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MASKOLIJA.
7 Laisvesnės dienos Maskolijoj 

baigiasi: juo toliau, juo labiau 
valdžia varžo žmonis, naikina vie
lą po kitai pirma žmonėms pri- 
Aąžintas laisves ir, žinoma, apru- 
oežiavimus pradeda nuo ne masko
lių, kaip tai paprastai daro ne 
vien Maskolijoj. Jeigu valdžia 
lygiai persekiotų visus, tai visus 
gyventojus prieš savę sukeltų. 1 o 

1C(lėl ji paprastai, nors spaudžia 
grisus, bet ne visus lygiai, labiausiai 

spaudžia gy ventojų mažumą ir da- 
' >į spaudžia teip, kad iš to butų 

F i CUJokia nors nauda daugumai, to- 
M k F1 tuose pnsPaudimuose’ nesu‘ 
E11 ' rantanti rando darbo dauguma
| ? ^ana tankiai skriaudimams mažu-

<1 nos pritaria ir padeda skriaudžian
čiam randui.-

K, Maskolijoj valdžia varžė ne 
U maskolius ir ne stačiatikius ir, ži- 
? loma, valdžios siundymams ir 

tiržymams pritarė tikriejie mas- 
^adan^' suvaržymo ne 

naskolių turėjo šiokią tokią nau- 
Iją bent kraštuose ne maskolių ap- 

ventuose. Antai Lietuvoj mas 
p žoliškoji kalba viešpatauja visuo- 
I Xe urėduose, maskoliai nereikalau- 
<Vnįa vietinės kalbos-mokytiesi; .vai- 

* l^^clžia aprubežiavo pirkimą žemės 
\ maskoliams, per tai žemės kai- 

' k 1 t os nupuolė ir maskoliai lengi iau 
>A~plėjo žemę įgyti; dagi jie buvo 

>aliuosuoti nuo daugelio mekes- 
ių, kokius, suprantama, turėjo su

mokėti nemaskoliąi. Bankai val- 
-'žios užlaikomi davinėjo paskolas 

ik maskoliams. Urėdai veik visi 
j puvo maskolių rankose. į juos yie- 
ĮP^miai gy ventojai patekti ne galėjo, 

aprubežiavimo, supranta- 
Atkiulą turėjo vien maskoliai, 

r mąiptik* ir pritarė persekiojimams 
. Prinaskolių.

S i 3et Maskolijoj tikros persvaros 
K“ tayg skaitliaus neturi ne jokia 
Ūkiška dalis: ant 140 milijonų 
/./^skolijos gy ventojų, jeigu atskir- 

mažrusius ir baltrusius. kurie 
• tasgi kalbiškuose dalykuose 
į^hri lygių su didžrusiais teisių. 
Į miųjų 'maskolių, tai-gi valdančio 
Į s^alo, yra tik 60 milijonų, tai-gi 
f dantis ir valdžios apdovanotas 
U t’ alas tveria ne daugumą, bet 
k‘^imą gy ventojų. Jeigu valdžia 

daugumą ne maskolių spausti 
•rsekioti, tai vien todėl, kad
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maskolius, ne maskolių kaštais 
stengiasi iškelti augščiau kitų ma
skolius netodėl, kad jie maskoliai, 
bet todėl, kad nema*.->koliams nesu- 
sipratus, terp savęs besiėdant, ma
skoliai tveria tikrą vienodą daugu
mą. kad randui pirma stojusius 
prieš jį maskolius pasisekė šiltom 
kartu ušsiundyti ant nemaskolių. 
Todėl, apmonyjimui bent mažiau 
išmanančių maskolių akių valdžia 
vėl griebėsi senos metodos — ap- 
rubežiavimų ne maskoliškosios kil
mės gyventojų teisių ir tuos apru- 
bežiavimus pradeda nuo labiau su
sipratusių, apšviestesnių vakarinių 
parubežių tautų, tai-gi: lenkų, lie
tuvių, latvių, finų, kadangi susipra
timas šitų mat palengva išsiplatina 
ir ant kitų, mažiau susipratusių 
rytinių kraštų tautų. Lietuva ir 
Lenkija jau pajuto naujus pančius. 
Antai Lietuvoj, nors dar neuž
draudė visai, bet jau neleidžia 
steigti naujų mokyklų, skaityklų, 
nė kitokių apšvietimo įstaigų. \ ai
džia, su pagelba valščionių banko 
stengiasi į Lietuvą sutraukti kuo 
daugiausiai maskolių kolionistų. 
Tai vis dar tik pradžia. Reikia 
laukti toliau dar didesnių apsunki
nimų lietuviams. Valdžia perse
kioja teipgi lenkus. Finlandijos 
jeneral-gubernatoriu paskyrė ži
nomą reakcijonierių budelį. Tai
gi, kaip matyt, viduose nemaskolių 
apgyventuose bent vakariniuose 
Maskolijos kraštuose caras valdy
mo būdą stengiasi nukreipti į se
nas
tas, žinoma, paeis nuo pačių žmo
nių susipratimo, nuo jų drąsos.

šiuom kartu vienok valdžia ne 
glosto per daug nė gyventojų tikrų 
maskolių ir stačiatikių apgyventų 
Maskolijos kraštų, tuos bent tau
tiškai, dėl jų kilmės ir tikėjimo, 
dėl kalbos ne persekioja. Kariš- 
kiejie teismai vienok siunčia ant 
kartuvių lygiai maskolius kaip ir 
kitokių kilmių ypatas. Ne pereina 
sanvaitė, kad kur nors Maskolijoj 
nebūtų nuteistos kelios ypatos 41a- 
karti ar sušaudyti. Žinoma, dau
giau visgi pakaria nemaskolių, ne
gu maskolių.

Byla jenerolo Stoesselio, apkal
tinto už atidavimą Port Arthuro 
japoniečiams, dar nepasibaigė. Kaip 
ji pasibaigs, dar negalima iš prieš
taraujančių liudininkų parodymų 
įspėti.

Kaip galima manyti iš atsiliepi
mo maskoliškojo rando laikraščio 
“Rossija”, užtarimas turtingi! ir 
įtekmingų amerikonų už suareštuo
tą revoliucijonieriii Čaikovskį ne 
daug jam pagelbės. “Rossija” sa
ko, jog maskoliškojo rando parei
ga ginti savo ukėsus nuo teroristų 
revoliucijonierių. ne paisyti, ar tie 
rievaliucijonieriai ilgiau ar trum
piau gyveno Amerikoj ar Anglijoj, 
nepaisyti vieno ar kito krašto laik
raščių atsiliepimų.

Su Naujais metais pasitraukė 
nuo vietos Maskolijos apšvietimo 
ministeris Kaufman, kadangi jo 
sumanyti mokyklų pagerinimai 
juodašimčių durnai pasirodė per 
daug liberališkais.

vėžes. Ar tas jam pasiseks.
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bet randas, pabūgęs pasekmių, pa
statė prie rūmų raitus policistus ir 
kariumenę. Minios, negalėdamos 
prie kanclerio ir ciecoriaus rūmų 
prisigriebti, traukė kitoms gatvėms. 
Demonstracijose dalyvavo apie 
100000 žmonių. Darbininkai iš 
priemiesčių stengėsi į miestą prisi
griebti, bet rado uždarytas visas 
gatves, turėjo grįžti atgal. Dau- 
gelyj vietų buvo smarkus susirė
mimai minių su policija; ugnage- 
siai teipgi tapo pagelbon policijai 
pakviesti. Susirėmimuose daug 
žmonių likosi sužeistų; daug žmo
nių suareštuota, bet daug vėl pa
leido. Minios, vaikščiodamos gat
vėmis, koliojo Buek>wą už besiprie- 
šinimą žmonių geismams. Pane- 
dėlio dieną žmones kėlė dar ant 
gatvių demonstracijas, bet jos jam 
apsiėjo be susirėmimo su policija. 
Liberatiškiejie ir socijalistiškiejie 
laikraščiai atvirai kalba, jog tos 
partijos ne padės ginklo, nenusi- 
ramys, kol ne iškovos visuotino, 
slapto, betarpinio balsavimo. Gal 
būt, kad pabūgęs žmonių demons
tracijų ir pasekmių žmonių geis
mams besipriešinimo ir randas nu
silenks. Apie Prūsų konstituciją 
dar Bismarck išsitarė savo 
jog niekesnes nėra pasaulėj.

Nedėlioję, lapkričio 25 d., V. L. 
S. P. Draugovė statė pirmą kartą 
Žemkalnio dramą po vardu “Blin
da". Vakaras nesisekė gerai. 
Žmonių buvo prisirinkę daugiau 
500.

“Kurjere Litewsldo” ir “Dzien- 
niko Wilenskio" redaktoriai pa
duoti teisman už ' priešvaldiškus 
straipsnius. ,

Valdžios manoma priversti vi
sus valsčius (taigi ir Lietuvos) 
išsirašinėti už vahčiaus pinigus 
rusų juodašimtišką laikraštį “Ros
sija". Ikišiol valdžia jį siuntinėjo 
valsčiams dovanai. Valstiečiams 
vertėtų savuosius laikraščius į raš
tinės prisiųsdinti, ’ vieton 
škųjų. f

rusi-

lapkričio 22 d., teisėjas Rosite - 
kis ir jo žmona tajlo žvėriškai už
mušti. Užmušė juos jų tarnas,no
rėdamas apvogti. Užmušėjas su
imtas. Spėjama, kad jį atiduos 
karo teisman.

laike,

Metas XVII

tu spaudžiamųjų iki šiol nėra 
F |Kbės, nėra pasipriešinimo ir 

. 10 pasipriešinimams. \ aidžia 
W t aro viską, kas tik galima, kad 

( / pratimo ir vienybės terp skriau- 
V .mųjų nebūtų, sunkina jiems 

gj ^nešimus, sunkina besiorganiza- 
1 prispaustųjų. Tas jai sekasi 

■ iki šiol, bet visgi amžinai
*si ne gali. Nors vablžia >iun- 

1-^i Taip gali, vieną tautišką gaiva- 
■ t kito, bet tie siundymai am- 

t negali sektiesi, siundomi gali 
’4>-

L
įįJesi tik tol, kol ne mato, kas 
^“^LiesipioGmo turi didžiausią

1. Teisybė, spaudžiami ir val- 
f persekiojami tautiškiejie gai- 

.- į turi savitarpinius nesusiprati- 
.bet tie nesusipratimai visgi 

& svarbus kaip valdžios per- 
jimai. Tą persekiojamiejie 
ant galo suprasti, o supratę. 
ali,bent kovai su tikruoju per-

MOROKKO.
Morokkoj, sultano Abdel Aziso 

priešas, jo brolis Mulai Hafig ne
tikėtai susidrutino. Abdel Azis, 
ištraukęs su savo kariumene prieš 
norintį nuo jo sostą paveržti bro
lį, savo sostapilėj Fezze, turinčia
me 15000 gyventojų, paliko miesto 
apgynimui dalį kariumenės. Tie 
visi kareiviai netikėtai perėjo į Mu
lai Hafigo pusę ir viso miesto gy
ventojai Mulai Hafigą apšaukė 
Morokko sultanu. Tas likosi gy
ventojams ulemų (kunigų) pagar
sinta visose mahometoniškose baž
nyčiose. Ulemai apkaltino Abdel 
Azisą, jog jis pasidavė europie
čiams ir nori jiems visą Morokko 
parduoti. Gyventojai, ypač dvasi- 
škija, reikalauja, kad prieš europie
čius, ypač gi prieš prancūzus butų 
apšaukta “šventa kova”.

Naujasis prancūzų vadovas je- 
nerolas d'Armonde turi išviso tik 
tjooo kareivių, bet Morroko por- 
tuosc yra 11 prancūziškų kariškų 
laivų. Taigi pakrantes prancūzai 
gali laikyti, bet traukti į krašto vi
durius yra per mažai kareivių. 
Tuom tarpu, kol dalykai neišsiaiš- 
kys, prancūzai ir mano laikytiesi 
vien portų aplinkinėse, šiuom kar
tu prancūzai neduoda Abdel Azisui 
nė pažadėtos pirma paskolos. 
Prancūzijos ministerių pirmininkas 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su pran
cūziškuoju ambasadorių Berlyne. 
Matyt Prancūzija reikalauja - Vo
kietijos pritarimo, jeigu atsieis 
vesti atvirą karę su Morokko.

22 d. š. m. 10 va|. ryto papjauta 
Vilniaus teisėjas Rosickis ir jo 
žmona. Tarnaitė, išleidus vyres
niuoju du Rosickiuku mokyklon, 
pati išėjo ant rinkos pavalgos pa
sipirkti, namie gi paliko tebemie
gančių ponu ir dvejų metų jų 
mergaitę. SugrjžiBi, rado duris 
uždarytas. Pašauktai kiemasargis 
ir policija įsilaužė ir rado abudu 
ponu paplautu, prie jų nustebusią 
mergytę, kraujo pilnus kambarius, 
vieną kėdę sutrupintą:’’matyt, gin
tasi. Abejos durį> užrakintos, bet 
tarnas su raktais pražuvę** Nepa
vogta nieko.

Negailestinga giltinė J aplankė 
šiomis dienomis žinomo musų ra
šytojo G. Ii and sbęrgip šeimyną: 
išrovė tvirčiausį jų paramą. žmoną 
ir motiną, a. a. Ceslavą, vos 47 
metų amžiaus moteriškę. Gavusi 
plaučių uždegimą, vos 4 dienas te- 
pasergusi, lapkričio 30 d. jau ati
davė Dievui savo vėlę.

“Vilniaus artistų draugijėlės" į- 
statymus šiomis dienomis jvatvirti- 
no Vilniaus gubernatorius. Nau
josios draugijos tikslas — sujungti 
žmones, kuriems rupi daila ir jos 
pakėlimas. Įsteigėjai — \ ilniaus 
teatro artistai it! laikraštininkai. 
Nariais gali būti visi be skirtumo 
lyties, tikėjimo ir jautos. (V.Ž.)

Girtuoklių prieglauda, tikriau, 
ligonbutis, per vieną mėnesį turė
jęs 16 ligonių: lietuvių i, lenkų 8. 
rusų 6, žydų I. Pagal luomų: 
valstiečių 3, valdininkų 3. bajoru 
6, miestelėnų 4.4 V. 2.)

r , -.... -
m Gtoju, taigi su valdžia, susivie- 

Tąsyk jau ne didžrusių bu- 
ersvara, bet dabar valdžios 
klojamųjų ne maskoliškųjų 

Todėl, nors šiądien Masko- 
ne maskolius persekioja val- 
labiau negu kur kitur, bet 
juos persekioti gali tik tol. 

