8kal---1 
tliuoti (rokuoti). Knyga padalytai 1 
penki* skyrius. Skyrius I — apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky- ; 
rius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky
rius IV — Prilyginimai Ir proporcijos. 
Skyrius V — Proporcijų prievadinėa. 
Chicago, III. 1897, pusi. 104 ..........  25c

1300 Rankvsdls angliško* kalbos. Pa
gal Ollendorfą, Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti- _ 
škiausia knyga ISslmokinlmui anglį- *1 
škoe kalbos pačiam per save be pagel
ios mokytojo. Chicago, 111. 1906, pu
slapių 307 .........................................$1.25
Apdaryta..........................................$1.50

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Dalis I. Sutaisė A. Lai i s. Čia 
rasi visus lietuviškus žodžius išguldy
tus angliškai. Košnas žodis paženklin
tas kursyvoms literoms prie kokio 
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 
sojBin sųupąupis ‘laivpdv otujpnv ou 
ant nugaros. Chlcago, I1L 1902, pu
slapių 382 ................................  ..$2.00

848. Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Profesoriaus Bloohmano. Lie- 
tuvlškon kalbon vertė J. šernas. Chi
cago, III. 1907, pusi. 188 .........  ..35c

1327 Žodynas lietuviškai * angliško* 
kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalla. 
čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang
liško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, teipgi 
kiekvienas žodis paženklintas kursy
voms litaroms prie kokio gramatikos 
skyriaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios moro- 
ko skuros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso litaroms, lapų kraštai 
marmuruoti................................ ..$4-00
Ta pati knyga popieros apdaruose 33.00

553 PaCJImaa organiško svieto. Pa
gal Bttnerj sutaisė šėmas. Knyga di
deles moksliškos vertis. JI aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; paittdo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogsnlus, 
daug milijonų metų atgal gyvenusius 
ant temis augmenis, vabalus,

1328 Žodynas lietuviškai-angliško* Ir 
angllškai-lietuvlškoa kalbų. (Abi daly* 
— I ir II, t y. No. 1326 ir No. 1327) .
•ienoje knygoje. Yra tai reikalingiau

sia knyga norintiems gerai pažinti an- • 
gliškų kalbų. Formatas Ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 .... • - - • • -$6-U0
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1328. tik pilnai apdarytas brangia, gra 
tia moroko skūra. (Čia audimo nėra 
Bė biskio) .........  •••••••••• .C—

18 Opera avenna gatvė, Paryžiuj* 
Prancūzijoj.

$7.0c Moterų duelės su kardai*.

1498 Lietuviškas Sapnininkas. Su 
rinkus iš daugelio svetimų sapnininkų 
Ir sutaisytas pagal tikrų perslškal-egip 
tišką sapnininką, su 310 abrozelių. st> 
aprašymu planetų ir paslapčių, kokiai 
senovės žmonės vartojo dėl atspėjime 
ateitie®. Geriausiai Išguldo visokius 
sapnus, kokie tik žmogui prisisapnuoi 
gali. Chicago. 111. 1895, pusi. 205..50c 
Tas pats drūtai apdarytas.............65 c

18
19
80
21

Motery* prie arbatos.
Motina kudlk| prausia.
Kai; labai dideli Ue m Ui ūkai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveik g) alui

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku 
jas arba knyga burtų, monų Ir visokių 
paslapčių ir praktiška C. C. BL Ger 
main Delnažinystė, su paveikslėliais 
Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J 
Laukis. Yra tai didžiausia ir prakti 
Šklausia monų knyga, burtų ir delnai 
ilnystėa mokslo. Formatas 6x9 colius 
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik 
glas burtininko ruimo. Chicago. 111 
1904. pusi. 412  .................... *3.00
Brutuose apdaruose.......... .. ..$3-50

1521 Paslaptys Magijos bei Spiritu 
n,o Šviesoje Mokslo. Pagal svetimus 
šaltiniu* sutaisė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo. Šioje kny 
goję atrasite visas monų ir burtų pa 
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap 
Tašytos ir paveikslais parodytos visos 
slaptybės ir budai Jų darymo. Chica 
go. III. 1903, pusi. 262 ..................... 50c

SERIJA IIL
Susideda iš 26 btvreoakopiškų 

•lėlių |š K.'tataus gyvenimo, 
į kė 81.00 už bakaelį su 22 p 

•taii u.
štai ką juose gali pamatyti;
Kristaus užgimimas Betlejau^ ;.. 
nėlčje.

Trys Karaliai atlanko gimus} j.‘ 
etų Ir dovanas jam kloja.

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

Kristus ant svodboa. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandenį | vynų.

5 Kristus aut kalno kalba
6 Judošius savo pabučiavimu 
_ Kristų žydam*.

j7 Simonas pagelbsti Kristui

1

2

3

prie&als 
išduoda

krytlų

10 nukry-

1632 Gyvenimas Šv. Tėvo, Popie 
liaus Benedikto IX, valdžiusio apakta 
Hžką sostą Ryme nuo 1033 iki 1044 
metų.................................................... 25c

11

U 
13

Pinigus prlsiųskit per Money Order‘| 
ar regist ravotoje gromatoje adresuoda- 
damas:

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

S šventa Veronika apšluosto veidų 
Irtatul.

9 vkAue ramina moteris, kad jo ne- 
veck-.ų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žlavojimo vietos.

Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 
Golgotos.

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

14 Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiau*.

Kristaus kūnų ima nuo kryžiaus.
Kristų* keliasi iš grabo.
Kristus žengia j dangų.
Regykla šiųdleninio Betlejau*. '

16 
17 
18 
1»
30 kkaip eiųdien išrodo Stalnelė, ku- 

Kurioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos. 
Bažnyčia oudavota ant grabo šv. 

P. Marijos.
Kaip šiądien išrodo Kristaus gra-

21
22

23

Stereoskopai arba Telsshopa

StereoB&opas arba Teleskopą* yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėlio, abrozėlis pazlrsta į na- 
turališką paveikslą, kuriame matai čle- 
las grupas žmonių, triobų. visų mie
stą, plačius laukus, miškus, daržu* ir 
teip toliau, teip kaip kad pats toje vie
toje būtumei ir viskų savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia | natų 
Fališką ėsybę, padidina JĮ atskirsto 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau nt 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskopiškus paveikslui, 
kaip matote žemiau surašytus. «

SERIJA I.
Susideda Iš 12 Stereoskopiškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 
pundei|.