Wp pačių yra nesutikimai, 
ie pats terp savęs piaunasi, 
sgi bent ateitis smulkių tau- 
askolijoj geresnė negu, pa- 

ianr Vokietijoj, kur ant 65 
mų gyventojų yra tik 5 mili
ne vokiečių. Kad Maskolijoj 

žara pereitų į ne maUtolių | 
is paeina nuo pačių ne ma*k<>- 
,usipratimo ir jų vien • 

valdžia ir kažin kaip stengtu- 
/Moteguoti maskolius, bet jeigu 

ajiegos bus. mažesnės, ant jų 
iesi ne galės: valdžia, kokia 
butų, turi remtiesi ant gyven- 
daugumos, turi užganėdinti 
mą, bet ne mažumą.
m kartu vienok valdžia dar

PRUSAI.
Liberališkosios Prūsų seimo par

tijos atstovai įnešė reikalavimą, kad 
Prosuose butų jperkeista rinkimų 
tvarka: liberalai reikalauja visuoti
no, slapto balsavimo. Dabar mat 
Prosuose rinkimų tvarka beveik 
tokia netikusi kaip Maskolijoj. 
vien seimas turi daugiau teisių ne- 
ju maskoliškoji, durna. Ant to 
reikalavimo vienok Prūsų ministe- 
rių perdėtinis, Vokietijos kancleris 
Buelow atsakė, jog Pmsų randas 
niekada nesutiks. Seka mat jis 
Stolypino paveikslą, bet Prūsų gy
ventojai, rodosi, drąsiau stoja už 
seimą, nors jame ir mažai yra 
žmonių atstovų, daugumas ten 
valdžios šalininkų, kaip ir Masko
lijoj. Visi laisvesnių pažiūrų laik
raščiai smarkiai užsipuolė ant 
Buelovvo už jo užgaunantį visą 
Prūsų tautą atsiliepimą. Ne tik 
laikraščiai, bet ir žmonės visokiuo
se Ęrusų miestuose kėlė neprilan- 
kias Buelovvui demonstracijas; 
svarbiausios vienok demonstracijos 
buvo Berlyne. Žmonės apstojo sei
mo triobą, bet juos iš čia išvaikė 
kareiviai ir policistai. Išvyti iš 
čia, demonstrantai bandė traukti

AMERIKA.
Nesutikimai Amerikos su Japo

nija dar vis neišdilo. Karės minis
terija drutina ir ginkluoja visas 
tvirtoves vakarinėse pakrantėse; 
čia likosi iš rytų pergabentos visos 
lidesnėsės kanuolės. Drutina A- 
inerika tvirtoves ant Hawai ir Fi- 
ipinų salų. Amerikos kariškoji 
laivyne palengva plaukia ant ‘Di
džiojo oceano, bet visi žino, kur 
pasirodo amerikoniškiejie laivai. 
Užtai Amerikos karės ir laivyno 
ministerijos visai nežino, kur yra 
Japonijos laivynas, todėl ir bijosi 
panašių netikėtų atsitikimų, koki 
Atsitiko maskoliams prie Port Ar- 
ihuro. Žinoma, kad Japonijos j>a- 
krantėse yra tik maža dalelė jos 
kariškojo laivyno, bet kur yra 
svarbiausioji dalis, kur ji užsilaiko 
ir su kokiais mieriais toli nuo tėvi
škės išplaukė, to jau Amerikos val
džia nežino.

IS LIETUVOS
» • IS VILNIAUS.
Subatoje, lapkričiof 24 d., Vil

niaus "Žiburėlio valdyba įtaisė va
karą daktaro Vinco Kudirkos 30 
ties l metų : girųimo ; sukaktuvių 
paminėjimui. Pats vakaras nusi
sekė labai gerai, bet žmonių mažai 
tebuvo susirinkę, nes tik apie ioq ketinta įtaisyti 
ypatų. Pelno tebuvo tik apie

Vilniaus tramvajų tarnų padė
jimas dabartinėje žydų kompanijo
je toks Mogas, kad blogesnio ir 
būti nebegali. Vežėjai, mokesnių 
rinkikai (konduktoriai) ir kontro
leriai negauna < nuolatinės algos, 
bet ima padieniai^ Vežikas teima 
kelias dešimtis kapeikų, kondukto
rius 1 rub.. kontroleris 1 r. 20 kp. 
Beto, kas tevažinėja pusę dienos, 
tas pusę ir teima. Darbo diena 
skaitosi nuo 7 vai. ryto iki-pat 11 
vakaro, t. y. 16 valandų. Bet išti
ktųjų išeina 18, nes vienuolikta 
sugrįžę į stotį, turį sutvarkyti ark
lius, išduoti pinigų apyskaitą, ir 
tt. Tuo darbu ‘^raveraa iki 12 ir 
iki 1 vai. nakties. Kol paskui 
pareina namo, pavalgo ir tt., dar 
išeina gerokai laiko, ir miegui be
lieka gerai 6 vab, o dažnai vos tik 
I — 5 vai. • Pietums turi 1 vai. ir 
iki il/i. Didesnės katorgos, kaip 
Vilniaus tramvajai, rodos, kitur- 
kur mieste nėra/ O beturčiai dėl
to veržiasi, nes valgyti reikia, o 
uždarbio kitur- nčra. Belgijos kom
panijos kur-kas geriaumoka ir 
šventęs pamainais duoda. Jų tar
nai išvaizda ir nešysta ponais iš
rodo, sulyginant su. Vilniaus skur
džiais. Kad gi kuOgreičiausia jos 
čia apsigyventų. !

Technikų draugija npri įtaisyti 
vakarinius kursus monteriams (ga
rinių pečių ir mašinų užveizdoms), 
šaliakaliams ir k. Pirmiau buvo 

Matiniai kursai

IS TRAKŲ.
Vilniaus gubernijos lietuvių 

tamsumą visi žino. Bet turbut 
nėra tamsesnių už gyvenančius 
prie-pat Vilniaus trakiečius. Bai
siai nuskurdę, nieko neskaito, nie
ko nežino ir nesirūpina žinoti. Tie
sa, skaityti ir rašyti maža kas te
moka.

Gyvenimas taip-pat menkas. Į- 
eik į vidų, priemenėje stovi arklys 
ir visi gyvuliai. Nors taip netur
tingi, tačiaus su degtine ir alum 
nepasiskiria. Nėra tos dienos, kad 
nepamaty tumei girto sodiečio, ku
rį policistai gabena policijom O 
per turgus ir šventadieniais tiesiok 
negali įeiti į aludes, nors jų yra 
daugiau, kaip dvidešimts, 
tyčiodamies, sako: 
vus bažnyčioje, 1 
čion”, t. y.
apsiskabinę 
namo.

T rakėnai
v i no baltarusių kalbą ;
nors vargiai,: bet gi pradeda ir 
lenkiškai kalbėti. Prakalbink tra
kėną lietuviškai, jis tik į akis tau 
pasižiūrės ir ątsakys: “nerazumie’- 
ju”. Suprantamai paaiškink jam, 
kad jis lietuvis, tik nutautęs, tai 
supyks ir nebesikalbės. Pramokę 
skaityti, griebiasi karštalenkių 
laikraščių. lietuvybės neapykanta 
eina iš Vilniaus, tos vadinamosios 
"Lietuvos širdies”. Kokia čia jau 
širdis, jei ne sveiką kraują, bet 
karčią tulžį varu varo į kitus Lie
tuvos kūno . sąnarius. Kunigai 
taip-pat. Trakų kamendorius pa
sitiko šįmet suvalkiečius maldinin
kus, bet pasveikino juos.... len
kiškai. Lietuviai, nemokėdami at
sakui, tylėjo.

Žodžiu sakant, tikram lietuviui 
liūdna ir skaudu, žiūrint į <labarti 
nius Trakus. Vieni senovės sosta- 
pilės griuvėsiai beprimena jam, 
jog čia “Lietuvos širdies 
čia kunigaikščių gyventa, iš čia jų 
brangi tėvynė ginta. Bet ir tų 
paminklų nebrangina. Šįmet, pri
sireikus cerkvė didinti, ėmė akme
nis iš pilies sienų, nors akmenų 
pilni laukai. Nereikalingas plytas 
atidavinėjo žydams: tegu ir jie 
naudojasi. Tiktai tada, kada vie
nus namus sugriovė ir patįs žydai 
ėmė gailėties senovės paminklų.— 
jie globon paimta.

P. Tenbuvis.

“nutarta” (gali skaitytojau supra
sti, ką reiškia čionai žodis “nu
tarta”), kad įstojimui į draugijos 
narius merginai reikia turėti reko
mendaciją (paliudijimą) tų ponų, 
pas kuriuos ji tarnauja. Tai mat 
kaip §v. Zytos draugijos pirmi
ninkui rupi tarnaičių labas.

Z. Ringaitis.

Patįs, 
: “kaip čia. bu- 
neužeiti koply- 

traktieriun. O paskui, 
ir bliuznydami, grįžta

jau kuone visi prisisa- 
jauniejie,

butą.

Nedėlioję lapkričio 18 d. atsibu
vo Kauno miesto teatre lietuvių 
vakaras. Ix>šiama buvo: — dra
ma “Genovaitė" ir “Meškinas" 
(iš Čechovo), p. Žilinskio vertimas.

Iš pusės 0turinio “Genovaitė" 
yra suvis silpnas veikalas: jo pa
statymo* reikalavo kunigai. Da
lykas tame, juog pirma sulošta 
komedija “Nutruko”, kuri kuni
gams labai nepatiko. Užtai "Dai
nos” valdyba gavo nuo kunigų 
jiersergėjimą ir turėjo pasiimti lo
šti “(Genovaitę”. Gudrus musų 
kunigėliai, visur jie mėgsta kiš- 
ties.

Kaslink perstymo. reikia pripa
žinti, kad viskas buvo atlikta, kaip 
prideria.

Rolių mokėjimas, puikios deko
racijos ir rūbai, kuoįvairiausi efek
tai — viskas tas darė gana gerą 
įspūdį. Prie “Genovaitės” ir "Me
škino” pastatymo daug pasidarba
vo p. Žilinskis (sūnūs), ačiū ku
riam vakaras taip puikiai ir nusi- 

daug;sekė. Žmonių buvo gana 
išsiskirstė apie 2 v. ryto.

Z. T-is.

Kauno 
Paliu- 
prašią

“Kur. Lit.” rašo, buk tai 
Lietuviai padavę vyskupui 
lioniui prašymą, kuriame 
įvesti lietuvių kalbą Katedroje,
šv. Traicės, ir kitose bažnyčiose.

man netikėtai 
Zytos draugi- 
Pinnininkavo, 
Girdžiu, kad

Neseniai atsiėjo 
būti tarnaičių Šv. 
jos susirinkime, 
žinoma, kunigas, 
kokia tai mergina graudžiai skun
džiasi, esanti labai vargingam pa
dėjime. Ji papasakojo, kaip po
nai ją nuskriaudė ir išdėstė visus 
savo vargus, manydama rasti už
tarimą. Bet štai prabyla pinnsė- 
dis ir šaltai atsako jai: “kentėk! 
ponai jau niekados taip jūsų ne-

Iš PANEVĖŽIO.
Lapkričio 26 ir 27 d. Vilniaus 

rūmo teismas teisė buvusįjį Cipė- 
nų valsčiaus raštininką Žytkevičių. 
studentą Sruogą, aptiekorį Matulį 
ir valstiečius A. Vosilių, J. Vosį- 
lių ir Vaitiekūną. Pirmieji trįs 
buvo kaltinami užtai, buk 1905 
metuose Cipėnų valsčiuje (Panev. 
pav.) kurstė valstiečius nuversti 
visą senąją tvarką ir įvesti naują
ją. Tik tą viską jie liepė daryti 
ramiai, nieko nelėšiant, nedau
žant, nemušant. Jie savo kursty
mus varė daugiausiai per valsčiaus 
sueigas. Į vieną tokią sueigą at
vyko viso valsčiaus valstiečiai be 
jokio skirtumo. Per tą valsčiaus 
sueigą ir buvo padaryta tas, prie 
ko juos raginę virš minėti kaltina- 
miejie — būtent valstiečiai atsta
tė visą senąją valsčiaus vyresny
bę ir išrinko naują, atstatė taipogi 
rusą mokytoją ir įvedė valsčiaus 
rašlinėn lietuvių kalbą. Taipogi 
susirinkusiejie valstiečiai nutarė 
jokių susinėsimų su valdžia netu
rėti, bet patiems viską atlikti. Tą 
savo nutarimą valstiečiai pildę 
daugiau dviejų mėnesių. Per tuos 
du mėnesiu Cipėnų valsčiuje, kaip 
patįs žmonės sakydavo, buvo įve
sta tikra respublika. Da ir šio
se dienose čipėniečiai su didelia 
|>agarba ir gailesčiu mena tuos 
savo respublikos laisvės dienas, 
ypač, kad patįs žmonės per tą lai
ką gyveno labai ramiai: nebuvo 
tuomet jokių bvlų.ne barnių, ne
buvo girdėtis jokių plėšimų arba 
vogimų ir patįs vagįs, kaip šipė- 
niečiai su džiaugsmu sakydavo, 
kur tai buvo pranykę. \ aisčių gi 
valdė nauja pačių žmonių išrinkta 
valsčiaus vyresnybė. Į valsčiaus 
viršaičius žmonės tuomet buvo 
išrinkę Bakšėnų sodžiaus ūkinin
ką A. Vosilių, nors jis ir nenorė
jęs tos vietos priimti. į raštininkus 
išrinko Žytkevičių. į kitas vietas J. 
Vosilių ir Vaitiekūną.

Visą tą žmonių įvestą tvarką su
ardė dragūnų būrys, pačiam gu
bernatoriui vadovaujant. Tuomet 
tai visa nauja valsčiaus vyresnybė 
pasislėpė, į jų gi vietas valdžia 
paskyrė vėl naująją vyresnybę.

Per teismą visi liudininkai (o 
jų buvo 36) rodė: kad Sruoga. 
Žytkevičius ir Matulis nieko prieš 
valdžią nekalbėję, o tik studentas 
Galvanauckas (kurio valdžia ne
gali surasti) sakęs žmonėms apie 
Lietuvos autonomiją. Teismas 
vienok neatkreipė atydos į tų vi
sų liudininkų parodymus, bet 
daugiausia klausė pristovo Zeidle- 
ro parodinių. Zeidleris parodė, 
kad kalbas kalbėję visi keturi 
(Matulis, Sruoga, Žytkevičius ir 
Galvanauckas), o Galvanauckas, 
buk sakęs, kad busiąs Lietuvos 
karaliumi (matyt to pristavo di
delio galvočio esamai.) ir buk 
jam žmonės rankas bučiavę (ste
bėtina, kokias geras akis tas pri- 
stovas turi). Tas pats pristovas 
gudruolis rodė per tirinėjimą, kad 
Žytkevičius šaudęs į isprauninką, 
bet dagi pats ispraunikas pasakė, 
kad tas ne teisybė. Tai vėl ro
dęs, kad Žytkevičius šaudęs į ka
reivį, bet čia vėl pasirodė jo begė
diškas melas — mat pats kareivis 
išnetyčių iššovęs į orą.

Teismas vienok rėmėsi ant me
lagingų Zeidlerio nurodymų: Ga
lima manyti, kad teismui buvo į- 
sakyta kur tai “iš viršaus”, kad 
juos būtinai nuteistų, nežiūrint, 
ką liudininkai rodys. Ir teismas 
gerai išpildė tą savo pareigą: 
Žytkevičių, Sruogą ir Matulį nu
teisė ištremti į tolimąją šalį ir 
atimti jiems visas teises. Lengva 
pasakyti....

A. Vasilių, J. Vosilių ir Vaitie
kūną išteisino.

Juos visus gynė advokatai Tar- 
chovskoi, Leonas ir Stašinskas ir 
visgi, nežiūrint į jų puikų apgeni
mą, nežiūrint į liudininkų parody
mus, juos nuteisė. Kam neaišku,

Iš PUMPĖNŲ, 
Panevėžio pav.

Čia, kaip pasirodo, “kurpius py
ragus kepa”. Raštininką rusą val
stiečiai parsikvietė už mokvtoją! 
Kam." Išmokyti vaikus lizdus vy
ti!.... Juk seredoje, turgaus die
noje, jis į mokyklą nenoriai lanko
si. Jį galima greičiau sutikti pas 
Abčiką arba prie tvoros rymantį, 
"dobrai išsitraukusį”. Iš kitos pu
sės, da nuostabiau, kad valstiečiai 
gerai jį pažinojo (jis gerai juos 
skuto, kada buvo Pumpėnuose, o 
paskui ir Girsuduose raštininku!) 
Iš ten jį išvijo valstiečiai, o Pum- 
pėniečiams patiko žmogelis, kuris 
už jų 
geria,

skatiką, nieko neveikdamas,

Centralinis Biuro.

IŠ GELAŽIŲ, 
Panevėžio pav.
Uk.” num. 37-tam buvo

dvare
“Liet.

rašyta, kad Naujadvario 
sustreikavo kumečiai, reikalauda
mi, kad butų duodamas grudų sai
kas su kaupu. Bet streikas liko 
pralaimėtas, nes nebuvo tarp ku
mečių vienybės. Pradžiojo spalių 
mėnesio jie vėl sumanė streikuoti 
ir šiuo sykiu nutarė tvirtai vienys 
bes laikytis. Visi nuėjo pas po
ną, bet nuėję, neišdrįso statyti sa
vo reikalavimų, tik ponui rankas 
bučiavo. Vienok, vienas kumetis, 
J. Mavkunas, buvo drąsesnis ir 
pareikalavo, kad butų duodamas 
pilnas grudų saikas. Ponas išpil
dė jų reikalavimus, ir dabar jau 
gerai grudus saikuoja. Einant iš
vien ir drąsiai reikalaujant, visados 
galima laimėti.