Štai ką tuose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yellow-Stone Par

ka
2 Kvietklnė paroda, mieste Sarato-

gos, N. Y.
3 Bowery gatvė New Yorke.
4 Didysis vandens puolimas,. Yeilow-

stone Parko.
5 Typiška tabako farma, Kuboje.
6 Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa

los Havrall.
7 Žuvų , rinka, mieste Manilės, ant Fi

lipinų salų.
8 Scn Jose gatvė, mieste San Juan,

Porto Rico.
9 Puikiausia pilis mieste Rhelnstein,

Prusnose.
10 Puikiausias Žurandeli* Salone d*

Jenets, mieste Vienoje.
11 Švento Mykolo palocius. Peterbur

ge, Rosijoje.
12 Švento Petro bažnyčia ir pllaclu* 

' Ryme.

24

25

Kaip šiųden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Ulytėlė po vardu Jėzaus “Štai Žmo-

101
103

103

106

107

108

109
110
111
112

113

114

115
116

pa

Ežeras viešame darže.
City, Ne* Jersey. Pama-

Patkavinl* vandenakrl- 
(Hor*e

SERIJA IV.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik 

slėlių bakselyje. Prskė 824)0 už 
bakselj.

Šitoje serljpje yra 4 sykiu* tiek 
velklėTių ką pirmutinėse serijose. 
Štai ką juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New York. Tavorų krovimas | dl 

delį oceaainĮ laivų.
New York. Pilies daržas (Casttle 

Garden).
104. Boston.
105 -Atlantic

ryj-
Niagara.

tys nuo ožlnės salos.
Sboe Falls Irom Gost Island).

Chicago. Auditoriam viešbutis 
Michlgan Avenae.

Kaskados Ir pokyllnė svetainė.
P. Parodos 1904m.

Moki iedijonu namleje.
Moki indijonų gyvenimas.
Siouz indijonų vadas, He-No-Fruld
Vartininkai (The gentinei*) 3,043 

pėdų augščio, Yosemlte, Cal.
Motina girių, 63 pėda* apėmlo. Yo 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Ozford, Ang 

lljoj.
Airija. Klllarney, pili* Ross.
Įėjima* Į Muckroas Klioštorių. a! 

-Ijoj.
šiaurinis miestas, Glbraltar.

tr

U7 
11h Berlynas. Boodler lovį* Ir Kate

113

30

121

122
123
124

Vakledja. Griuvėsiai viduramžinės 
pilies.

Vokietija. Laivas apleldžlantls Ko 
blenc'ų, ant Rheino upės.

Švedija. Stockholmaa nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališka* palocius.
Švedija. Ant kelio J Odde.
Švedija. Lejono pilis, Goteborge.

125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 
nuo Chamonta.

128 Thun, Šveicarijoj.
IK

LIETUVA
" - ~ TTI

Pulki Lletuviika! Krautuve 
Gatavų Drapanų. 

Visekfų kslnę Ir «*ro dari*. Gshfe leipui mUu k*e- 
gsriSMlu Ir plutoniu mariMnlu, tjMaralščl*. piršti
ni*, skrybšlta ir kitą daiktą Užtaikau tetaųl ir didele 
kriaučiUų dirbtu^, r:HM* kliaco* kriauklai; reikale 
gailai* puhiN drapana* | M kataHs*. Dlrbeeie vk 
aokkn vyriikin drašužiua, teip^dr kunigišku* auta- 
sus, plotčiua Ir kita* reikalingu* dfšbužiu*.?/■ 
Agentūra*'

Szifkorcziu. 
čionai galima gauti šifkortės ant visų linita Ir geriau
sią laivų. Išsiunčiu pinigus j visa svietą p.giausial ir 
geriausiai Tautiečiai, atsilankykite pas man*, o užti
krins, kad busite visi užganėdinti, t: ;; Gyvenanti 
kitam* miestuos* teipgi gaHto viską gauti p«r suslra- 
ilsėliau, pavelzdan: lilko tr} Ir pinigų siuntimu Ra
šydami. visada adresuokite:

R. Stanelovvicz 
121 E. Main St. 

Amsterdam, N. Y.

RAISTAS
(THE JUNGLE)

Toji, labai pagarsėjusi ir pageidaujama knyga spaudoje, 
ir netrukus bus užbaigta. Knyga parašyta vieno goriausių 
Amerikos raštininkų, p. Upton Sinclair ir išversta lietuviš
koj kalboje.

“RAISTAS” jau išversta j 18visokių kalbų irtas pa
rodo kaip ji visoj pagaulėj yra pageidaujama. Ji sujudino 
Amerikos visuomenę. Lietuviams tuom žingeidesnė ta kny
ga, jogui aprašyta lietuvių gyvenimas su visoms smulkme
noms, kaip veidrody permatomi vienų vargai, kitų linksmybės.

Toj knygoj aprašyta Amerikoje mėsos t rus tas, Chi- 
cagos skerdinyČia kaip nuodina visuomenę ir kaip prie mėsos 
kobiauriausius dalvkus primaišo, kad tik daugiau uždirbti, r

Knyga faktiškai parodo visą suktybių ir skriaudimų 
sistemą, ir į ką ji paverčia žmones, kuriems iš savo rankų 
darbo reikia užsilaikyti. Ji parodo, ką nukenčia moteijs pjo- 
vinyčioj, kaip jos tampa suvagiamos ir Vimyni^ gyvenimai bū
na suardyti ir kad paleistuvystė ir kiti nelaimingi apsireiški
mai tai tik pasekmė nelemtų sanlygų.

“RAISTAS” naudinga perskaityt visiems, jis labai 
naudinga kalbėtojams.

“RAISTAS” tai stora knyga, ir bus tikras papuoši
mas lietuviškoj literatūroje, netrukus bus užbaigta, kaštuos 
kaip ir angliškas originalas *1.50, bet kurie dabar prisius 
tik £1.00 apturės tą svarbų veikalą pirmiau ir plgiftU. Vie
tiniai gali užsimokėti “Vienybės" redakcijoj. Rašant reikia 
adresuoti ant iŠleistojaus vardo teip:

J. NAUJOKAS .
120-124 Grand Street Brooklyn, N. Y.

150 Gėrymo fontane* ir gatvš Senazno
Kaire, Egipte.

151 Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bašnyčioa Gemos EI

153 Mahometonų bažnyčia Šaitano Ha- 
san. žiūrint, nuo Ctadello sk-dų 
Kairo, Egipte.

Pyramidos Ir Arabų vlllja, žiūrint 
nuo Ghizeh kelio, Kaire, Egiptą 

Arabija. Daržas išdžiuvusiam*

153

154

155

156
157

158

159
J 60

181
162

154

165

166

167

168

169

17 akmenų Railroad Laikrodėlis 
lF»Ufrt>«• pagal ■ “»* pul-

■Mttei, )W plfau'iBiu kartu 
•ta P*gM tMdul <ter.i, 
telhai pMIrMi. TW*i *»»• 
u*l rlnrtHi prtoartM 

6urutwtis iiit20 Mt|

UlknvMUi r»lvuk» nt»u- 
ta.. ė k « k miAkrat #4ta4ta_ I

aetaStateMu, rsiha*au|*a*toBS
> .rMtasi parodyti, kad mat uitikm 
lakkrodtlto ir kad ■Sait.kiiua lamuta

c. 0. D. ii $5.75
Įėjimas Į paloclų, Slngapore, Indi

joj.
Turgaus diena Slngapore, Indijoj. _________
Tautiška*!* greitasis trukia, Sinsa- i*to«d»l|. J«I*U umuūu Kibrsdfllt napaUka.