1 ankiai atsiranda tarp žmonių 
visokių tamsuolių, kurie, norėda
mi ponui įtikti, skundžia ir išduo-* 
da savo draugus. Taip darė Puis 
Laš., o dabar ir jiems butų geriau, 
kad butų ėję išvien su draugais.

Birželio mėnesio kumečių žmo
nos sustreikavo, reikalaudamos 
dienos užmokesnio padidinimo, 
Mokėjo joms po 20 kap. Su di
deliu vargu ponas pridėjo po 5 
kap., bet dabar vėl atėmė tas 5 
kap., sakydamas, kad rudenį ėsą 
mažiau darbo. Moterįs labai pa
sipiktino ir žada vėl streikuoti, 
nes darbo ir dabar užtektinai yra, 
o 20 kap. dienai tai visai nedidelis 
užmokesnis.

Kreivažandis.

iš

k
7

/

IŠ ŽAGARĖS, 
Šiaulių pav.

Žagarės valsčius susideda 
700 ūkininkų ir kuone iš tiek pat
mažažemių su gritelninkais. Skai
tant po 5 ypatas šeimynoje, bu* 
apie 7000 ypatų. Beto dar Ža
garės miestelyje yra apie 10.000 
gyventojų. Tai išviso Žagarės 
valsčiuje bus apie 17,000 .'"patų. 
Nors Žagarės valšč. susideda iš 
Skaizgirio, Senosios ir Naujosios 
Žagarės parapijų, vienok tokiam 
dideliam valse, tėra tik viena pra
dedamoji Žagarėje mokykla. Aš 
čion neskaitau mokyklos, įki|rtos 
dvarininko Nariškino lėšomis prie 
jo dvaro. Iš tos mokyklos maža 
žmonėms nauda, nes ten mokyto
jas rusas ir mokslas išguldomas 
tėra vien tik rusiškai.

Kadangi ant tiek daug gyven
tojų tėra tik viena mokykla, so
diečiai labai atjaučia mokyklų 
stoką. Gal kas mano, kad nuo 
laisvės dienų sodiečiai rūpinas tver
ti kaimo mokyklėlę, kad nors kiek 
apšviesti savo vaikus? Ne, pas 
mus to nėra. Vienam tik Stungių 
sodžiuje pas Teikuną yra vienin
telė per visą valščių mokyklėlė ir 
ta pati neperpilna. Vienu žodžiu, 
žmonės čia mažai jaučia šviesos, 
reikalingumą. Retame užtiksi koy 
kį laikraštį ar knygelę sodžiuje, 
Dauguma visai nemoka paskaityti 
laikraščio, tik šiaip taip apigraibo- 
mis perskaito iš maldaknygės mi
šių maldas. Užtat po teismus pa- 
sitąsyti, monopolį aplankyti, tai ne 
prošalį. • . . r.

Mokyklų nėra, bet smuklių 
daug: 2 monopoliu, 2 karčiamos, 
r saldžiųjų degtinių parduotuvė. 
Kiekviena apverčia per metus iki 
10 tukst. rub., tai iš viso bus apie , U — . 11-

r
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Mtančių rublių, 
gymnazija už tuos, pinigus 
tų! Bet daug Nemunas 
dens nugabens į jūres, kol 
tuvoje, vieton karčiam ų 
monopolių atsiras mokyklos,
nemanau aptarti visus Žagariečius, 
prikišdamas jiems tamsumą ir ne
susipratimą. berods randasi tarp jų 
susipratę ir apsišvietę žmonės, 
bet tas tiek tereiškia, kiek šaukštas 
vandens į deguto bosą.

Jonas Kūmas.
(Iš “L.U.”)

IŠ ČEDASŲ, 
Ežer. pav.

Čedasų valsčiuje yra dvi moky
kit : Panemunyje ir Onuškyje. 
1905 m. mokytojai rusai buvo at
statyti, bet, prasidėjus reakcijai, 
vėl sugrįžo ir sėdėjo ikišiolai. 
Spalių 14 d. atvažiavo iš Suvalkų 
mokytojas lietuvis Melnikas. Į 
antrąją mokyklą taip-pat direkcija 
buvo paskyrus mokytoją lietuvį. 
Kaupą, bet jam susirgus ir atsisa
kius, mokykla stovi uždaryta. Pa
nemunio mokykloje vaikų 120 
(mergaičių 40 ir berniukų 80).

Čedasų valsčiuje ūkininkų yra 
apie 1200. Aiškiai todėl matyti, 
kad gyventojams dviejų mo
kyklų per mažai. * Buvo mėginta 
per sueigą kalbinti valstiečius į- 
kurti trečiąją mokyklą. \ aidžia 
leistų mokyklą įsteigti, jeigu tik 
patįs valstiečiai norėtų tuo pasi
rūpinti. Ir mokyklai vieta yra la
bai gera, tai Čedasų karčema prie 
kurios priguli ir geros žemės de
šimtinė. Ta karčema priguli gr. 
Krasickienei. Jis ją parduoda už 
2000 rub. J<igu visi ūkininkai 
dėtų po 2 rb., tai jau butų 2400 
rub. ir tuomet lengvai galima bu
tų įkurti mokyklą.

Valstietis.

vienas sargybinis, antstolio pasiųsti 
sodžiun, neužilgo sugrįžo ir prane
šė, kad ūkininko Kireilio bute nesą 
nei vieno žmogaus. Tuomet jiedu, 
antstolio įsakyti, apžiūrėję pro lan
gus kelių butų vidų, bet, matomai, 
nieko nelaimėję, draug sti ant
stoliu ir visais sėbrais išbildėjo į 
Cypėnus. Anstolis, paviešėjęs pu
sę valandos pas valsčiaus raštinin
ką, paliepė visiems grįžti namo. 
Iš Cypėnų grįždami, pranešė 
meikių Ign. Kireiliui, kad jis 
rytojaus ateitų Vabalninkan, 
jam reikėsią atlikti bausmė, už 
ško kirtimą paskirta.

Re- 
ant 
nes 
mi-

Iš

Iš visų

VABALNINKU, 
Panev. apskr.
Lietuvos kampų ' eina 

skundos ant sargybinių sauvalės,
tačiaus jie nei kiek nesiliauja. Ir 
pas mus jų žvėriškumas yra tie- 
siok negirdėtas. Jiems, matomai, 
liepta buvo suimti Guodžių so
džiaus ūkininką, Ulevičių, kurį 
teismas buvo pabandęs pusantro 
mėnesio kalėjimu. Ulevičius mat 

“ dar seniaus buvo persivežęs vieno 
dvarininko sieksnį sukirstų jau 
malkų. Išgirdę, kad Ulevičius 
Singailių sodžiuje pas savo gymi- 
nę mina linus, atsibaldė jie į tą 
sodžių. Lapkričio 7 dieną anksti 
rytą. Kaip tik tuolaiku Ulevi
čius pakluonėj ėjo į Guodžios. 
Pamatęs tai. vienas sargybinių 
šovė ir užmušė jį ant vietos, net 
nežinodamas tikrai, kas ten einą, 
nes.kuomet žmonės, išsigandę, pra
dėjo ant jo rėkti, jis dar klausės, 
lir ten Ulevičius ėjęs. Žmonės la
bai yra tuo pasipiktinę ir žada ne
dovanoti. Sargybinis bandė tei- 
sinties tuo, kad Ulevičius bėgęs ir 
galėjęs tuoj pasislėpti miške. Tuo 
tarpu gi arti nėra jokio miško, yra 
tik krūmeliai, bet tokie, kad ir 
varna ten nepasislėps. Į tą vietą 
tuoj atvažiavo Panevėžio miesto 
viršininkas, antstolis ir gydytojas. 
Žiūrėsime dabar, kaip atsilieps ant 
tokio sargybinio pasielgimo musų 
“tvarkos dabotojai”.

Vabalninkiečiai apsidžiaugė, su
silaukę naujo mokytojo lietuvio ir 
tuoj sukruto vaikus leisti. Ne
žiūrint į tai, kad to paties vals
čiaus yra mokykla ir Čipėnuose, 
kur mokykla pilna mokinių, Va- 
balninkuose bežiūrint prisirašė vėl 
190 vaikų. Ir pačioje mokykloje 
tiek vietos nėra, ir mokytojui ne
galimas daiktas tiek mokinti. Tas 
parodo, kad musų krašte būtinai 
reikia įsteigti dar bent dvi nauji 

-mokykli. Į Vabalninku mokyklą 
direkcija šiomis dienomis atsiuntė 
pagelbininkę, bet rusę, nei žodžio 
nesuprantančią lietuviškai. Žino
ma, iš jos negali Iruti naudos nei 
pačiam mokytojui, nei vaikams.

Žmonės dejuoja, mokesčių sle
giami. Vyriausybė, girdi, panai
kinusi “vikupus”, užtat pakėlusi 
“zemskus" mokesnius. Jau dabar 
jiems reikią mokėti trečdalimi 
daugiau, negu buvo pernai ir pir
miau, o kitais metais tie mokes
čiai dar daugiau busianti. Nuo 
Dulbos taipgi nieko gero nelaukia 
ir patįs aiškiai permato, kaip vy
riausybė išlengvo nori gražinti 
senuosius laikus. <

Papartis.
(Iš “L.U.”)

Lapkričio 24 d. vakarą, Vabal
ninko anstolis, trįs uriadninkai 
(Vabalnin., Gelažių ir Pinevos) ir 
sargybinių gauja išvažiavo Cypė- 
nų link. Ties Remeikių sodžiu- 

paliepus, visi apsisto-

gybiniai, pranešė savo viršininkui, 
kuris neužilgio atsibeldė į Šilavotą, 
kur pradėjbUyrinėti pas aplinkinius 
gyventojus1 ’ apie *cicilikus”, kurie 
buk turį užeigą i$as minėtąsias y- 
patas. Bet?<niekd,‘neišgavęs, perda
vė tą dalyką ištirti Aleksoto tar
dytojui, kiuris dsftar trauko Šilavo
to žmones pis saite po kelis kartus. 
Pirmą karią btWo iššaukti net į 
Aleksotą, ihtrą 4&rtą jau į Prie
nus, bet kaiįi girdėt, dar nepabaig
ta ir dar gal ritsykį šauks ar tai į 
Aleksotą, ar į Prienus, ar kur ki
tur. Tai ką gali toks S. Glarnba 
padaryti savd Mežiuviu, kad per 
ypatišką piktdmą visai, bereikalin
gai tąso aštuonius Šilavoto gy
ventojus po kelis kartus.

Berankis.

Mažeikiams pavirtus miesteliu, 
valdžia pasirūpino jiems duoti ki
tą vardą: perkrikštijo juos į Mu
ravjovo, nelemtam atsiminimui to 
garsaus rusų veikėjo, kurs žmonių 
pramintas yra koriku.

Augo miestelis, didinos drauge 
ir gyventojų skaičius; katalikų, 
ilgainiui atsiranda į 2,000 asme
nų. Neturėdami jie kur šventa
dieniais nusidaužti, sumanė bažny
čią statyti, ir štai jau treti metai 
kaip įtaisyta maža bažnytėlė: jos 
vidus švariai išpuoštas, trįs gra
žus padorus altoriai. Vis tai su
taisyti ir sutvarkyti kliuvo kun. P.

tarp įvairių 
sunkenybių, su mažeikiečių pagelba 
tat visa įvykdė. Knn. Meškauskio 
rupesniu dar buvo įsteigta žmo
nėms skaitykla, kurioj dabar bus 
į 300 įvairaus turinio knygų.

Pradėjęs apšvietimo darbą, mi- 
nėtasai kunigas žengia toliau: jis 
agituoja tarp žmonių įkurti “Sau
lės ’ skyrių, ir štai jau lapkričio 
18.d. sušauktas buvo įsteigiamasis 
susirinkimas. Prisirašė iškarto 
116 narių; pagaliaus nutarta: me
tinis narių mokesnis 1 rublis; į- 
steigti knygynas; atidaryti pradinė 
mokykla, kurioj pirmą vietą užima 
narių vaikai; likusioms gi vietoms, 
priimti ir ne narių vaikus. Valdy- 
bon išrinkta: Urmininku kun. 
Meškauskas, padėjėju A. Straz- 
dauskis; sekr. A Glemža; knygi
ninku B. Radvilas; iždininku kun 
Meškauskas; patarėjais: Civinskis, 
K ra sau skis, Apul&kienė, Mažeikis, 
Motuzas ir šonas.

Nepaprastą įspūdį darė tas susi
rinkimas : malonu buvo 
kaip žmonės, jau pradeda savaran
kiškai rupinties savo reikalais, ma
lonu buvo -matyti, kaip visam tam 
dalykui prijautė, nes beregint su
metė į 30 rub. pašalpos to sky
riaus įkūrimui.

Susirinkimas vienok nepasibaigė 
be skandalo: vietinis choras žadė
jo padainuoti ant užbaigos keletą 
lietuviškų dainučių, bet skaudžiai 
susirinkimas nusivylė: dvi lenki 
paneli, dalyvaujanti choro, atsisa
kė susirinkimui dainuoti, todėl jau 
choras ir nebegalėjo susirinkusius 
lietuviškomis dainelėmis palinks
minti. Priežastis tų {tanelių atsisa
kymo buvo aiški: jiedvi nenorėju
si “cNopams” dainuoti. -j Nors 
liūdnas tai atsitikimas, bet mums 
lietuviams nebepirmas juk tai atsi
tikimas ; 
kad męs 
go-

Girdėjau iš kai-kurių, kad ant- > Meškauskiui, kurs, 
stolio tuomet buvę sumanyta su
imti Kireilio duktė, kaipo neištiki
ma. Anot kitų, antstolis praliejęs 
labai rupinties apšvietimo dalykais 
ir norėjęs tuomet apsilankyti su 
visais savo pagalbininkais pas Cy
pėnų mokytoją, vienok, nežinia 
kodėl, susilaikęs.

Dabartinis 
dar neseniai 
vienok jau 
kaipo uolus
didis žmonių smaugėjas, 
jam rupi, taigi, ir pradėjo kišti no
sį net ir ten, kur visai neišpultų.

A. Varmas.

Vabalninko antstolis, 
čionai apsigyvenęs, 

suskubo pragarsėti, 
biurokratų tarnas ir 

Viskas

IŠ UTENU, 
Ukm. pav.

Kaip visur, taip ir čia yra va
gių daug, yjiač garsus jų vadas, 
žydas Joskė, kurio policija nesu- 
gaudo. Joskės tėvas Herškė. Jis 
laikas nuo laiko su maišeliu per
eina apylinkę, rinkdamas sau mo
kesnius, 
pranešti 
kad ne,

bet prižadėdamas išanksto 
apie vagių atėjimą. O 
tai renka stačiai Joskei. 

Žmonės duoda, nes kaip gi
vagių neužpykinęs, išliksi, 
kyti apie tai policijai, bet 
reikėtų liudininkais būti, 
baugu. Taip tat nuo seniai 
mi ir 
mus.

kitaip, 
Pasa-

paskui 
o tat 
moka-

tokios rūšies mokesniai

Iš PAŠUŠVIO,
• Kauno gub.

Mūsiškiai turi pinigų, 
reikia, prisiėjus aplankyti 
lį. Užtat apšvietimas 
menkas.