I nstm.-tlr Air nA honri.ma nrla V tm Ir alinsi įnik,
pore, Indijoj.

Policijos stacija Hong Konge, Chl- 
ui jo j.

Žibinčius Hong Konge, Chlnijoj.
Chlniečių vlenbuorinial laivai į

plaukėj Hong Konge. Chtaijoj.
Gražusis kelia* Shanghal, Chlnijoj.
Žvilgis ant viešos turgavietės,

Shanghal. Chlnijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

rudHlo dykai P«iin| •ukim-U a>-H*rilk ar t v r»- 
Ska ratMill. Aku pirk.I laikrodžiui tykia 
duosime vienų lalkrodglį DYKAI!

191

192

Įplauka Ir plauklt-ntl laivų taisymo 
dlrbuvė Valparalso, Chll*.

Jamalcoa Brookllna gatvė. Port

SERIJA n.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik

slėlių bakselyje. Prekė 75c. už 
baksalĮ.

štai ką juose gali pamatyti;
1 Gražiausias vandens puolimas, Ha

vana Glen, N. Y.
2 Graudžių sodas, Floridoje.
8 Didžiausias pačto bu din kas, New 

Yorke.
4 Stebėtinas vandens puolimas, Nia

gara Falls, New York, .
5 Puikiausia svetainė United States

Kotelyje, mieste Saratogos, N. Y.
6 Kupčiška gatvė, Obispo, mieste ""Ha

vanos, Kuboje.
T Ūkininko namai, Kuboje.
8 (plukdymas galvijų mieste Manilės,

ant Filipinų salų.
9 Geležinkelis ant salos Havrall.

10 Gatvė miesto Manilės, ant salos Fi
lipinu.

11 Kapelija “Sousa” ant Paryžiaus pa
rodos, Prancūzijoje.

13 Painių daržas mieste Frankfort, 
Prosuose.

13 Merginos parduoda kvietkas mle
ste Kopenhagen, Danijoj.

14 Puikiausias kvietkų darželis, mle
ste Monte Cario.

15 įtustoenval vandens puolimas, Nor 
4 Vtffjoj.

Žiuvinls kiemas, Alhambra, Grana 
' da, Ispanijoj.

I Katedra Notre Dane, faskada. Pa 
ryžluj, Francuzljoj.

• Tullerlnų daržas, Paryžiuje, Fran 
_ cljoj.

I Palociai tautų ant upės Seina'os 
Paryžiaus Paroda, 1900m.

Venus de Milo Louvre. Paryžiuje. 
Francijoj.

I dės Champs Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.

I Didžiosios operos palocius, Pa 
ryžluje, Francijoj.

I Tvlrtynė šv. Jono ir Katedra.Mar 
seilles, Francijoj.

i Laivų užplauks ir ežeras. Villefran- 
che, Francijoj.

i Carniche kelias Ir ežerėli* Vili* 
franche, Francijoj.

r Pajūrini* kraštas Caslno, Monte 
Cario.

I Vatikano daržas Ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.

1 Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe
tro katedros.

I Didžioji galerija Colona paloduje, 
Ryme, Italijoj.

. Skliautas Settlnlo Severo, Ryme, 
Italijoj.

142 Koloseumas, Ryme, Italijoj.
143

170

Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Tokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
. tiškų lotus kvietkų pilname žy

dėjime.
Junltų žtnyčia Honmoku, Yokoha- 

ma, Japonijoj.
Yokohama. Japonijoj, štaučiu* dir

bantis lytine* kurpe*.
Yokohama. Japonijoj. Kriaukllnių 

šūvių pardavinėtojau* stoti*.
Paroda ugnagesinlų atletų, Yoko

hama, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-

198
194
195
198
197
198
199
200

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

189

140

141

Nesenlal atkasta* palocius, Pom- 
pejo, Italijoj.

Sensta* Ir Kanalas, Milane, Itali
joj.

Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj Ita
lijoj.

146 Šėrimai karvelių ant piečiau* San
Marco, Venecijoj.

147 Keltas šv. Andriejau*, Venecijoj, 
Italijoj.

Mahometonų bažnyčia Omare.

144

145

148

ito užuolankų, Algier*,

71

172

173

174

175

176

177
178

179

Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šama* jaunų gerbėjų Matsurl 
procesijoj.

Japoniški valkai, nešanti pokylln}
Matsurl altorių, Yokohamoj.
Matsurl pokylis, muzikos pastota* 

Ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Joj.

Tokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis saro 
turtų.

Japoniški kndlkial ledinės Smeto
nos šėtroj. Yokohama.

Japoniškas švejys prieplaukoj. To- 
kohama.

Japonlečių būda* eiti pailsim
Trepsi į Kigomlzų žinyčių, Kyo- 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Klgomizų žlny-

.80 Auksinis pavillonas ant ežero Kla- 
. kakuji, arti Kyoto, Japonijoj.