žiūrėti

]>as

tikkiek
inonopo- 
čia labai 

Mųsų |>arapijoje yra dvi
mokykli: viena prie bažnyčios, an
tra parapijoje. Abiejose nuo šio 
rudens mokytojai lietuviai, bet mo
kina, kaip ir seniau — viską ru
siškai ; lietuviškai vaikai teišgir
sta, mokytojaus jų paklausus, "ar 
turi kokią lietuvišką knygelę”? 
Tuo, rodos, ir pasibaigia “lietuviš
kas” švietimas. ‘Toks tai pas mus 
apšvietimas. Bene susilauksime 
geresnių laikų po suvažiavimui 
Krakių dekanato kunigų Pociūnė
liuose 12 d. š. m. Ten busią svar
stomas, kaip apšvietimas kelti. 
Duok Dieve, kad kunigai ir įvy
kintų tai, ką sumanys, nes tada ir 
pas mus, ^šalip “Birževų Wiedo- 
most’ių” atsirastų ir lietuvių laik
raščiai, kaip gryčiose, taip kleboni
jose ir dvaruose. Dar svarbiau: 
tada atsirastų reikalas ir knygynė
lius taisyti, kaip einančiai mokslus 
jaunuomenei, taip ir neinančiai. 
Dabar kokius gi teturime knygy
nėlius? O gi tik rusiškius, moky
klų skintose. Tuomet gal ką ge
resnį turėsiu pranešti iš musų jau
nuomenės veiksmo; dabar neturiu 
nieko pažymėjęs negut “vakaruš
kas”, 1 
ėmimą

vienatinį jaunuomenės užsi- 
. laisvomis valandomis.

Kun. Pr. PI.

IŠ MAŽEIKIŲ, 
Kanuo gub.

Neseniai tie laikai, kai Mažeikių 
niekas beveik nežinojo: buvo pa
prastas sodžius, tarp miškų išmė
tytas, bet nuo kiek jau laiko ėmė 
jie žymiai augti, pasidarė ilgai
niui miestelis ir gana svarbus Že
maičiuose punktas: čia susibėga 
trįs šakos geležinkelių — nuo Ry
gos, Liepojaus ir Vilniaus; čia lig 
Ventos pravestas pliantas; čia 
veiklus prekybos punktas: uždėta 
prekių sandėliai, kurie apylinkei 
pristato uždumu (optom) prekes. 
Prekyba paprastai, kaip ir visur, 
žydų rankose, tik septynias mažes
nes sankrovas tevaldo žmonės. 
Kaip kitur sankrovininkai mėgsta 
išreikšti savo lietuviškumą, iškaišą 
lietuviškai užrašydami, čia gi ki
taip: tik du sankrovininku teišdrį
so uždėti lietuvišką antrašą, kiti 
gi pasilieka kol kas prie rusiško
sios iškabos, ar tai iš didelio išpo- 
nėjimo ir neapykantos lietuvių 
kalbos, ar kitų gal priežasčių. Ar 
gerai čia daroma, tesprendžia jie 
patįs.

Pravedus geležinkelį, netrukus 
buvo Mažeikiuose pastatyta cęrk- 
velė ir prie jos cerkvinė mokykla, 
kurią lankė netik rusų vaikai, bet 
ir lictuyiM

lenkams matyt neramu, 
kilotame iš tautiško mie- 

K. Pegas.

Iš PALONŲ, 
Šiaulių pav.

Beisogalos parapijos filija. Mie
stelis mažas; jame yra *tik viena 
lietuvio Lauruškio sankrovėlė. Žy
do miestelyje nėra nė vieno, mono- 
poliaus taip-pat nėra, tačiaus deg
tinės užtektinai galima gauti pas 
L—kį.

Žmonės čia dar risai tamsus, 
nes jokių lietuviškų laikraščių ne
skaito, nieko nežino, kas baltame 
sviete dedasi, užtai čia žmonės dar 
tiki į visokius burtus, raganas ir 
tt. Apie apšvietimą, apie vaidini
mus niekas nė manyti nemano, nes 
inteligentijos nėra; yra tik kuni
gas Bražauskis. bet jis žmonių 
švietimu visai nesirūpina.

laikas jau paloniečiai atbusti ir 
pradėti šviesties!

Iš TELŠIŲ PADANGES.
Ko pasaulyje niekuomet netru

ko — tai manančių pamišti, kuo- 
lengviausia dirbant. Žmogus turi 
pilną teisę pasirinkti sau fiatogesnį 
darbą; bet kaip apšviestoms, taip 
ir tamsesniomsioms tautoms ne
trūksta tokių, kurie iš prigimties 
apdovanoti apsukrumu, vikrumu, 
— atsisveikina su teisybe, ir tą 
sugahumą apverčia tamsesniųjų iš
naudojimui. Turime eibes visokių 
“pranašų-žiniunų”. 
“pranašų-ziniunių”.
Skuode iš kažin kur 
linėtojas, kazinjeoks ] 
lanko gaujos {žmonių, 
davinėja kartais labai 
vaistus.

Bet širdis skauda, 
tokių išnaudotojų ir taip neskait
lingos musų inteligentijos tarpe, 
tik čion dažniau randame musų 
žmonelių dievotumo išnaudotojus, 
prisidengusius rardais “klerikų”, 
"zokotiinkų”, r r ūk ančių aukas kaž
kokioms nczaioiuoms dvasiškoms 
įstaigoms. U/ajm šitame amate 
pasekmingi nir.^y krašte darbavo
si vienas jaunas vaikinas, išėjęs 
Liepojaus gimnazijoje, keletą klia- 
sų; jis per~vaka“jas’’, vasaros me
tu, atkeliamo į žemaičius apsitai
sęs klerikų tuqį ėmė kalėdoti ir 
baisiai pri^ąvo ^augelį žmonių, 
tarp tų ir jtelet^ kunigų: iš vieno 
kunigo pavogė 250 rb........ Nebe
kalbu apie< ta nupus sodiečius, bet 
ir kunigaij^ncgąjėjo suprasti. Jcas 
tai per pįiišktisg,

PeraUi|JIHietąįi musų , kampe 
pagarsėjo kitas U>k' aukų rinkėjas, 
tik truputį luųpidresnis už pirmąjį. 
Y’ra tai iš Mosėdžio miestelio Zu- 
bavičius, regisi 4 kliasas liaigęs. 
Aiškiai atsimenu, kad tebebuvau 
dar piemeniukas, kai matydavau 
per sodžių važiuojantį, spindan- 
čiais akiniais ant nosies užsidėjusį 
jauną vaikinei), kurs meldė nuo 
žmonių fiašalpos, ketindamas eiti 
į “kunigus". Ir dabar jis nepa
metė to amato. Šią vasarą Tel
šiuose, užėjęs pas Račkauskaitę, 
kleriku perMtaijęs, puolė jai |x> 
kojų, su ašaromis melzdamas |>a- 
šalpos, nes ęsąs neturtingas Vil
niaus dvasiškosios seminarijos 
"auklėtinis”. Ir neveltui buvo pra
šymas: gavo 280 rub.. ir dar 
keletą aukų nuo kitų duosnių ge
radarių apturėjo. Vertėtų žmo
nėms šitokių vyrų pasisaugoti.

Damazas Treigys.

Taip, dabar 
Taip, dabar 
atsiradęs žo- 
Bukantas; jį 

, kuriems jis 
juokingus

kad turime

Dziankis.

Iš TRUSKAVOS, 
Panevėžio pav.

Truskaviečiai labai girtuokliau
ja, todėl ir vyrai čia, ypač jau- 
nesniejie, ištvirkę. Nueik šventa
dienį bažnyčion, tai rasi giedant 
Rožančių tik vienas mergaites su 
zakristijonu. Vyrai tik ateina baž
nyčion ant sumos, .o po sumos kuo- 
greičiausiai skubinasi..,. į aludę, 
ar šiaip jau pas kokį žydelį. Pa- 
skiaus, nuo alučio ir degtinės įkau
šę, pradeda kliūčių jieškot, o kar
tais taip pasiinuša, kad pareina 
namo pramuštomis galvomis.

Taip, Lapkričio 20 dieną gir
tuokliavimo auka krito Antanas 
Karutis iš Truskavos, kuri įkaušę 
vaikinai, susivaidiję su juo,užmušė 
(basliais). Karutis paliko žmoną 
ir 3 vaikus. Užmušėjai suimti.

(Iš ‘V.Ž.’)

IŠ ŠILAVOTO, 
Senapilės pav.

Ir pas mus tarp gerų žmonių at
siranda juodašimčiai. Taip, S. 
Glamba iš Šilavoto, turėdamas ypa
tišką piktumą ant vietinių vargoni
ninko ir mokytojaus, pamatęs per 
atlaidus širdies V. Jėzaus sargy
binius, pasakė jiems, buk pas var
gonininką ir mokytoją dažnai lan- 
kasi ‘^icilikai”^ .Sužinoję tai sar-1nežinoma.

Iš 2 EI M ES.
Žeimėj, lapkričio 1 d. atsidarė 

trikliasė privatinė mokykla. Žino
ma, leidimą gavo ne lietuvė, bet 
latvė p. Zichman, jauna, baigusi 
8 kliasas gimnazijos. Nemoka vi
sai lietuviškai, o mokyti žada ir 
lietuvaites. Mokoma bus viskas 
rusiškai, tik latvių ir lietuvių kal
bos — latviškai ir lietuviškai; taip 
pat ir tikėjimo mokslas. Kad tik 
ta mokykla nepasidarvtų sulatvi- 
nimo įrankiu. Už mokslą bus mo
kama metams 16 rub., pusei metų 
— 8 rub. . Latvaičių čia, žinoma, 
netruks, su lietuvaitėmis tai kažin 
kaip bus. °*Kad ne tas mokėjimas 
rasit dar šiaip t;yip butų, o dabar— 
ką sakys Kukif, Dumbra, Bulis, 
Pečula, iy kiti..... aludininkai I

S Puslatvis.
1 'iii*

i'YGOS.
Pasmerktieji^7 miriop Mintaujos 

mokiniai, apie Sūriuos Durnos at
stovas Nešselovię buvo kalbėjęs su 
Stolypinu lau ’ su šaudyti.

U MINSKO.
Stačiatikių dvasiškoji vyriausybė 

patraukė prie atsakomybės šventiką 
Možarovskį, kuris, savo laiške į 
laikraštį “Birževįja Viedomosti” 
viešai apskelbė Minsko juodašim
čių atstovo šmidto nedorybes.

Jau užsibaigė karo teismo po
sėdžiai. Išviso pasmerkta mirtin 
14 žmonių, į katorgą 4 Ir išteisin
ta 4. * Penkiems, pasmerktiems 
pakarti, mirtas bausmė jau patvir
tinta, apie •V dar nieko

'S

IŠ LABANORO, 
Švenč. pav.

Ties Labanoru yra Stirnių dva
ras, prie dvaro pamiškėj menka 
trobelė, o trobelėj gyveno žydas 
su šeimyna. Lapkričio 10 dieną 
žydo nebuvo namie. Naktį įsilau
žė trįs persitaisę galvažudžiai pi
nigų. Žydė, sugraibiusi, atidavė 
20 rub., bet jiems buvo, maža: per
šovė vieną dukterį, nes motina su 
antraja paskubo išbėgti. Vagįs 
nežinomi.

IŠ PETERBURGO.
Lapkričio 17 dieną visos trįs Pe

terburgo lietuvių draugijos įrengė 
vietiniame lietuvių kliube vakarą 
Vinco Kudirkos atminčiai. Lietu
vių Labdariškosios Draugijos pir
mininkas p. Matulaitis perskaitė 
apie Kudirkos gyvenimą ir nuopel
nus. Tačiaus negalima pasakyti, 
kad jo skaitymas butų nesusekęš. 
Jis visai nepaminėjo apie Kudirką, 
kaipo publicistą, o juk ant tos dir
vos Kudirka daugiausia darbavosi 
ir patarnavo lietuvių tautai. P. 
S. neblogai paskambino ant forte
pijono Kudirkos muzikališkus rei
kaliukus — valcus: “Nemuno vil- 
ni"ir "Varpelį’”, mozūrą “Sudiev”, 
polką “Dėdienę” ir polką mazurką 
"I>punelę”. Konservatorijos mo
kinys p. Petrauskas padainavo vie
ną Kudirkos sutaisytą tautišką dai
ną, bet kitos dvi jo dainos jau bu
vo Moniuškos ir Gpnodo. Studen
tas P. puikiai dekliamavo keletą 
Kudirkos eilių, o panelė Vanda D. 
su jausmu perskaitė gražias Peter
burgo lietuvio Zubrzickio eiles 
Vinco Kudirkos atminčiai paauko
tas. Vyrų choras padainavo vieną 
Kudirkos dainą, o po to maišytas 
choras užbaigė koncerto dalį lie
tuvių hymnu. Po koncerto prasi
dėjo šokiai. Nemažas atvykusiųjų 
svečių skaičius liudija, jog ir lie
tuviai peterburgiečiai panorėjo, 
kaip mokėdami, atiduoti garbę mi
rusiam Lietuvos veikėjui ir rašti
ninkui.

Gluosnis.

MUSŲ ATSTOVAI. 
Gerbiamoji Redakcija!

Meldžiu apskelbti visuome
nės žiniai, j‘*gei męs lietu
viai — .Durnos atstovai: Andrius 
fiuh^a. Pratiys Keinys, Pranys 
Kuzma ir Ignotas Požėla Peter
burge apsigyvenome: Mitninskaja 

butas 9. (telefono No.

prie musų kokį reikalų, 
teiksis kreipties ypatiš-

ui. No. K, 
237—Ką)'.

Kas turi 
tuo adresu
kai ar per laiškus.

Su pagarba,
A. Bulota.

ATVIRAS LAIŠKAS MUSŲ 
LA IK R AŠTININ K A M S 

RAŠYTOJAMS.
IR

Plunksnos draugai!
Musų tauta, ypač jos inteligen

tija. savo gyvumą jau parodė: D. 
Vilniaus Seinus — juk tai musų
— lietuvių politiškojo subrendimo 
rodytojas; moterų suvažiavimas
— tai geriausias musų gražiosios 
lyties susipratimo termometras; 
buvo ir kiti dar susirinkimai, pa
sikalbėjimai, kurie rodo, kad jau 
suprantame bendravimosi tikslą ir 
svarbumą. Tauta gyvuoja, juda, 
kruta. Tik dziaugties reikia ir.... 
varyti darbą pirmyn!.-... Man te
ko pažinti savp literatūrą, ypžč gi 
musų publicistiką-laikraštiją. Net 
šį-tą jau esu talpinęs tai viename, 
tai kitame mųsų laikraštyje: plunk
snos draugais turiu teisę pavadin
ti. Laikraščių pačių mums netrūk
sta. Kitur-visur jų skaičius — 
tai geriausias, tikriausias rodyto
jas tautos gyvumo*. net kultūros. 
Ar taip yra pas mus? Ne. Ka
me priežastis tos anomalijos? 
(daugiau norinčių rašinėti, ne kad 
skaityti) 1 Jų daugybė. Kad tą 
anomaliją prašalinti, kad.... patį 
laikraščių vedimui, sutvarkymui 
darbą, programą išdirbti, atlikti, 
kad.... (daug dar atsiras spragų, 
nenonnališkumo, ’ net nežinojimo, 
ką darą), žodžiu sakant, kad musų 
laikraštija pasekmingiau - vaisin
giau sugebėtų darbuoties, kviečiu 
kitus draugus atsiliepti, laikraščių 
gi vedėjus - redaktorius išrinkti 
savo atstovus - debatus, ne patį 
komitetą išrinkti viešam suvažiavi
mui visų (Didi. Lietuvos, Prūsų, 
Amerikos, ir k.) laikraščių dele
gatų. Juo greičiau, juo geriau. 
Vyrai, musų jau eilė, laikas!

Poškevičių Antanas.
Kitus laikraščius meldžiu per- 

spauzdintL P. A.
N

IŠ AMERIKOS
100 ŽMONIŲ PRAŽUVO.

Boyerton^Pa. Laike perstatymo 
naudai vietinės liuteriškos mokyk
los čianyk.ščiame Opera House 
teatre nuo expliozijos užgimė gai
sras. ‘ Ugnyje pražuvo 100 ypatų, 
daugume parapijonų šv. Jono liute
ronų parapijos. Išnešė dar ir gy
vų iš degančios triobos, bet jie 
buvo teip sumynioti, kad neužilgio 
pasimirė.

BADUOJANTI VAIKAI. .
Nevv York. Suvienytos čia

nykščios labdaringos draugystės 
pagarsino, jog New Yorke da
bar yra 20000 vaikų badą ken
čiančių. Jeigu teip turtingame 
kaip Nevv Y’ork mieste tokios 
yra biaurios 
rodo, kad čia 
ra.

sanlygos, tai tas 
geros tvarkos nė-

KELIONES ĘU- 
PON KAINA.