181 Senoviška žinyčta Fujlyama, Mt 
Fuji, Japonijoj.

183 Teatro 1 gatvė. Ilgio vienų mlllų, 
Osaka, Japonijoj.

Nara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-augarNo-Myla žiny-

183

84

185
186

Ntkko, Japonijoj. Senovė* akmeni
nis šuo. serglanti* Nlkko žinyčių 
nuo Plktoja

Havališki mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monolo* 

upės. Honolulu, HawaL
187 Daktilinių paimu keltas. Honolulu

188

189

San Fr*dcIsco gatvė, Mezico City. 
Didysis pllaclu*. Mezico City. 
“Jojimas šėnlmis".
Mano apglnėjs*.
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuri* esi danguos*“. 
Pagalvėlių karė, 
šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa- 
veikalėlių kaštuoja........................83.00

100 tų pačių paveikslų bakselyj* 
b* teleskopo....................... 82.00

25 paveikslai iš Jėzau* gyveni
mo .........  81-00

°at« viena* teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

8 E RIJA V.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelf.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti Iš visokių gatunkų. Juos* 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitą bagetų triobeslų paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija 
yra gera tiems, iniYle'TIbri pinigus už- 
čėdytl, nes ji kaštuota tiktai 35 c^ o 
joje galima tiek ftaug pamatyti kaip 
Ir serijoje L — —

•eAIja įil.
12 telo D*t maišyto gatunko paveikslė

lių pundelyje^ Pr*M 75c. už pun- 
*•!• btf lai

šitoje serijoje ipaštatBi paveikslė
liai. Labai aiškių, yrą dirbti gabiau
sių artistų, braųfausų,(darbo Į juos 
žiūrint matai vtejpą teįp aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų^ Jųklo paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kad virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |1. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų Ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopą* užtenka jiems visiem*.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 

imti paveikslus kokius tik nori ir
mourt., P- tlkl»«*

kcal, mažiukę krlaukUnę žluvaš Blųedam! ptafaM* *až. teleskopų ar 
tų. ant kitokių reikalų visada adrecuokftec

Chiulečiai renkanti ryžius. HawaL ..ą .
Gyvenimas Pretortiod. FtažtoM A> *• OLS?EWWtl»

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. 0LSZEWSKIS, Savininkas.

c—l... . i Banka. i ......-.r.. -i
šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

" Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

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

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 dešimti ar pen- 
k i oi i ką metų rentas sugrąžįs tau 
pinigus užmokėtus už namus ir 
turėsi savo savastj ant viso am
žiaus.

Tėmykite kaip' pigiai galite 
nupirkti pas mane namus su lo
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke

lias prekes, parodymui, kad kož- 
nas gali sau pigiai namus nusi
pirkti :
Ant ILLINOIS COURT 

galite gauti namus už 
$1200, $1400, $1500, $1600, 
$1800 iki ....................... $45°°

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

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

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

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

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

Ant SO. HALSTED daug 
visokių namų biznio ve

dimui, galite pasiskirti už 
$3100 iki ..................... $40.000

Ant 35th STREET mūri
nis namas, rentas $46.00 > 
ant mėnesio už ...... $45°°

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

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

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

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

Kreipkitės pas $

A.OIszevvski
3252 S. Halsted St

*



LIBTUVA

OFFIC1AL PUBLICATION
ANNUAL 8TATEMJCNT OP THE NA

TIONAL LUMBER INSURANCE C0MPA-. 
NT OP BUFFALO. IN THE STATU OF 
N. T. ON THE 31-st DAT OP DECEM- 
BER. 1906. MADE TO THE INSURANCE 
BUPERINTENDENT OF THE STATE OF 
ILLINOIS, PUR8UANT TO LAW.

CAPITAL
Amount of Capital stock pald np 

in ........ ............................................... ..

Premiuma
Irterest...

INCOME.
rvceived dnring tbe year 145743.15

Totai Income. 154740.54

EXPENDITURES.
Lossea pald dūrins tbe year....
Commtssion or brokerage .

- Salarleo, fees and ai! otber char- 
ges of oMeers, eteriu, sgents 

and employes....... ....... .....
Renta pald during tbe year..........
Al! otber taxe«. licenses and In

surance department fees........ .... 2763.12
Amount of all otber expenditureo 19178.60

4973.33
23481.63

10164.75

Totai Expenditureo. ■ 9M84.37

KAIP PADARYTI MOKUS
Yra tai ktnga aprašanti kaip Pa

daryti ES mufMi* b* jokią aparatą 
ir didelio išsilavinimo. Monus **ĮI 
kiekvienas padaryti ir lengvai ui- 
dirbti dideliu* pinigu*. Daugumas 
išMtnokinusią ii to* knygos uždirba 

#»I1Oir 1*0ant vakaro. Tarai*ta ir 
Jfkll tiek uždirbti, jeigu tik to nori. 

O kodėl nenorėti, jeigu gallmaf Nu
sipirk šitą knygą ir uždirbsi tongval. 
Knygos pW ttetai »Oa. Pinigu* 
siųsk Money Orderiu arba markitn*.

J. 1LGAVDAS
3312 1. laistei St., CIKAfiO. ILL

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

0FFI8A8—Kampai 81-m oi Ir 
8outk Halatad Oatvin tiltu

CHICAGO, ILI
GYVENI HA 8 V1R8ZU! APTIEK08

B4NKB00K

LEDOER ASSETS.
Book vatue of bonde...............
Caab on band and in bank.......
Agentą* debit bnlances...........

I10625 4U
732*3.26
23317 97

Totai Ledger Asaets . 307136.63

NON-LEDGER ASSETS.
Interest accrued..................    1900.83

traukia DANTIS BE JOKIO 
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
nori. Darba ovarantuoja. ::

Grosu Assets. 308937.46

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreciation from book va

lu* of bonds....................* 8860.00 *
Agent'* balancea over tbree 

montha due.. ...... ......... 50 00
Special deposits to setu re

UabiUtie* in Georgla.........10000.00

Totai. .. 18810.00

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

Bankierlai.
Mg* »koll>m« Pinigu* ant turtonybią ir Jei 

ta rengiesi turtenyby pirkti, m ji au diiaugamu 
prigulbėaime, paskolindami tau dalį pirkinio pt 
nlgą. Greita* valklma*. Lengvo* lūygoa. Agunr 
tai apmokami doaniai.

Totai Admitted Assets. 290027 46

- LIABILITIES.
Loeaee in procesą of adjustment 

or in suspence........................
Totai unearned premiums...............

5827.48
72250.45

Totai Liabilities. .. 78177.83

Lietuvių Daktaras

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

Telefone* Ganai 1478.
Telefonnoti galimai* kiekvieno* aptiekoa. 

Gydo pasekmingai visokia* liga* be skirtumo.

Pagalba blo
gose dienose

knygeli su sumų Rrmo* vairt 
kelių- T malate gaM būti sku 
pus. darbšioa Ir btatoua, bet

iIms

gslba, ne* Mupi ••dMNB* m stumi* ta- 
mlsta gauni m tudHut pinigu* trečią 
nuošimti per metu*, kurj Išmokame 
du kartu J motu*. Neužmiršk parei
kalauti mu*ų dykai duodamo* kny
gelė*.

THE WEST SIDE TRUST&SAVINGS BANK

Iszgydau in S dienas UY?>1W€ELE
_______ KzV_________________________ ___ ________ , fa y Mg^<«*M

Ilgydau kiekvieną sergantį Varieooele, SUiktura, taipgi užkrettanflus kraują utnuodv- 
jimut, nusilpnėjimą nervą, Hydroeelą arba vyrą I y tiltas ligas. TeMns gania* ofortas tei
kiame visiem* tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokią daktarą be pasekmės ir išdavė 
savo pinigo* dykai, vardan parodyti jog aš turiu vienintelį bodą su kurto pagelba ant visados 
Jus išgydysiu

Nemokėkite ui noligydymą, tiktai ui Išgydymą.

PRIYAT IŠKAS VYRU LIGAS.

Ai išgydau kiekvien| greitai ant 
visados ir didstaustoj paslapty}

VISOKIOS patarmes
DOVANAI!

■ PLAUČIAI
Sergantieji* do*ultu, bvonchltu 

arba ditova Išgydomi galutinai

laagydau gąluda*

doa sutaisytus rautui Ugydau ps-

KRAUJO UŽNUODYSIMUS.

m ui, skaudulius, plauką nušilo-

vyru lira.

■OTERliKAS LIGAS.

KALBU LIETUVliKAL

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, SXT CHIGAGO, ILL

MISCELLANEOUS.
Totai rieks taken durt n g tbe year 

in Illinois .................................  283200.00
Totai premiums received during 

tbe year in Illinois...... ..' ...... 6591.52
Totai loaaes ineurred during tbe 

year in Illinois.... ............ ...*. 4966.41

tire SpeciaJ* im. 23 akmeniais
USTATYTAS RA1LROAD LAIKRODĖLIS

MORRIS S. TREMAINE.
Preaident.

WILLIAM P. HAINES.
. Secretery.

8UBSCRIBED AND 
FORE ME THIS 2-nd 
ARY, 1907.

SWORN
DAT OP

TO BE-
FEBRU-

NAUJAUSIAS ISZRANMAS
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.
Daugybė odos ligų Išeina nuo 

nešvar.ui* tu.- ir ur.ikrv-
uHMA Ūmo teipgi ir nuo vidurinių ligą.

Dauguma* gauna pučkus, pleis
kanas, slinkimą plauką, plikimą 

per apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius 
daktarus ar agentus, kurto tik pinigu* išvi
lioja. o paskui rašote mum*, kad ėmėte daugy
bą gyduolių iš įvairių apgavikų ir pagelbo* 
negavote ir sakote, kad. gal, ir musų gyduolės 
negelbės. (Taigi meldžiame mum* darodyti, 
kokia žmogų* likosi musų gyduoNmi* apgau
tas). Turime lakstančius originališkų padė- 
kavonių ir ta galime ant sūdo prisiekti. Tegul

GvarMrtuotas 30 metų.
k *.:> In u ;>.< t.u.. .„(..„r

t ’ m-‘«r>e «•. o 1> *r.t rips»..> «>fl»o »u rtatoKlimu iš-
> '*' ''■%? •Tz*,uMiw»tU aė cento. jeigu tau wp»

■I*’. X<ru -a*ai. tsed ju lytu* bile vienam 535 Railroad LaikroSėliui •****?
ir ei proso kaštus ir laikrodėlis bei tavo Puikiu vetosėlio* padalau dykai M koksu

L B. FRETER & CO 52 Dearborn Širšei, « CHICAGO, ILL

IRVINO J.

[SEAL]

MILLS, 
Notary Public. maži plaukučiai, teitam galima suteikti" pa- 

gelbą; plaukai nėra grybai—viena diena nei*- 
dig*. Atsišaukiantiems nusiųsime dyka in- 
formaotisMMu plačiu aprašymu. Mes nesiūlo
me prisispyrę savo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė vienas nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul rašo pas mus. Adresas
J M BKUNDZA Co .Chemiet

lusikaULu iuUrtimeof Q»—

Dabarjaikas možikitey.visi!

LIETUVOS” AGENTAI.

Baltlmore, Md.
2018 N. WashiLgton, SL 

711 W. Lombard SL 
26 So. Green St. 
521 Columbia Av.

L. Gawlis, 
Jonas Želvis, 
J. Luis, 
J. Diemedis, 
Wm. J. Morui,

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

Brooklyn,
E. Froomes,
A. Diržulaltis, 155 
Btan. Rinkevičius,

N. Y.
73 Grand SL 

Metropalitan Av.
73 Grand Sl

Vietinis agentas, Chicagoje.
Juozas Šilkas,

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

E. SL Louis, III.

- Juoz- Rainis, 537 Collinsvill, Ar.

- Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius, Box L

Kenosha, Wis.
M. Petrauskas, 322 Caledonia st.

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

Brangintina* Receptas

PRISIUNČIAMAS DYKAI
Sllpnlema Ir NarviAkiams Vyrama

Al turiu savo neoeavy bėję reeeptų brangintinam į 
Vaistui, prirašomam ganaus daktaro, kurto *5 tei
ravausi atlankydama* *enfj| šalį. Aš tinau ii ' 
patyrimo kad veista* padirbtas pagal šitą receptą 
yra šiądien geriausiu silpniems, nervilktoms ir 
besveikačiams vyrams. A* tinau dilio, kad ji* 
man sugrąžino sveikatą po ilgo sirgimo nusilpnė
jimu. nerviikumu ir abelna nesveikata ir tL Ai 
pirma to Išmėginau specialistus ir įvairius vaistu* 
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Telpgi ti
nau, kad daugelis kitą, sirgusią ta arba kita ilga 
nuo persidirbimo. jaunystės paklydimų prasižen- 
girną ar perdėjimą, kaip nerviškumo, nuobėgį, 
sunykimo vyrybės, blogos atminties, sunaikinto 
guvumo, stokos ambicijos, štnurknybės. nedrąsu
mo,, skaudėjimo strėnose, a be Ino nesveikumo ir 
tt., kurie rašė man. taipgi išsigydė, kaip irai pat*.

Žinodamas,, kaip sunku išsigydyti iitoje šalyj*, 
aš užsimaniau pagelbėti kitiem* ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto paraAuslam pa* mane, aš 
pasiųsiu nuorašą lito recepto ir reikalingus pata
rimus uipečėtytame laiike d)kak Receptą gali 
sutaisyti geroje a pliekoje ui mažus pinigus. Klau
syk ų>ano rodo* ir pamėgink, o pamatysi, kad tai 
geras vaiste*, nuo kurio busi sveika*, tvirta* ir 
laiminga*. Alui tavo patarnavimą reikalauju 
50c tau pasveikus. Niekuomet aš nereikalauju 
daugiau už šitą mažą sumą ir tereikalauju jos kol 
tu visiškai nepasitaisysL idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimą tau. Al ne 
siunčiu nieko apmokestin ir neturiu jokio sumišto 
išgauti pinigus ar perduoti vaistą, kurio tu nerei
kalauji, o jei ta rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per šitą laikraštį.