Hamburgo garlaivių kompa
nija pagarsino, jog iki I d. ge
gužio, ant visų garlaivių, išėmus 
vien garlaivį “Deutschland,” ke
lionę II kliasoj iš Ncw Yorko 
į Hamburgą numažina iki 38 
dol. nuo ypatos. Be abejonės 
Hamburgo garlaivių kompanijos 
paveikslą turės sekti ir kitos.

SUMAŽINO

IŠLIEJO GERYMUS.
Topeka, Kans . Prisakius teis 

mui, čianykščios valdžios išliejo 
j gatvių grahes svaiginančių gė
rimų už 7000 dol. 
drausta pardavinėti 
mus.

Mat čia už 
tokius gėri-

MANE. .KAD IR
DAUG.

Millville, N. J. Nusišovė čia 
Juozas Shappard. tėvas šešetos 
vaikų todėl, kad jo pati pagim
dė dar septintą vaiką. Žmogus 
manė, kad jau ir šešių jam per 
daug.

TEII PER

NUSIŽUDĖ.
Revenna, Ohio. Gyvenantis 

čia Edv. Callier, paėmė nere
gį savo 8 metų sūnų, nugabeno 
ant ka|>o neseniai pasimirusius 
moteries, ten vaiką ir savę nu
šovė. Vaiką rado jau negyvą.! 
tėvas buvo dar gyvas, liet ir jis 
turės mirti.

ATEIVIAI GR]ŽTA IŠ AME
RIKOS EUROPON.

Su naujais metais nepasiliovė 
grįžimas išeivių iš Amerikos Eu
ropon: vien Bremos garlaivių 
kompanija pirmutinėse dešim
tyje dienų šių metų pergabeno 
iš Amerikos 15167 ypatas, pernai 
gi per tokį jau laiką pergabeno 
jų tik 6424. Per tą patį laiką 
Amerikon iškeliavo tik 2152 ypa
tos. Taigi iš Amerikos grįžta 
daug daugiau žmonių, negu ten 
keliauja.

REIKALAUJA UŽDARYMO

\\ aukesha. \Vis. Čia uždrau
dė nedėliomis laikyti sahunus 
atidarytais. Tas, žinoma, nepa
tiko labiausiai saliunų užlaiky- 
tojams. Jie susiorganizavo ir rei
kalauja. kad nedėliotus butų už
darytos bažnyčios, kadangi juk 
iš bažnyčių kunigai teipgi pelną 
sau renka, o jie labiausiai rei
kalavo uždarymo saliunų. Klau
symas tik, ar saliuninkai ras to
kį žmonių pritarimą, kokį ran
da reikalaujanti uždarymo sa
liunų!

SKAITLIUS PRAŽUVUSIŲ 
ANGLEKASIŲ.

Jacobs Creek, Pa. Iš Door 
anglių kasyklų, kur pabaigoj 
pereitų metų atsitiko baisi dujų 
expliozija, iki šiol ištraukė 240 
negyvėlių kūnų. Darbininkai 
užtikrina, jog olose yra dar ma
žiausiai 100 negyvėlių.

GAISRAI.
Orleans, La. Ant Roy- 
siautė čia gaisras, kuris

New 
ai str. 
pridirbo nuostolių ant 300000 
dol. Sudegė su visu Teaulto me- 
belių krautuvės.

Minneapolis, Min. Sudegė čia 
krautuvės Harmdn Fumiture 
Storage Co. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 150000 do- 
liarių.

Detroit, Midi. Sudegi čia 
Forrester & Cheney Knitting 
Mills. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 150000 dol. 
Gesinant ugnį, penki ugnagesiai 
likosi sunkiai sužeisti.

New York. Ant 4 avė. už < 
degt! čia Parkero trioba. t* 
sinant ugnį, įgriuvo lubos ir b 
vę ant jų ugnagesiai nupuolė 
liepsnos jau apimtą apačią. l’d 
žuvo keturi ugnagesiai, o 30 t 
po sunkiai sužeistų. Nuostoli t 
gaisro padarytus skaito ant 651 
0000 dol.

NELAIMES ANT 
GELEŽINKELIŲ.

Mobile, Ala. Netoli Vinige 
Bend susimušė du tavorinū 
Klabama & Mississippi gelžkelii 

traukiniai. Prie to 5 ypatos Ii 
kosi ant vietos užmuštos, o 
sunkiai, gal mirtinai sužeistos 
lengviau sužeistų yra daug.

San Jose, Cal. Netoli Rtickei 
rėli
trati 
tapl 

likos

10 d. sausio iššoko /“siš 
Sunset Express gelžkelio 
kinys. Prie to 3 ypatos 
ant vietos užmuštos, o 12 
sunkiai sužeistų.

Atlanta, Ga. Nupuolė 
tilto netoli nuo čia Southeri 
gclzkelio elektrinis traukiny! 
Prie to 8 ypatos likosi sužeisteg 
keturios ypatos nuo sužeidinl 
pasimirė. 1

nu

IŠ DARBO LAUKO.
f Detroit, Mich. Darbai d 

naujų metų pradėjo po trupu 
eiti, 6 dieną sausio visos dirbt 
vės pradėjo gerai, kaip papras] 
dirbti, bet nežinia, kaip ilgai 11 
bus. Vario ir žalvario dirbtum 
sumažino 10c. ant dienos dirbt 
vių darbininkų algas. Yra vilti 
kad darbai čia pasigerįs, ne 
blogiu.

Į * (loldtuld. Nev N’evada. (.'J 
llifornia Power Co.. rūpinai 1 
j elektrišką šviesą ir pajivgą 1 
;-ykloiiis, nuo io d. >aurio. nj 
Į mažino ant 1 dol. darbiniu!

<lit no- alga-. Nežinia dar.

1 darbininkai -utiks ant teip di<] 
ho algų sumažinimo.

llenton, III. Darbai ei 
čia gerai, uždarbiai
blogi. Jau įrengė či^VS 

, karkiu- dabar
darbininkų. Lietuvių \ra 
šeimynos, o pavienių bus ■ 
tuzinas; visi iš PennsylvdH 
suvažiavo. Nesutikimų ikiM 
terp jų dar nėra. |

r Philadelphia. Pa. Tat 
janti Rapids Transit Co. , 
surengę streiką, bet 
nija išpildė didesnę 
jančių reikalavimų, 
kosi atšauktas.

kad ko 
dalį tai 
streiką

*' Plnla<klphia, Pa. Darbi 
sustojo. Vien Baldvvino I>'R 
t\ vų dirbtuvėse 4800 darb- 
ne teko darbo. Turinti dar^ 
dienų. ilirlia 4 valanda-*. kiti 4 
bet dirba tik 5 dienas. Dari1 
sur blogai eina.

f Lakewood, Ohio. I 
šiuom kartu eina čia bloga 
yra viltis, kad neužilgo p 
rįs. 1

Cincinnati, Ohio. < 
daugybė darbininkų be 
Miesto majoras pareikala' 
žiauriai 20000 dol. šelpii 

turinčių darbo darbinink

r Grand Forks, B. C.l 
bai Smilteryj prasidėjo, I 
darbininkai gauna 3 dol* 
darbo valandas. Per 1 
Metus 300 darbininkų gav 
bą. Pirmiausiai kompani 
stabdė darbus kasyklose irt 
teryj, pasiūlė darbininkams 
už mažesnes algas, bet’ 
ant to nesutiko. Dirbai 
riose darbininkai prie 1 
kirtimo uždirba po 3 dol. 
das 1 dol. ant dienos. <

Charleroi, Pa. Dari 
syklose eina vidutiniškai 
nimui visgi galima uždirl

New York. Čia yra 
darbininkų neturinčių dar

H Suiyg apskaitymo 
iždo mlnisterio, ateinanJ 
metuose Prūsų iždas turą 
priteklių 110500000 dol J 
Prūsų randas dar reikalau 
mažai pinigų išpirkimui 
nuo lenkų. Tokį milžinišlj 
priteklių pagimdė suma.- I 
įplaukimų. '
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bet ir čia Lazdinas.
balius

BROOKLYNO, N. Y.

ELIZABETH. N. J.

Siuvėjas.

pra

Buvęs ant baliaus.

Klem-

pradeda judė-

Kalbėtoja
nupiešė

Nors mo-

Pupus.

dar 
kiti

sustojo, kitos dirba pusę
Daug čia yra žmonių be
Pirma, einant gerai dar

ni vienas ne manė, kad

atsilankius 
turėjome 

prakalbas.
nemažas

nuo jos pareikalavo, ji at- 
jog jai tų pinigų neužten-

pa
jos

pa- 
ver- 
tie- 
vie-

apie 
teis- 

už-

busti 
liaus 
Koki 
Rd).

30 pavienių. Skaitančių 
nors lavinančius protą 

čia kaipi visai ne butų. 
Antanas Januševskis.

pusėtina muzika, jau

Pas
buvo dekliamuotos eilės.

Socijalistų Sąjungos vie- 
kuopos, ir darbuojasi 

su vyrais. O. Buškievi- 
kalbėjo (ar buvo specija- 

par engtas susirinkimas?

WEST FRANKFORD, 
ILL.

kasyklose sumažėjo, 
:aip girdėt, vėl pradės ge-

Atbėgęs po- 
pradėjo juos skirsty- 

jie, įgavę nuo gai- 
skystimo drąsą 
ne ' klausė.

F"-

IŠ CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Naujus metus čianykščiai lie- ’ 

tuviai praleido gražiai, nebuvo 1 
lė girtuokliavimų, nė muštynių. ;

1 d. sausio po pietų buvo dide- ’ 
lis pasilinksminimas Srebaliaus 
Bale j, parengtas naudai naujai 
tveriamos parapijos. Musų ver
telgos, nors ir mažiau negu ga
lima buvo laukti, prie to prisi
dėjo. Mėsininkai ir duonkepiai 
davė užkandžius, o kardiamnin- 
kai gėrimu®. Įženga į svetainę 
buvo dovanai. Bet susirinkę sve
čiai mažai naudojosi iš tų musų 
vertelgų dovanų.

Apie parapijos reikalus susi
rinkę teipgi mažai išgirdo, nes 
įplaukimai, . aukos, laikomi 
paslapty j. Tai kalti parapi jonai, 
kad į komitetus rinko ne atsakan
čias ypatas, kad jas išrinkę, per 
daug užsitiki, jų neprižiūri. Tei
sybė, komiteto sanariai yra po 
kaucijoms, bet kokios tos kauci 
jos: šeši komiteto sanariai yra 
po kaucija 200 dol., sekretorius 
su pirmsėdžiu po 500 dol., ka- 
sierius 2000 dol.; tai išviso bus 
4200 dol. O kiek surinkta iš 
Jcolektų, kiek pelno atgabeno du 
baliai, šv. Kazimiero draugystė 
paaukavo 100 dol. Kur yra tie 
pinigai ir kiek jų yra, nieks ne
žino . Komitetas vien susirinki
muose įkalba: mes už viską at
sakome. Bet už kiek pinigų 
jie atsako, kiek surinkta., to ne
pasako. reikalauja vien vis dau
giau pinigų. Užpirkome 10 lo
tų dievnamiui, gauname dar 5 
lotus šalia labai pigiai, bet tas 
komiteto sąnariams, matyt, ne 
patinka: jeigu vieni su reikalais 
jkur važiuoja, tai savo kelionę 

. slepia nuo kitų. Matyt ir žemės 
kompanija neužsitiki musų ko- 
mitetui, nes reikalauja įnešti pir- 

T^ną pusę jos vertės, taigi 700 dol.
iž lotus.. Iš kur mes juos im
sim? Dabar mažina visur darbi- 
linkų algas, o čia vis ima bran
giau negu kitur: mėsininkai ima 
ki 4c. už svarą daugiau negu kk- 

■ .ur. Karčiamninkai irgi vilioja 
iš darbininkų visokiais budais 
sunkiai uždirbtus pinigus.r?: S. Pad.

K., bet visos tos lietuviškos orga
nizacijos silpnai laikosi. Ateina čia 
keli lietuviški laikraščiai, bet mažai 
yra juos skaitančių, todėl ir susi
pratime čianykščiai lietuviai ne- 
augščiausiai pakilę; užtai girtuo
kliavimuose jie labiau atsižymėję. 
Ir merginos mėgždžioja blogus vy
rų pasielgimus.

Kalėdų dienoj buvo krikštynos, 
bet nieks neatsiminė apie dėjimą 
aukų kokiems nors viešiems reika
lams, nors ne vienas iš buvusių 
krikštynose, be abejonės, žino, 
kad panašiuose atsitikimuose kitur 
lietuviai deda aukas. Ant rytojaus, 
susirinkus vėl svečiams, Bendo- 
raitis aiškino revoliuciją Lietuvoj 
ir kalbino jos palaikymui paauko
ti,kiek kas gali. Tūli svečiai ma

nė, kad renkami pinigai alui, bet 
išgirdę, kad renkami sušelpiami 
Lietuvos revoliucijonierių, pradėjo 
atbuli trauktiesi. Aukavo tik vie
nas užmanytojas. Jo auka nusių
sta "Kovos” redakcijom

29 d. gruodžio buvo krikštynos 
pos Juozą Bartinikaitį, 
nieko gero nepadaryta.

31 d. gruodžio buvo 
rengtas Dr-stės Šv. Kazimiero 
pačios naudai, bet žmonių susirinko 
mažai todėl ir pelnas bus nedide
lis. Mat žmonelės jaučia jau blo
gus laikus.

Darbininkų draugas.

Tą pačią dieną vienas čia-1 
nykštis lietuvis bandė nusinuo- 
dinti. Jis norėjo išgerti karboli
ais rūgšties, bet jo mierj patė- 
mijo jo draugas ir išmušė stikli
naitę su nuodais iš rankų. Nors 
kiek nuodų ir išgėrė, bet dakta
rai pasitiki jį išgelbėti.

2 d. sausio, kunigas Saurusai- 
tis parengė balių tik darbinin
kams besidarbavusiems ant jo 
parengtų fairų, kurie traukėsi 
nuo 18 iki 21 d. lapkričio.

Nesusipratėlis.

IS GLASTONE, MICH.
Darbai eina čia ne geriausiai. 

Per Kalėdas darbai visai susto
jo; nežinia, kada vėl pasigerįs.

Lietuvių yra čia 2 šeimynos 
ir apie 
kokius 
raštus

L.IČTIEVA

ji I§ SPRING VALLEY, ILL.
|j Atkakus čia iš Chicagos Eis- 
f mantai, tūlas kunigo agentas 

pradėjo kalbėti, kad tai jis šaudė 
į kunigo langus. Išgirdęs

*-^ai Eismontas, apskundė 
I inan apkalbėto ją. Teismas 
A 'įdėjo ant jo teismo kaštus.

j 5 d. sausio, šlikas ir Eismon
tas parengė čia magišką persta
tymą. Ne vertėtų apie tai nė 
mi*l*ti, bet minėti vyrai po per- 
stat.mui aiškino susirinkusiems 
na^ngumą skaitymo lavinančių 
pro' knygų ir laikraščių. Dau- 

Springvalliečių užsirašė 
uvą” ir “Vienybę.” 
d. sausio, savo pamoksle 

liis kunigėlis dergė ir barė 
kiais žodžiais skaitančius 

K t sliškus raštus; užgriebė ir 
Rn u vyru platinančiu terp čia- 

: čių lietuvių laikraščius.

I§ 
čianykščiai lietuviai, laukdami 

Naujų Metų, linksminosi papra
stu budu — gerdami ir dainuo
dami. Pulkelis gerai užsitrau
kusi, išėjo ant gatvės ir peiliais 
pradėjo badytiesi. 
licistas 
ti, bet 
viliančio 
policisto
dėjo jį stumdyti, bet to butą 
drūto: vieniems apdaužė tuščias 
makaules, 4 suareštavo. Teis
mas juos nubaudė 3 mėnesiais 
kalėjimo. Ar negeras pelnas? 
Skaitymas knygų ir laikraščių, 
turbut, neatsieitų teip brangiai, 
o visgi naudą atneštų, bet musų 
peštukai skaityti ne mėgsta.

- Elizabcthietis.

trbai , J

■ lykščiai sumanesniejie lie- 
(0T!. Naujų Metų dieną paren- 
j£/Ąių. Žmonių prisirinko pil- 
ų. *tainė. Nors buvo ir syai- 

ji gėrimai, bet viskas perė- 
ižiai. Buvo tautiečių ir iš 
.ton City. Norkauckas da- 
socijališkus lapelius susi- 
siem..
no iš baliaus buvo $63.02. 
ausio buvo mitingai S. L. 
L. S. S., kadangi balius bu- 
,rengtas abiejų kuopų; jos 

į sekančiai padalino: 
fondui 10 dol., literatu- 

mdui 7 dol., moksląeiviams 
., revoliucijos fondan $2.50, 
iniams $2.50; Tautiškam 
i su kolionija 15 dol. Pini- 
is pasiųsti “Kovos” redak- 
o paskirti Tautiškam na- 

- Susivienyjimo organan.
Angliakasys.

IS ST. LOUIS, MO. | 
bai čia eina- prastai, daug 
nonių negalinčių darbo gauti 
a vilties, kad darbai greitai 
intų.
vių yra čia pusėtinas bure 
apsivedusių ir pavienių yra

\ lietuviškos merginos. Yra 
irios lietuviškos draugovės: 

, S. L. A. ir L. S. S., dr-stė

Darbai sumažėjo, vienos dirb
tuvės 
laiko, 
darbo, 
bams,
gali užstoti blogi laikai, pinigų 
ne čėdijo, o dabar reikia gyven-» 
ti šaltame gyvenime.

Vienas lietuvis turėjo pas gas- 
padinę pasidėjęs kiek pinigų, bet 
kada 
sakė, 
ka.

I§ HAVERHILLE, MAS.
Lietuvių yra čia ne didelis ba

relis. Yra čia vienok dvi drau
gystės: §v. Kazimiero ir §v. Juo
zapo ir lietuviška parapija. Ne
seniai parapija parengė balių. 
Buvo 
nimas šoko. Trįs draugai dai 
navo lietuviškas dainas, 
kui 
Matyt ir čia lietuviai pradeda 

iš miego (parengimas ba
to pabudimo ne rodo, 
ženklai to pabudimo?

IŠ VVORCESTER, MAS.
Darbai eina čia ne labai gerai: 

dirba po 8 vai. per 5 dienas san
vaitėj, subatoms visai nedirba. 
Dratų dirbtuvė buvo uždaryta 
vieną sanvaitę; dabar vėl pra
dėjo dirbti. Pirma dirbo per 
dieną ir naktį, dabar dirbs tik 
dienoms, darbininkai dirbs vie
ni vieną sanvaitę, kiti kitą, šau
tuvų dirbtuvė Harringtono & 
Richardsono, kaip būdavo kitais 
metais, ir šįmet apdovanojo sa
vo darbininkus: kiekvienas dar
bininkas Kalėdoms gavo po 4 
dol. Lietuvių tose dirbtuvėse 
dirba vos šeši.

Pas mus girtuokliai labai da
bar nubudę, nes 10 d. gruodžio 
nubalsuota nuo 1 d. gegužio už
daryti visus saliunus ir ne leisti 
juos atidaryti.

jai paskirtie pusiau; revoliuci
jai ir Lietuvių.;,Socijalistų Sąjun
gos literatūros fondui. Prisira
šė penki nauji, draugai į vietinę 
kuopą Lietuvių Sęcijalistų Są
jungos. ir j

Vietinių lietuvių ,buvo mano
ma užkviesti garbų, musų vien
gentį, 
norių 
noms 
tuvių 
dvasią, bet nežinia kodėl tas su
manymas Springficldiečių lietu
vių tarpe prapuolė, išnyko. Kaip 
girdėt, tas neranda pritarimo nė 
vienos vietinės Dr-stės nė orga
nizacijų. Tas išrodo keistu. 
Argi mes nesuprantam dailos, 
dainų ir muzikos naudos? Ar
gi mes, vietoj kilti, pradedam 
pulti žemyn? Priderėtų vieti
niams lietuviams tai apsvarstyti!

J. ''Klembauskas.

M. Petrauską, garsų dai- 
ir komppzitorių, kad dai- 
palinksmintų,. musų ne
darbininkų nuvargusią

I§
Darbai eina čia šiuom kartu 

blogai, neturintiems darbo, sun
ku kur nors gauti. Musų lietu- 
viškiejie siuvėjai kontraktoriai 
iš to pasinaudodami, pareikalavo 
vienos valandos sanvaitėj darbo 
daugiau, o kad darbininkai nesu
tiko, sutarė terp savęs ir pasakė 
darbininkams: eikite sau; mes 
nenorime jus matyt. Bet dar
bininkai ir darbininkės nenusi
minė. Jie sudrutino be boselių 
savo uniją. Boseliai, nesulaukda
mi darbininkų, pradėjo slinkti 
po vieną ir pradėjo taikytiesi. 
Boseliai mat norėjo kriaučių uni
ją išardyti, bet savo užsimany- 
mais tik ją labiau sudrutino. 
Besilaikydami vienybės, lietu- 
viškiejie kriaučiai streiką laimė
jo.

I§ PHILADELPHIA, PA.
6 d. sausio buvo čia balius pa

rengtas teatrališkos ir giedorių 
draugystės. Buvo teipgi persta
tyta komedija p. a. “Nepadėjus, 
nėr ką kasti.“ Buvo pakviesta 
Giedorių draugystė iš Richmon- 
do. Žmonių prisirinko diktokas 
būrelis. Teatrą atlošė ne ge- 
raiusiai: iš 9 aktorių, vienas sa
vo rolę gerai atkišę: vieni ne 
buvo gerai išsilavinę, kitų kalbos 
nebuvo girdėti.

Po teatrui pasirodė giedoriai 
po vadovyste Gudaičio. Jie pa
dainavo 3 tautiškas dainas. Pu
blika dėkavojo dainoriams ne už 
dainas, nes dainos ne patiko. 
Nežinia, kas kaltas: mokytojas, 
ar dainoriai. Kaltesnis, turbut, 
mokytojas, kurio pareiga su
rinkti tinkamus balsus (Kame 
buvo ne gerumas? Koks turė
jo būt gerumas? Rd.).

D. Dėvė.

IŠ WATERBURY, CON.
Naujų metų dieną buvo čia 

balius parengtas n kuopos S. 
L. A. Balius prasidėjo antrą 
valandą po pietų. Buvo persta
tyta komedija “Audra giedro
je,“ atlošė ją vietinė S. D. Te
atrališkoji ir Dainorių draugy
stė. Žmonių prisirinko apie 300 
ypatų, jie užsilaikė pusėtinai. 
Aktoriai visi buvo atsakančiai 
apsirėdę ir visi savo roles gra
žiai atliko. Žodžiu sakant, vis
kas gerai pasisekė. S. L. A. Ii 
kuopa uždirbo $24.90.

Iš SPRINGFIELD, ILL.
Visiems žinomas Amerikoj pi

niginis krizis davėsi atjausti ir 
angliakasių darbininkams. I ulu 
kasyklų darbdaviai buvo pradė
ję mokėti algas darbininkams če
kiais, bet darbininkai tokį užmo
kestį atsisakė priimti. Sustrei
kavo. Dabar moka pinigais, bet 
kasyklos dirba nepilną laiką. 
Darbininkai nusiminę dėl neti
kėtos bedarbės, kas dar labiau 
jų vargingą gyvenimą apsunki
no. Reikalingų gyvenime daik
tų kainos neprieinamos, namų 
randos kįlą augštyn, prisideda 
teipgi prie vargų ir šaltas žie
mos oras, reikia pirkties kuras, 
o uždirbti negalima. Kapitali
stai, prisipylę milijonus iš dar
bininkų kruvino prakaito, suma
žina darbus, o jus skurdžiai ži
nokitės, iš tuščių kišenių aprū
pinkite savo reikalus. Apsau
gokite moteris ir kūdikius nuo 
bado ir šalčio. Darbininkai, pa- 
vedėte kapitalistams viską, ką 
gamta davė visiems žmonėms, 
tai melskite kapitalistų susimy- 
lėjimo, kurio nesulauksite.

Gruodžio 22 d., turėjome vie
šą susirinkimą su prakalboms. 
Išrinkome siakančiam pusmečiui 
vadovus revoliucijos rėmimo ko
miteto: pirmininku — J. Ka- 
rašką, raštininku 
bauską, iždininku 
naitį.

Moterys teipgi
ti; keliolikas jų priguli prie Lie
tuvių 
tinės 
kartu 
čienė 
liškas
Rd.), kas terp moterų padarė ne
paprastą judėjimą.

šiądieninį darbininkų 
vargingą padėjimą.
terįs gimdo ir auklėja , žmoniją,
bet pačios neturi lygių tiesų 
draugijoj. Kalbėtoja nurodė so- 
cijalizmą, kuris vien galės 
liuosuot moteris ir vyrus iš 
guvės, duos visiems lygias 
sas gyventi. Ragino moteris
nytis po socijalizmo raudonu vė- 
liukų, stovi visiems prispaustiem- 
siems kartu kovon prieš šiądie- 
ninę tironišką tvarką,

Gruodžio 29 d., 
draugui K. Rutkui, 
progą vėl parengti 
Žmonių prisirinko
skaitlius; visi klausė kalbų drau
go Rutkaus, kuris gana aiškiai 
išaiškino visą šiądieninį kapita
listišką surėdimą,ragino darbinin
kus susiprasti. Aukų surinkta 
tą vakarą $975- Juos aukauto

buvo pasirengę iš-

SUSIV. L. A. SĄNARIAMS. 
PRANEŠIMAS.

Nuo pradžios šių metų turi 
pradėti išeidinėti kas sanvaitė 
(antradieniais) S. L. A. organas 
“Tėvynė" iš Bostono, Mass. Su- 
lyg šiol, dėl daugelio smulkių 
priežasčių, negalėjo suspėti išei
ti, nors
leisti No. 1 sausio 14 d., bet 
negalėjo ir dar gali nusitęsti il
giausia iki 28 d. sausio. Nuo 21 
arba 28 d. šio mėnesio pradės iš
eidinėti. Tąsyk pačiame organe 
bus sąnariams nurodyta prieža
stis nusitęsimo išleidimo "Tėvy
nės.”

S. L. A. organo įsteigimo ko
misija,

Jonas Ilgaudas, 
M. J. Damijonaitis.

AŠ NEUŽMIRŠIU.
Tūlą laiką gyvendamas tarpe 

savo viengečių Suv. Vaistu pa- 
tėmijau tarpe jų nesikentimus 
vienas kito. Dievas žino, kokį 
saiką jie vartoja išskyrimui ge
rumo savo paties nuo kitų ne
gerumų, aš to ir pasakyti jau 
nemoku, vienok tik nesimyli 
tarpe savęs ir gana. Tą tėmijau 
terp juodųjų darbininkų, tą pa
tį tėmijau ir pas pretenduojan
čius prigulėti prie inteligentijos. 
Sukibždėjo manyje galybė pik
tos dvasios; aš persigandau, bė- 
gau į šalį, kad niekas manęs ne
matytų, kad sutvėrimas nežino
tu j°g *r esmu ant žemės ir 
pasislėpęs, klausaus. Piktoji 
dvasia vėl šhabždėjo, “nerkis ; 
tarpą jų, keik visus ir viską, ta
da busi laimingu.“ Pakilo krū
tinė mano ir prieš valią mano iš
siveržė balsas iš jos: “Meluo- 
luoji, piktoji, eisiu, jieškosiu lai
mingųjų.“ Kur bėgo mįslys ir 
kur šešėlis mano pėdomis sekė 
— butų veltas besistengimas at
mint. Burėlis lietuvių studentų 
Valparaiso kūčių vakarei Tai 
va kame paskitinė mintis. Ir 
atminiau tą ^kau^lų dejavimą 
mano viengenčių. , •

Atėjo viso apie 50 jaunikai
čių. Vienas iš. tarifo viešai ati
darė vakarą, trumpai priminė, 
jog susirinkime atliks tas pa
čias ceremonijai, kbkias giliai 
godoja musų tėvynėje saviejie, 
gentįs; jog mes- susirinkome pa
matyt vienas kitą, susipažint, su- 
drutint pajiegas ir stot darban. 
Trumpais žodžiai^ užbaigė tą 
priminimą ir prasidėjo valgis. 
Po tuom ■— persistatymas. O, 
kiek ten malonių,'brangių min
čių buvo pakelta, kiek žodžių 
širdžiai mielų buvd-ištkrta! Aiš
kus skaudus <enklas išsiveržė 
ant kiekviena Veido, priminus 
[gimtinę šalį. Vieni sakėsi esą

nuo. Nemuno, kiti Dubisos, Ne
vėžio ir tt.

Antsyk nutilo visi ir tik su
vaitojo pijano skardas, tuoj ir 
daina pasklido tylumoj. Tai 
Brinziutė dainavo. Buvo skai
tytos eilės; tai monologas, vėl 
dainos, bandyta dekliamuot ir tt. 
ir tt. Buvo įduotos dovanos re
daktoriui’ V. Greičiui savojo laik
raščio “Jaunimo Sapnai“ už jo 
stropų pasidarbavimą prie minė
to laikraščio. (“J. S.“ gal visuo
menei mažai žinomas, nes neiš
eina dėl stokos turto). Jis, pri
imdamas dovaną, prižadėjo eit 
keliu visiems mylimu ir rodo
si, ant sykio visų lupos sukru
tėjo ir suskambėjo krūtinėse: 
ad lucem et amorem patriae.

Nebuvo galima išskirt stu
dento medicinos, juristo, mate
matiko, inžinieriaus ir pradedan
čio mokslą nuo raidžių; visi 
šnekėjosi mielai, kaip broliai, 
kaip sūnūs vienos motinos. Pra
sidėjo žaislai: skepetaitės mėty
mas, toliaus vėl — žiedo dalini
mas. Aš žiurėjau į juos, kaip 
jie linksmus buvo, kaip smagus, 
kaip užganėdinti. O jie beveik 
visi čia susirinko jieškodami 
mokslo, eidami prie šviesos, nes 
tėvynė Lietuva skęsta varguose, 
nes broliai jų jau neįstengia aša
rų nubraukt, jie atėjo visi jau
ni. visi pilni galingos dvasios, 
rinkt tas brangias gyduoles. Aš 
žvelgiau skersai ir išilgai kam
barį pilnintelį jaunikaičių su 
dviem mergaitėm tarpe visų ir 
užtėmijau trukumą nekuriu vien
genčių. Buvo i« anų tarpo da 
neįstengusių pažint reikalingumą 
telkimosi į vieną lizdą. Kiti vėl 
savo reikalų buvo sulaikyti, nes 
jų pas studentą vargšą netrūk
sta. Radosi ir tokie, kurie tau
tystės vardą nešiojo, o musų 
draugiškumą atmetė. Jie šali
nosi nuo musų einančių keliu 
skausmų prie šviesos, kurią mes 
širdyse esame prižadėję nešt sa
vo varguose skestantiems vien
genčiams. Jie viešai mums pl- 
rodė savo neprilankumą, neno
rėjimą susitikt su mumis. Kas 
do priežastis? Kas kaltas? 
Kam skirstyt ir be to silpnutes 
pajiegas? O, tai, va priežastis, 
kurios dėl gimė antidraugišku- 
mas—ėjo apie tai: ar bus giedo
ta “Gloria in excelsis Deo!“ Jus 
abejojote! Biauri mislis šnabž
da kasžin ką į mano ausį apie 
ateitį, bet genu aš ją tolyn, sten
giuos užmiršt, ką girdėjau ir 
maldauju visų šventų galybių, 
kad bjaurumas nepasiektų gy
venimo. Jus besirengianti žengt 
į tarpą žmonių, neužšaldykit šir
džių; neuždarykit savo jausmų 
meilei, nes jūsų sąžinė ir gar
bė neduos ramumo.