Rašyk šiądien, kadangi šita žinia gal neatalkar- 
tos daugiau. Atmink, kad gausi receptą ir visu* 
patarimu* dykai ir tu nereikalauji man siųsti BOo Į 
kol nepasvelksL Adresas:

C. Bentson, P. H. Box 655, Chlcago, III.

AUI Ir greita! brukuoja, lltaro* v.*a nuAnckd padaryta i* gerUuaio pi 
rita'.kau kitokiu išdarbiu mašinnkinkelių patunku IMaagvba naa-

kliato*. pr*k*i p:ri*sne* kai? kitur. Mom\k^m, Agentam ir P-rl. riatn 2^7 
perduoda visokį ta tavom* laLai i igiai, duodu dideli rabate adresuoki!:

K. WILKEWICH 112 GRAND ST., BROOKLTIt, H. T,

Lietuviška Aparatų Dirbtuve"
W Godotinom* tautiškom* ir bažnytinėms

Draugystėm* išdirba: Kansna*, Amerikoniš
ka* Vėliava*, šarpas. Juostas, Kokardas, 
Ženkleliui, Kepures, ir Maršalkams parė
dus, teipogi visu* bažaytfirtus aprčdalus. 
Norėdamos godotino* Dr-slėa arba godotini 
kunigai, kad Jūsų darbas butų priderančiai st 
likta* paveskite jį tikrai lietuvaitei.

T. Andruszevicz & Co.
V M W 115 W. Dlvlalon SL Chlcago, III.

Dr.A.LGraiczunas
3202 So. Halsted St, Ckicafo, III.

Gydo visokias ligas be skirtumo: Vy
riškas Moteriikas Ir Vaikų. Priėmi
mo valandos kasdien ir nedėliotais. Nuo 
vai. 8 ryto iki 9 vai. vakaro.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimo n tas (lietuvy s) 
3252 So. Halsted sU Olszewskio name.

Traukia daeti* b* *kae*mo, 14*<do Mrorbuta. 
Neuralgija- sudeda aawp>* vieton U|>uolu*ią. pri
pildo iškirmijusiu* auksu »i<Ubru amalcaora. 
Vateade*: Šiokiom* dtonom* nuo S r,»to iki 13,

Minersville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Mt. Carmel, Pa.
Jonas Banį*, Bei

New Britaln, Conn.
M. J. Chepcnis, 21 Pleaaant

NevvjYork, N. Y.
A- Leaniewsk!st 144 E. Houston

St

St.

Newark, N. J.
V. Ambfazevlčia, 178 Ferry st

Phlladelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2-nd St

Pittsburg, Pa. .
Jonas Ignotas, 13 Diamond Square 3.8.

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis, 1S14 Ross Avė.

So. Boston, Mana.

Nik. Gendrolius, 224 Attens st.

' Shenandoah. Pa.

'Andrius Mačis, 138 S. Main St.

VVaterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Potter St

We«tville, III.
Vr 8. Kreivėnas.

Sprfngfield, III.
J. Klembauskas, 7 Millrow

Worcester, Mass.
ĮAntanas Bernotas, 12 Harlem SL

Raulai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

eTa Szlaki, nes labai iš
troškęs, o pas jį ga
lima alsi vėdyti, nes 
jis turi puikų, Šaltą 
bavarską siu, gar
džiu rusk s očiščeną 
arielka, cigarus net 
iš Havanos, oi laigė

Seno Krajaus Gydytojas

Dr. P. G. Wiegner____
(» Rygos) rus gauni žmogų*

Atidarė ofisą ant aptiekos J. Leszezynsko polka užkandį kieĮtv‘e"»
IliCC. Lw-* C* fkiA— m negaliu ilgiau su tamista kalbėti. Lik
3315 So. Horgan St., Chlcago, UI. gvelkas, tunu skubintis. Prie to Jis turi 

puikią sale vestuvėms, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, o ypač už vertėjąsusi- 
kalbėti angliškai. Ateikit* pas mane, o

Šitas puikus laikrodėlis $3.75
_. gauti geriausią nakvynę,

i Petras Szlakis,
Chlcago, III.

Gydo visokias ilgas.

■smas^i^^ Pina pirkimo laikrodėlio pri- 
c** ggmj Siusk mum* savo varda. pačto 

ofi** ir expreso ofiso adresus, o 
mes prisiunsime «x presu suda-

< leidiniu išeuzamhiavimo puiku 3321 Auburn Ava.,
faikrodiU Ir rotižol l C. O. D.

lukštai gražiui graviruoti, 
KJz«M|Mma^Hgalvukė užsukama* ir nuitato- 

m*s, gera mašinerija ir gvaran- 
tvotas teisingai laika rudas, su 
ilgu moterių retežėliu ar papras- 
tu vyrišku retežėliu. Jeigu ta- 

mMf metai, kad laikrodolia lyfu* E3S.00 
auksiniu! laikrodėliui toi užmokės ex preso agen
tui 13.75-ir jis bus tomisto* Gvarantuojame kiek
viena laikrodėli ant 20 metu. Paminėk, ar vyriš
ko ar moteriško laikrodėlio nori. Adresuok
R. C. FAMER, W1 53, 225 OMften lt, Cllcaga, IU.

laikrodėli ir retiSilI C. O D. ....
už $3.75. Dvigubintai ••bunt- Tarpe 3“ salė* gal'
Įing71 1 u kitai gražiai graviruoti. Telefonas

Kožnaligaišgydoma
Atsišaukite į musų ojhą R*dCro*s Pbarmacy 

4*32 So. Ashland Avė., ėbnsitė sveiki
Dr.-Kazimieras Butkeviczia 
prieinama* nuo 3 valau po. pietą iki * vai. vakaro 
Specialistas moterų ir valką jl'ZUį abejoti n uote at- 
sjtikimuotie iššauk inuje institrtfc profesorius anl 
rodo*. Va,Vai Jraportuottrt seno* Įėvynčs: telpgi 
užlaikome tėvynės Trejgs-Devynerias iš Palai do*. 
Vaistai atanginimui plauką gvarantnotl. Receptai 
sutaisomi po speeialfšku musą užšiurėjiruu. Pre
kės prieinamo*. Aptiek* atdara diena ir naktį.