Mes turime dirbti daug, nes 
to reikalauja tie, kurie su viltimi 
į mus žiuri. Mes turime dirbt 
jiems, turime dirbt už tuos, ku
rie išsižada šventųjų savo pa
reigų. Atleisk jiems Viešpatie, 
nes jie nežino, ką daro.

M. D. Laisvė.

22 gruodžio, ant Lawrence’o 
geležinkelio stoties susirinkome 
būrelis draugų išlydėti du jau
nu vyruku, R. Kentro ir Z. 
Jankauską j tą šviesos vietą — 
Valparaiso. Išlydint, su jais ėjo 
musų linkėjimai, kad ateityj lie
tuviškoji visuomenė iš jų su
lauktų sau naudą. Viliuosi, kad 
mano manymuose ne apsivilsiu.

A. Ramanauskas.

Mažas Feljetonas
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.

22.
Brangiausia Felicija.

Jau seniai susirinko trečioji du
rna, o aš tau dar nieko apie ją 
neparašiau. Trečioji durna dirba, 
šit jos darbai. Pirmučiausiai at
laikė molebnus, paskui ilgai, ilgai, 
kiek tik jiegos išneša, giedojo: 
“Dieve, Carą sergėk”. Tokia bu
vo pradžia. Juk puiku! Musų 
Mikutis iš džiaugsmo taip pasi
gėrė, kad trįs dienas vos gyvas vo
liojosi. Kur nesidžiaugti iš to
kios durnos! Juk susirinko gar
bus vyrai — Piruškevič, Klepov- 
ski, vyskupas Evlogi ir daug, 
daug jiems panašių. Tie vyrai tu
ri gerus kumščius, tvirtus, aštrius 
dantis, kuriuos sunaudoja tėvynės 
ir sosto labui. Trečioje durnoje 
revoliucijonierių, galima sakyti, 
kaip ir nėra. Tiesa, pakliuvo keli 
į Tauridos rumus, bet jie tyli, 
bijo prasižioti. Teišdrįsta tik pa
klabinti savo revoliucijonierišką 
liežiuvį, tuoj aus atsidurs ten, kur 
atsidūrė antrosios durnos socijal- 
demokratai; tokiems ponams jau 
iš anksto prirengti pančiai ir vieta 
katorgoje. Arba tegul pasako ką 
netinkamo Piruškevičiui ir kompa- 

Inijai, tuojau už kupros ir laukan 
iš posėdžių salės. Jau vieną tokį 
poną išmetė ant penkiolikos posė
džių. Taip atsitiko su Rodičevu. 
Jis, sykį, bekalbėdamas, taip įsi
karščiavo, užmiršo visus mandagu
mus, užmiršo, kad jis yra Rusijos 
pavaldinis, kur 1905 metuose yra 
įvesta konstitucija, užsimiršo ir 
pradėjo rėkti:

— Seniau žmonėms Muravjov 
dalino savo apikakles, dabar Sto- 
lypinas apdovanojo savo halstu
kais.

Kaip tik ištarė tuos žodžius, Pi
ruškevič su savo draugais, pasipik
tinę, pakėlė trūkšmą ir ėmė vyti 
laukan poną oratorių. O Klepovs- 
ki, užšokęs ant tribūnos, kur dar 
tebebuvo Rodičev, prikišo jam 
kumščias prie nasrų ir perkūno 
balsu

Iš svarbesnių ligšiol durnos dar-, 
bų galima dar paminėti atstovų 
važiavimą pas carą jį pasveikinti, 
Revoliucijonieriai prie to f>asveiki- 
nimo nebuvo, jų niekas nebūtų 
ir priėmęs, juk jie be bombų nie
kur nevaikščioja. Nuvažiavo de
putacija, susidedanti iš gerų žmo
nių, taip vadinamų juodašimčių. 
Nuvažiavę, pasveikino carą, o Mi
kutis pasakė:

— Man labai malonu matyti 
jus čia, todėl aš geriu už jūsų 
sveikatą!

k Mikutis gėrė, o geri atstovai 
žiurėjo ir negalėjo atsidžiaugti iš 
Mikučio, kuris taip skaniai geria 
ruską očiščenną.

Tai tokie svarbesni durnos dar
bai. Valdžia labai džiaugiasi iš 
darbščios durnos!

Tavo grafas Kuku.

sušuko:
Prakeiktas maištininke, aš 

kaip gyvatę, sutrypsiu, lau- 
laukan iš durnos! Tu už-

nesuardė Rodičevui
Gaila, kad 
pamokinęs

jį kiti 
maišti-

su nu-
Stolypi-

JI

KAIP UŽLAIKYTI 
TA.

Pamokinimai Health 
mento. 

Užduotis Sveikatos 
vadinamo Depąrtament 
Health, yra pamokinti žmonės 
apsisaugoti nuo ligos. De- 
partament of Health nieko ben
dro neturi su gydimu ligonių. 
Todėl naudingu yra perskaityti 
tuos pamokinimus, nes liga iš
traukia daug pinigų ir žmonės 
tur baisiai kentėti. Taigi, jeigu 

nuo ligos 
dėlko

SVEIKA-

Departa-

skyriaus, 
of

l

MOKSLAS.
Sumanesniejie musų 

kviečia lietuvišką
vyrai 

jaunumenę 
mokslan, nurodo, kad be moks
lo šiądien negalima gyventi, nes 
reikia dirbti sunkiausius darbus 
už mažą užmokesnį, būti visur 
žemesniu, nes nieko augštesnio 
nesupranti. Bet jaunumenė link
smai 'laiką praleidžia prie kazyrų, 
alučio ir tt., nepažiūri, kas ją 
laukia. Galima tvirtinti, kad 
laukia ją vargai. Ne mokame 
gyventi, nė stubų užlaikyti, prieš 
musų norą, visokiais budais mus 
vargai kankina: pirmiausia li
gos, o jos atima pinigus, tan
kiai ir gyvastį, ypač kūdikių. 
Motinos neskaito nė jokių lavi
nančių ir pamokinančių knygų, 
nežino, kaip viską stuboj užlai
kyti ir kaip kūdikius auginti. 
Augant kūdikiui, tėvai nemoka 
jį užvesti ant geresnio kelio ir 
tokiu budu turi valdžia įsikišti 
ir mokyt juos pataisymo na
muose. Kiek blogo žmonijai ir 
sau daro tamsus žmones, gal 
matyt ir mato tik apsišvietę, ki
ti to nesupranta.

Ant mano silpno balso, pir
miausia leisto iš Valparaiso 
Universiteto, pradėjo ten telk
tis lietuviškoji jaunumenė; da
bar ten desėtkai lietuvių ran
dasi, bet vien vaikinai; mergi
nos, įsireižusios, nuo to purtosi, 
per tai didelę blėdį jos daro sau, 
nes apšviestas vaikinas neves ne- 
apšveistos rtierginos,todėl ir mer
ginos turėtų griebtiesi mokslo.

tave, 
kan, 
gaudinėsi musų numylėtą Stolypi- 
ną! Laukan!

Ir tik, tik 
valgomosios, 
sulaikė, butų 
ninką.

Rodičev tuojau aprimo,, 
žeminta širdimi nuėjo pas 
ną atsiprašyti.

— Dovanok man, gerbiamasis!
— Na, šį kartą atleidžiu, bet 

žiūrėk, kad ateityje tavo liežiuvis 
butų suvaldytas! — pagrąsino 
pirštu Stolypin Rodičevui.

— Mano kaltybė, prižadu pasi
taisyti, — gailėjosi Rodičev.

Gerai, kad Rodičev yra kadetas, 
na ir atsiprašė, o jei butų pana
šiai pasakęs koks esdekas arba 
eseras, lauk tu iš jo atgailos, butų 
nusispjovęs ir tiek!*

Tiesa, Stolypin savo pavaldinius 
dosniai apdovanoja halstukais, na 
bet kas kaltas, kad tie halstukai 
perankštus ir juos užsidėję, tuojau 
pasismaugia, kartais tokių nelai
mių atsitinka į mėnesį apie pus
trečio šimto.

A, dar buvau užmiršęs parašyti 
apie vieną atstovą. Tas atstovas 
šmidt, apie jį daug visa Rusija 
kalbėjo. Jis seniau tarnavo armi
joje ir svetimtaučiams už kelius 
šimtus rublių pardavė tvirtovių 
plianus. Dabar jis atstovauja ir 
gina tėvynės reikalus, 
pinigus galima paimti, kodėl 
parduoti. Smidt nekvailas, 
pranta pinigų vertę.

Dabar nekurie 
čiojasi ir sako:

•— Gerai gins 1 
tie, kurie nurėjo 
kelius sidabrinius!

Žinoma, kad panašus atstovai 
meilesni caro ir Stolypino širdžiai 
negu maištininkai, šmidtai ne
šauks:

— šalin caro valdžia!
Ne, jie, persižegnoję, giedosi

galima apsisaugoti 
priderančiai užsilaikant, 
teip neužsilaikyti?

Vienu iš didžiausių šatltinių. 
besiplatinimo limpančių ligų, 
kaip difterija, skarlatina ir kitos, 
yra maišymas sveikų su ligo-ur
mais, gyvenimas sveikų ir ser
gančių krūvoj. Ligoniais yra 
ne tiktai žmonės lovose gu
linti ir negalinti vaikščioti, bet 
ir visi, kurie ar pra
dėjo sirgti, ar yra ne pilnai iš li
gos išsigydę, kol ligos sėklos ar
ba bakterijos nuo jų galutinai ne 
prašalintos. Ir datyrimas pa- 
rodo, jog daugiau ligų gaunasi 
nuo tokių ligonių, kurie rodos 
išsigydę. Daugiausia vaikai turi 
būt laikomi atskirai nuo sergančių 
vaikų.

Jeigu kas susirgo limpančia 
liga, tai turi būt laikomas at
skiram kambaryj, atskirai nuo 
visos šeimynos ir namiškių. 
Tokiame kambaryj ne reikia lai
kyti nė jokių indų, nė daiktų, 
būtinai nereikalingų. Asla turi 
būt sudrėkinta prieš šlavimą, 
kad nesukelti dulkių.

Besitriusianti apie tokius li
gonius privalo nesimaišyti su 
sveikais šeimynos nariais. Visi 
indai, vartojami tokių ligonių 
turi būt įdėti į verdantį vandenį 
pirm išnešant juos iš ligonio 
kambario. Viskas, kas išeina iš 
burnos ar nosies ligonio, turi 'tzut 
paimtas šmoteliu seno, minkšto 
audeklo ir tuojaus sudegintas. 
Ligonis privalo ne spiauti ant 
aslos. Svarus kūno užlaikymas 
ir visų daigtų labai gelbės apsi
saugoti nuo ligos. Kol visi žen
klai ligos neišnyks, t,ol ne rei
kia reikalauti padaryti desinfek- 
ciją, bet galutinai prasišalinus 
ligai, reikia pareikalauti, kad des- 
infekcija namuose butų padary
ta.

namiškių.

maištininkai

ne- 
su-

ty-

tėvynės reikalus 
ją parduoti už

vuoja caras! Ura 1 
,To valdžiai ir užtenka.

DŽIOVA.
Chicago Priešdžiovinis 

tūtas atsiuntė “Lietuvai 
rodymus, kaip apsisaugoti nuo 
džiovos ir kaip išsigydyti. 
ką jis sako apie tą ligą.

Džiova užmuša kas 
3500 ypatų Chicagoje. 
tai žmonės miršta nuo 
jauni, arba vidutiniame amžiuje, 
kada nuotrotą labiausiai atjau
čia šeimyna ir draugai. Džiova 
yra liga ir brangi liga. Bet 
nuo džiovos galima apsisaugoti. 
Ją gimdo prisigriebę į kūną, o 
labiausiai į plaučius, mažyčiai 
grybeliai vadinami bakterijoms, 
išspiauti sergančių džiova. Jei
gu džiova sergantis ligonis 
spiauna neatsarg^ii ant grindų, 
arba ant gatvės, jo spiaudalai 
išdžiuvę, stojasi dulkėms, ku
rias žmonės su oru įkvėpia į 
plaučius. Tas duoda pradžią li
gai vadinamai .ponsumption. Jei
gu ligoniai savo spiaudalus su
naikintų, liga nebegalėtų platin- 
ties.

Rodą sveikiems. Ne spjauki
te ant grindų, arba gatvės. Duo
kite gerą paveizdą ligoniams. 
Spiaudami, spjaukite į spiovę- 
klas. -

Insti-
pri-

štai

metai 
Pa p ras- 
džiovos

tik galite.
Laikykite langus ir duris at
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kol 
per

ar-

f viras žiemų ir vasarų, namiejie 
♦ ir prie darbo.

Miegodami, laikykite langus 
atvirus, bet šiltai užsiklokite.

šviežias oras, ar sausas ar 
drėgnas, šiltas ,ar šaltas, yra 
žmonėms naudingas.

Kvėpuokite per nosį. Kvė
puokite giliai.

Saugokitės dulkių. Saugoki
tės darbo prie dulkių.

Niekados ne šluokite sausos 
aslos. Visados reikia pašlapinti 
aslų vandeniu, ploviniais, arba 
šmoteliais drėgno popierio kad 
šluojant, nepridulkėtų. Dulkes 
reikia nuvalyti drėgnu audeklu.

Saugokitės užsišaldymo ir ko
sulio.

Jeigu turite džiovų, tuoj eiki
te ^>as gydytoją. Jeigu nueisite 
laiku, tai galite išsigydyti. Jeigu 
lauksite, kol teip susirgsite, kad 

' negalėsite darbą dirbti, arba 
tapsite silpnu, gal jau būt 
vėlu.

Negerkite degtinės, alaus,
ba kitoniškų svaiginančių gėri
mų. Jie nieko gero ne duos, nes 
pradžioj duos tik suviliojantį 
stiprumą, bet ant galo suardys 
vidurius ir atims norų valgyti, 
ir apsunkins išsigydymų.

Neleiskite pinigų ant paten
tuotų vaistų, arba garsintų gy
duolių. Saugokitės daktarų, ku
rie juos garsina.

Geras valgis ir atilsys tyrame 
ore yra geriausiu vaistu.

Apsaugok savo šeimynų ir ki
tus.? nuo tos ligos, naikindamas 
tuojaus spiaudalus. Tuomi ap
saugosi ir savę nuo įkvėpimo 
džiovos bakterijų.

Spiauk į šmotelį popjeros, ar
ba į popierinius nosinius ir tuo
jaus sudegink juos pečiuj.

Nekosėk ir nesijuok garsiai 
arti kito veido, nes gal laše
liai tavo spiaudalų turi džiovos 
bakterijas, arba sėklas.

Nekosėk, ne turėdamas* arti 
burnos popierinio nosinio.

Nemiegok toj pačioj lovoj su 
kuo nors kitu, ir jai galima, tanle 
pačiame kambaryj.

Atsargus ir švariai užsilaikan
tis džiova sergantis nepavojngas 
kitiems, su juom gyvenantiems, 
arba dirbantiems.

Papraščiausiu ženklu (symp- 
tomu) džiovos yra kosulys, pą- 
lengvas nykimas kūno ir pa- 
jiegų, karščiavimas, naktinis 
prakaitas, ir spiovimas krauju. 
Kiekvienas iš Šitų ženklų yra 
perspėjimu. Pradžioj ligos tan
kiai kosulio nėra, ženklai yra 
toki, kokius žmonės skaito pa
sekmėms vidurių ligos: abelnas 
silpnumas, arba kitoniški kentė- 
mai. Tiktai ištirimas gero dak
taro gal teisybę parodyt.

Jeigu turi pamatų bijotis džio
vos, tai pasirodavok gero dakta
ro. arba eik į kokį nors iš li- 

jag6hbučių (free dispensary), ku
rie yra susirišę su Chicago Prieš- 
džioviniu Institutu* juose žmo
nės gauna rodą ir vaistus veltui:

Ndtth Side — Chicago Poli- 
clinic HospitaI Dispensary, 147 
East Chicago avė. Utarninkais 
ir Pčtnyčioms, nuo 2 iki 3 vai. 
.po pietų.

West Side — Central Free 
Dispensary (Ruth Medical CoL 
lege), 757 West Harrison st, 
Seredoms ir Subatoms, nuo Ii 
iki 12 pietų.