Red Cross Pharmacy
♦552 & A.hl.nd Are. Chicafe

„JONAI, KO VERKIT” 
Neklausk ataugs to, mano gal
va pilna visokią geru ir blogą 
misTią. „Na ir Ar dabar eini" '

dar gana toi: nuogia, einam J< 
nai Į šita kardama.” No, ai 
kita* karčlaman nenoru eiti, n<

.< kaip pas Kovarska niekur ne-
•*=»- rasi. „Koks Kovarsko sahuno

adresas? ' Nagi, štai jo koršiukč:
Jos. J. Kovarskss

1181 Eo. W**tera Avė., Chioage, III. 
Kampas 25-tos gatves. Telephouas Caaal 2330

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas 

3255 8o. Halsted 8t^ Chicaųo, III. 
. Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir 
vyru. Telpgi turi didelę praktiką Ir 
gydo pesekmingai visokia* limpančia* 
už8l8eneju*laa ir paslaptinga* vyru U- 

<a*. Daro opencU** nsaakmingaL

ciFl/V- TPIrtrz7 Be sveikatos nėra laimės!'
THE COLLINS NEWY0RK MEDICAL IN

STITUTAS per daugel metų gyvuojantis, kuriam 
daktarų specijalistų patyrimai turi didelę praktiką 
ir pažinimą gydyme visokių ligų, kokio jos skyriaus 
ar vardo nebūtų, o ypatingai su geriausia pasek- 
me ir pasišventimu išgydo užsendintas ligas bei ne
sveikumus visokių silpnybių: vyrų, moterų ir vaiku.

Tas Institutas kasdien apturi didelę dau- 
Srbe nuo iigyditų padekavonių ii visų kraštų 

merikos*
Rodliama visiems, kurie varginami yra ligoms bei ne

sveikumais o nieks juos neįstengė išgyditi kad kreiptųsi i 
šita Institutą, tai apturės teisingus grynus gerus vaistus 
ir pagelbą sveikatai; su vaistais drauge reikalingus pa
mokinimus per laiška lietuviškoj kalboj, kaip reikia apsi
eit, teipat išaiškinimus apie ligą.

H daugelio padėkavonių, pagal linkėjimą'tų, kurie buvo 
varginami Ilgoms, o paaUiko pilnai iigydyti, čia patalpiname 
pripažinimus:

Garbinga* Th* Collin* New York Medical Imtituta*!
Prašau priimt širdinga padekavonę (ja galit pagarbint) už pagalba 

sveikatai Kad metu»*irgau ir daug vi*okiu daktarų perleidau bet 
bėjo ir tik labiau puoliau ant sveikatom. Po visokio gydymo, atsišaukiau 
pa* Jumis aprašant liga: skaudėjimą krutinės ir pačių, rankų ir kojų ir ki
ta* dali* kūno, nusilpnėjimą, dirbimą, — tai per Ju* išmintinga gydymą 
ir geru* vaistus, kuriuo* man prteiuntėi Ir suvartojau, pasilikau visai ■vei
ka*. už Ui nužeminu! dėkavoju. Gaila, kad iš kart prie Ju* neataišau- 
klaų. Su guodone M. FartuM*, llOPark Str , Butte, Mont.

, Guodotina* Collins Institutą*!
Ligos silpnybės, kurio* ilgai mane vargino ir pirmiau rašiau, o 

atsiuntėt vaistu* nuot vidurių iigo*, strėnų skaudėjimo ir širdie* didelio 
mušimo, sunkaus kvėpavimo, vaikščiojančių skausmų po sąnarius ir skau
džių mėnesinių su ballomsiom*. jau likausi išgydyta.

Jog neturėjau vilties išgyti, nors ne vieną gydytoj* buvau lankius o 
nepagelbėjo, bet Ju* Institutą* su savo gerai* vatetai* ir augštu mokslu, 
padarėt mane sveika, lai siunčiu didžiausius dėkavojimus ir niekad Jus 
neužmiršiu, kožnam, pažystamam J u* vardą perstatyčių, kad laike ligos ži
notų kur rasti tikrą pageibą.

■r*. J. Miliautltens 416į Goodale St., Columbus, O.

ligydyta noo 
sunkios mo- 
teriškos Ii- 
gos, sugedi- Mb W
mo gumbo, k r 9
vidurių, di- T
d šio strėnų 
ir sprando 
skaudė j i m o 
ir nervų su
ki iarimo. Džiaugiasi sveika 
ir laiminga.

340 Ohio Johnatovrn, Pa

Inkiriai sir
gęs plaučių 
sloga, skau
smu ir gfili-

rheumatjz- 
mu, ir visi- 
feku nupuo

limu ant pajiegų.
Jenas Trebeckas
Box 196, Tercio, Colo.

Atsišaukiant j šitą Institutą pagelbos sveikatai, 
kad išgydyt, geriausia savo prigimtoj (lietuviškoj) 
kalboj, aprašyt jausmus ir ligos praeitį ir dabartinį 
stovį nesveikumų: ką skauda, arba kokia liga, kaip 
senįai sergi, ar gydeisi pirmiau kur, kiek turite me
tų, vyras ar moteris, vedęs ar ne ir tą viską kas, 
mislini, kenkia ir vargina, liga bei nesveikumai, 
viską aprašant atidžiai ir teisingai.

Visi susižinojimai, ir norint būti išgydytu, turi būti 
adresuojama šiuom adresu:

The Collins New York Medical Institute,
140 We»t 34-th Stmt, New Ytrk, H. Y.

Atsiiankanliom* i instituto ofti*ą (taipgi prigimtoj, lietuviškoj kal
boj goriausiai viską Rreiktti] visada rasit Instituto Direktorių Vaco^a 
sutelkiant reikalingas rodąs Ir pagelbą sveikatai, kasdien: nuo 10 ryto 
Iki 1 vai. po piet Nuo 2 po piot iki S vai. vakaro, 

šventadieniai* nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: •lenografijo*. spaudinamos ma- 
šinėMs spaudmimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, raivmo, ipelinitno, 
istorijos., teogni fijos ir lt. «

Spe Iiaiiikos in»tr«kcij«» angliškos kalbas 
liems, kurie pradeda mokytis ta kalba 
ir kurie nori joja išsilavinti.

Męs išlaviname vyrus ir moteris įgyti 
peras vietas. Kliaaoa atdaros dienomis

I ir vakarais.
Atsišauk ar rašyk klausdama* plate

snių informacijų. Kataliogas dykai.

Shlller Bldg., 109 Randolph Stroot, 
CHICAGO, ILL.

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR st LAW 
Chamber of Commercn Bldg., Room 709 
S E. Ceroer La Šalie and Enabiegtea Street* 

CHICAGO, ILL.

VISIEMS DOVANAI: ^trosas
Jame yra Rimtai visokių daiktų, pavoialiliai Ir Jų prokfts kaip tai: 

VISOKIU alodą, lolkrodfllą, lonciugilą, špilkų, laikrodžių, britvų, armonikų, 
koMortiekų, Šiemetų, ekripkų, bubnblių, mandolinų, vergenų, fonografą, e*rit-

LIETUVIAI NESIDUOKIT IŠNAUDOTI SAVgS VISOKIEMS APGAVIKAMS.
Visokį po y vairiom firmų vardais garsinasi ir apgaudinėja lietuvius. Todcl rei
kalaujanti virš minėtų daiktų, visados kreipkitės pas M. J. Damijonaitį pridus
dami ui 2centu* markę, o gausite dovanai KATALIOGA No. 7 ir busite aprūpinti 
gerais-teisingais daiktais.

VlnatiM lletvviak* prekystė Amerikoje, kurį išeiueOia vieoklus daiktus apeto- 
luejant per laiškus, į visus Amerikos Ir Canadoo miestus ir miestelius. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3250 So. KALSTĖS ST., CHICAGO, ILL.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 

grąžys tautiški paveikslai (abrozdai)?

1. Didis ' ‘ 
tautas.

L Didis 
tatte.

8. Didis
girdas.

4. Didis 
deminas.

Paveikslų «Uera 22X28 colių.

Lietuvos Kunigaikštis Vy-

Lletuvoa Kunigaikštis Kels

Uetuvoa Kunigaikštis

lAatuvta Kunigaikštis Ge-

Nusipirk pa vieną 41U paveikslų, 
galėsi gražia* papuošti savo ruimą.

Prlsiųsdamsa pinigus adresuok:

O

A. CLSeEW8KI, 

3262 80. HaMed ML, Chlcago, III.

PINIGŲ PRSKt 1

Iki 500 rublių, rubli* po..................... 52 H
Nuo 500 iki 1000 rublių, rubli* po..52 
Viri 1000 rublių, rubli* po............ 51M

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

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikičiotų ir niekur nežūtų, 
Ui elųekite per “Lietuvos” redakciją, 
adresuodami telp:

A. OLMKW8Ki

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokia* provas, civiliška* ir kri m Jus
liškas, visuose teismuose (suduoee). 
Gyv. 3112 8. Halsted SL, arti 31mo« gatvė*

Y etos Kaus Yarts *048 
r- 'X**-msssmsasMmHmssmusmtMUMNm**WJ

R. Louis Lapetina
Lenklškai-lletuviška* advokate* Speciali*.

Lludewiea, taika* (parkalnetoja«>.
Ofisas — New Tork. 90-98 Wall St. 

Telephone 1080 Jobn.
Ofisas — Breoklyn, 288 York SL 

Yak. Tviephon* 2878 L Main.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra Htersturo* ant “Nortb Side" ChicagoJ. 
čion galima gauti mokillšką, ivletllką ir dvasi- 
Iką knygą, rašančią, škapliertą, abrosėllą, viso
kią loikraščlą, Amerikos ir Europos ir popierą 
gromatom*. Taipgi uiiaikau visokio teroro: juo
dyto, paišglią, plankiną.drukuojamąmailnukią, 
britvą, įtoreoskopą ir daugelio kitą daiktą. No- 
uimlrikite atsilankyti, o busite uigsnšdlntL

Pdtras M. Kaltis
121 Wabfnsla Av*. , Chicage, NL(Šato LietuviAo* Bažsyčlo*).

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3246 S. a*lit*4 St. Cklcuo.Ill.
Tolephenaa Yards 11*0

Duoda visokį* rod* ir goriausi* pagnlb* mote
rim* ją Hgo*« PMellmingal atiteka tarkuoti*

Excelsior Watch

00 Laikrodėlis ant Kredito
Uz^l. mėnesyj £

Geriausia prova kada nors paduo1*. Šitie laikrodėliai turi 
“Goidfiiled*' hunting lukštais, puikiai graviruoti prekiautuose 
styliaoae. Q va rantuoti *nt 29 nsetu. bet laikys ant viso am
žiau. Gali pasirinkti bito viena ELGIN. WALTWAM, HAMP- 
OEN, ar TAVANNA* mašinerija, bitr jta geriau*! kokiu* tik 
galima gauti ir pa«ar*ėjimas, kad jto gerai laika rodo, tetp žino
mas, jog nereikia daugiau aiškinti. Pa*kt»uslu modeliu: galvu
te užsukamas ir nustatomas. Ant aprubeiiuoto laiko parduo
dame šiiišh* geriausiu* abooliutiMiai tikrus *38.00 vertu* laik
rodėlius ui TIKTAI S17.CO. Mas nereikalaujamo pinigu i* 
kalno, mes prisiuntitn* ji expresu išegzaminuoti. Jeigu tamistai 
pasidaboja laikrodėlis ir jeigu persitikrini, kad tai ėidžlauoia* 
pigumas šitam* amžiui*, užmokėk expro*o agantui E7-E0 įr 
e t preso kaštus, a jis atiduos laikrodšli tomistai. Likusia dali 
*10.00 gali tamista užmokėti kas mėnesi* po *1.00 Mm užeiti- 
Idmetamistai nereikia kaucijos —- pasinrtyuto ant po p toru, ne
reikalaujame apte tamista klausti pas draugus ar kaimynu*. 
Vi*n reikalaujame tomisto* rašyto užsakvnio laikrodėlio ir pri- 
žadėjima. kad tamista užmokėsi. Atmink, kad tamiatai laik- 
rodėfi* priklauso kada už ji moki. Hjto vienam, kuris nori 
užmokėti viską kartu, duosime speeijaiiška ofrrta Ž1&.7* vertės.

Co., 900 Central Bank Building., Chicago, III.

50,000sDYKAIpIctĄ
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

RODĄ DYKAI. * Urtdiško* valandos duo 9 iki J: nedniomii ana » ta <*

DR. JOS. LiSTER C.
40 Dearborn atrast, m. La. 8 CHICAGO, ILU. U. 3. A.


	1907-11-22-Lietuva-00371
	1907-11-22-Lietuva-00372
	1907-11-22-Lietuva-00373
	1907-11-22-Lietuva-00374
	1907-11-22-Lietuva-00375
	1907-11-22-Lietuva-00376
	1907-11-22-Lietuva-00377
	1907-11-22-Lietuva-00378