West Side Dispensary (Col- 
lege of Physicians & Surgeons), 
Corner of Congress & Honore 
st. Utarninkais ir Pčtnyčioms, 
nuo 11 iki 12 pietų.

South Side"— Southside 
Dispensary (Nortwestern 
versity Medical School), 
Diearborn st. Panedėliais ir
vergais, nuo 10 iki 12 pietų.

Hahnemann Hostpital Free 
Dispensary, 2811 Cottage Grove 
avenue. Panedėliais ir Ketver- 
gais, nuo 2:30 iki 4 po pietų.

Platesnes informacijas galima 
gauti pas The Chicago Tuber- 
culosis Institute, 51 La Šalie st., 
Chicago, 111. Tel. Main 1466.

ypačiai ant Žemaitijos, Baltarusijos ir Novogrodko, kur 
daugelį šalininkų rytinės bažnyčios ir dissidentų atvertė į 
katalikystę. Dvaruose, bažnyčiose, atlaiduose, laidotuvėse, 
jomarkuose, visur ir visados jėzuitai landžiojo, jieškodami 
rėmėjų katalikų bažnyčios, keldami religiškai sceniškas re
gyklas, kanonizacijas Šventųjų, įvesdinimus relikvijų ir tt., 
kaip matyt iš Rostovskio istorijos liet, jėzuitų. Savo raš
tuose visaip iššaipė dissidentus ir jų kunigus. Ir taip pvd. 
Volanų, žmogų blaivų, kurs iki 80 metų amžiaus gyveno, 
apšaukė girtuokliu; apie Sudrovių *), kurs mokslumu lygi
nosi mokyčiausiems jėzuitams, pramanė pasakų, kad iki 
vėlam amžiui buvęs budeliu Lvove, kad pavogęs sidabrinę 
terlų, kad seniu būdams, smilo prie Zofijos \ olaniutės ir tt. 
Nutarimus synodų išjuokė, sakydami, buk ten sątaravosi 
apie avižas, malkas, vištas ir tt. pamokslininkams, lyg kad 
katalikų kunigai niekados nesųtarautųsi apie dešimtinę ar
ba jėzuitai nebūtų tykoję gauti kokį kaimų arba aprašų! 
Nors dissidentai atro'dinejo neteisingumų to viso, bet jėzui
tai, vienok atkartodami priekabes, įkalbėjo gaujoms jas taip, 
jog tosios persiėmė tokia neapikanta dissidentų kunigų, jog 
juos mažiaus guodojo už girtuoklius ir ulytinius šakinis. 
Prieg tam jėzuitai, baigiant Batoriui viešpatauti, labai sudi- 
dėjo skaitliuje (pačiam Vilniuje buvo jų 70) ir turtuose, 
ir visokiais budais viliojo sūnūs dissidentų į savo akademi
jų, taip jog tarp 700 jų mokintiitių buvo nemaža dissidentų, 
kurius jie velyjo atvertinėti į katalikus negu dauginti jų 
žinias ir negu iš jų išauginti dorus žmones bei gerus valstie
čius.

kaip galioja butų pasekniinkai atsispirti prięš jėzuitų už
mačias. Jau nuo visatine synodo Sandomieriuje buvo ma
noma, kad reikia visiems kitvieriams vieny tiesi.. Bet tokia 
vienybė liuteronų ir kalvyniškių nelengviai įvykdinama.buvo 
dėl skersakiavimo liuteriškų kunigų iš \ okietijos ir kara^ 
liškų Prūsų, o vėl su Sveinijonais negalima buvo rasti pa
grindų susi vieny jimui. Dabar Kristupas Radi vilas, \ il- 
niaus vaiv., pasiėmė bent kalvyniškius suvienyti su liuteriš- 
kiais, sukvietė 14 d. birželio 1585 m. į Vilnių ant pašnekos 
liuteriŠkius bei kalvyniškus thėologus, išprašęs mio mark- 
grovo Jurgio Fridrikio keletą mokytesnių liuteriskių thėo- 
logų iŠ Karaliaučiaus. Atvyko tad Povilas \\ eiss, dr. the- 
ologijos, ir Martinas Henrici, priedvarinis pamokslininkas; 
šitie su Jobu Sommeriu, liut. pastoriumi \ ilniuje, Povilu 
Oderbornu, pastoriumi Kaune ir keletu kitų, perstatė toje 
pašnekoje liuterišką tikėjimą. Iš kalvymškų thėologų ten 
buvo: Andrius Volan, karaliaus raštininkas; saksas Jonas 
L’lrik; St. Sudrovius, Mot. Jolianides; ir And. Chrząstow- 
skis. Prie daugelio kiltų prieregių, pašnekos ėjo apie būtį 
kimo ir kraujo Kristaus Viešpaties vakarienėje. Pašnekos 
neatnešė gerų vaisių, jei bent dissidentams (langiaus blėdies, 
nes jėzuitai atrodinėjo raštuose, kad pas dissidentus kiek 
galvų tiek išmanymų, ir niekur nesą tvarkos bei sutikinęs.

Kovoje su reformacija daug prigelbėjo jėzuitams ir 
dar pirmiau įvykęsis atšalimas kiltesnių vadovų reformaci
jos nuo religiškų interesų, o taip-gi pasidalinimas protes
tantų į sektas ir tųjų savitarpinis neužsikentimas. \ isati- 
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|| Sokolove, prie Pavislio gelž- 
kelio, Lenkijoj revoliucijonieriai 
užpuolė ant krasos trūkio, į ku
rį metė bombas. Nuo expliozijos 
du krasos urėdninkai likosi už
mušti, o 10 kareivių tapo su
žeistų. Apvaldę trūkį, revoliu- 

- cijonieriai paėmė siunčiamus pi
nigus, kurių buvo gana daug.

|| Pietinėj Amerikoj, respubli
koj Ecuador, netoli Nachachi iš
šoko iš relių gelžkelio trūkis ir 
susidaužė. Prie to 24 ypatos li- 

. kosi užmuštos, o 45 sunkiai su- 
A geistos.

lanti, kada čion atsirado jėzuitai; todėl pergalėjimas jiems 
lengvai atsiėjo. O pravoslaviškoji vakarinės Russijos cerk
vė, tiors ir nesidalino į sektas ir nors kiltos Rusų šeimynos 
nebuvo žymiai atšalusios, tačiaus buvo tuomet taip bėdinga- 
me padėjime, jog gerai suorganizuotoji ir turtinga įran
kiais katalikystė turėjo lengvų jos pergalėjimų.

Žemaitijoje kovą su kitatikiais pradėjo vyskupas 
Merkelis Giedraitis (1575 — 1609 m.): pats lankydamas 
vyskupystę, visur pamokslus sakydamas, partraukdamas ke
letą kunigų iš Vilniaus dijecezijos, mokančių lietuviškai 
kalbėti, o taip-gi mokydamas Alsėdžiuose jaunuomenę ku
nigavimui ; tai jaunuomenei jis davė maistą ir apdarą. Ant 
galo iš Rygos partraukė keletą jėzuitų į Alsėdžius, beje Jur
gį Lanickį ir k. 1583 m., o taip-gi iš Vilinaųs, 1587 m. 
Lietuvos jėzuitų provincijolas, Jonas Argcntus, pasiuntė į 
Žemaičius Emanuėlį \ čgą su Jeronimu Kniškunu, o 1589 m. 
atkeliavo iš Rygos Raulas Mackevičia ir Jurgis Bliudeckis. 
Iš tų vienas turėjo mokintojauti, o kiti po Žemaitiją pa- 
mokslininkavo ir vertė žmones į katalikystę. Pagaliaus vy
skupas dar partraukė iš Vilniaus jėzuitus: Motiejų Galminą 
su Merkeliu Daugėla ir juos taip gi “užleido ant kitatikių, 
ypačiai ant stabmeldžių lietuvių.

Visatinoje apibrėžoje lietuviškosios Russijos cerkvč, 
po jos atsidalinimo nuo rytinės Maskolijoje, užlaikė bendrą 
su ja hierarchišką surėdymą, bendras dogmas ir įmonius. 
Tačiaus; bėgant laikui, radosi nemaža skirtumų. Kuomet 
Maskolijoje cerkvė stovėjo po apginklu pravoslaviškos val
džios, nevaržoma kitokių išpažinimų; lietuviškojoje Russijo- 
je, atbulai, prie kitokio tikėjimo valdžios ji palikta tapo 
pati sau ir priversta smurčiai imtiesi, iš dalies su reformaci
ja, o labiausiai su lotynizmu. Todėl, cerkvinė hierarchija 
čion turėjo atramos jieškoti žmonėse, o labiau svietiškuose 
didikuose. Ji jieškojo taipgi atramos ir pas Caregrado (Kon
stantinopolio) patriarchą, pripažindama ant savęs jo augš- 
tesnį autoritetą; bet tolumo dėlei ans negalėjo nuolatos daly
vauti jos reikaluose. Iš tokių aplinkybių kilo tūla netvarka 
cerkvėje. Vyriausiu šaltiniu netvarkos buvo labai tankus 
ir artimas įsimaišymas svietiškų ypatų į cerkvės reikalus. 
Ypačiai kenkė taip vad. “patronatas” arba tiesa kiltų žmo
nių prižiūrėti cerkves ir klioštorius, įsteigtus ant 
jų žemės jų ar jų prabočių; tos ypatos pasisa
vino tiesą rupintiesi įėmimais ir teismu dvaruose minėtųjų 
cerkvių ir klioštorių, perstatinėti kandidatus ant urėdo jų 
šventikų ir popų ir net atidavinėti savas tiesas kitoms ypa- 
toms (“pravo podavanja”). Tokia tiesa kištiesi į klioštorių 
ar cerkvių įėmimus primena sistemą “kormlenijų” Masko
lijoje. Kartais ainiai įsteigtojų (“klitorių”) pereidinėjo į 
lotynizmą ar kalvynizmą; o tuomi tarpu jie ant toliaus likosi 
patronais pravoslaviškų klioštorių ir cerkvių, iš ko kildavo 
dar didesnės klastos. Klioštoriai su jų tėvonijomis, ir jėmi- 
mais pavedami buvo valdymui ne tik dvasiškoms ypatoms, 
bet ir svietiškoms, kurios gyveno juose su savo šeimynomis, 
beje pačiomis ir vaikais, iš ko piktinosi žmonės. Ypatingai • 
kenkė nuolatinis įsimaišymas kitvierių karalių, nuo kurių 
tiesiog prigulėjo žymiausiejė lietuviškosios Russijos kliošto
riai, ir jie atidavinėjo tuos klioštorius kaipo atlyginimą už 
tarnystą ypatoms taip dvasiškoms, kaip svietiškoms. Neap- 

siribuodžni klioštoriais, Lenkijos karaliai, abudu Zygmantu 
ir Batoryf pruisavino ir patį paskyrimą vyskupo Ir metropo
lito, kurius pirmiau rinkdavo dvasiškoji valdžia bendrai su 
žmonėmiš. Patalpinimas ant cerkviškų katėdrų taipgi tapo 
atlyginimu už tarnavimus. Mažai to, karaliai dar prie gyvos 
galvos vyskupų ėmė skyrinėti jiems įpėdinius, kurie ir nau
dojosi iš palies įėmimų; kartais tokiais žadamais (“narečen- 
nyje”) vyskupais būdavo tiesiog svietiškos ypatos, dar neį
šventintoj j dvasišką luomą.

Tpkios aplinkybės įnešė didoką sugedimą į cerkvišką 
lietuviškosios Russijos hierarchiją: joje atsirado žmonės go
dus, nenaudos, manantiejie ne apie cerkvės dalykus, bet apie 
savo įėmimus, o gyvenantiejie pagal papratimus svietiškųjų 
didikų. Kaip didikai, taip jie kartais išdykavo, vaidus kėlė, 
su ginklais užpuldinėjo ant kaimynų, antjodinėjo ir grobstė. 
Tokius hierarchus perstatė antroj pusėje 16-to šimtmečio du 
vakarinės Russijos vyskupu: Jonas Krasenskis ir Thėodozius 
Lazauskis. Mirus 1565 vyskupui Josifui pasiliuosavo kate
dra Vladimiro ir Brasčių. Ant jos atsirado du pretendentu: 
siektinas Ivanas Borzobogatas Krasenskis ir Cholinų vysku
pas1^ Thėodozius Lazauskis. Karalius Zygmantas Augustas 
išdavė gromatą ant tos katedros abiem priešgynom, pirma 
Krasenskiui, Kazio žadėtam vyskupui, o potąm ir I^azaus- 
kiui. Pirmas paspėjo anksčiaus pagriebti pylį vyskupo Vla^ 
dimire. Bet Thėodozius atvyko su skaitlingu apginkluotu 
tuntu, susidedančiu iš raitininkų ir pėstininkų, su kamiolė- 
mis, ir varu paėmė pylį. Krasenskiui skudžianties, kara
lius pakvietė Lazauskį į savo teismą; bet tasai neatkako. 
Tai buvo tėmytinai buinus ir ydingas vyskupas. Jis pats 
antjodinėjo ant kaimynystos dvarponių, ir grobišavo ant 
vieškelių, ardė cerkviškus lobius, o šventikus protestuojan
čius mušė savo lazda. Puolant karališkai valdžiai ir šiaip 
respublikos tvarkai, tokie darbai kartais pasilikdavo nenu
baustais. Lazauskis susilaukė gilios senatvės, ir sutinkant 
Batoriui, pavedė Vladimiro vyskupystę archimandritui Ky- 
jevo-Pečeriškio klioštoriaus Meletui Chrebtavyčiui Bogurin- 
skiui. Tuomi laiku buvęs priešgyna jo Ivanas Krasenskis 
gavo nuo karaliaus vyskupystę, Lucko ir Ostro
go, su titulu žadamo vyskupo; priegtam perėjo dar 
keletas metų, iki jis, metropolitui reikalaujant, priėmė dva
sišką įšventinimą po vardu Jonos. Pasielgimas jo ant ka
tedros buvo taip-pat nenaudiškas kaip ir Lazauskio: su lo
biais ir įėmimais cerkvių jis apsiėjo kaip su savo savastimi.

kių klioštorių. Joną Krasenskis taip ėmė jį grobstyti ir ar
dyti, kad karalius Steponas Batory liepė atimti nuo jo 
klioštorių ir atiduoti kitai ypatai. Bet Joną užsikrito už
imti klioštorių su ginklu ir gintiesi nuo jiasiųsto prieš jį 
kareivių tunto. Tačiaus jis tapo pergalėtas (1585 m.). 
Joną Krasenskis pasimirė banita, išguitiniu. Jo įpėdiniu 
ant katedros Lucko ir Ostrogo Steponas Batory paskyrė 
K i rylą Terleckį, iki šiolaik vyskupą Pinsko ir Turovo, pa
einantį iš gan kiltos rusiškos šeimynos. Tas Kirylas Ter- 
leckis veikiai tajio vienu iš vyriausių veikėjų cerkviškos 
unijos.

Apsvarstymui cerkviškos netvarkos liet. Russijoje 
kartais susirikdavo dvasiški synodai. kaip kad Maskolijoje. 
Tuossynodus sušaukdavo, leidžiant karaliui, lietuviškosios 
Russijoę metropolitas, kurs vadinosi metropolitu “Kyjevos, 
Galičiaus ir 4isos Russijos”; jis labai retai tegyveno Ky- 
jevoje, o tankiai sostapylėje Lietuvos, beje Vilniuje, arlia 
Novogrodke. Nutarimai tų synodų ir mėginimai jų įgy
vendinti cerkvišką discipliną tankiausiai jiasilikdavo tie 
jokių vaisių, labiausiai dėl menkumo valdžios, kokią turėjo

tam ir patys Kyjevos metropolitai, ant kurių išrinkimo dau
giausiai įtekmės turėjo karaliaus ir lietuviškosios Russijos 
didikai, nevisuomet buvo žmonėmis vertingais. Vienu iš 
mažiausiai kiltų buvo įpėdinis metropolito Makaro, kurį 
totoriai užmušė kelionėje iš Vilniaus į Kyjevą (1497 m.), 
Josifas Bolgarinavyčius, kurs buvo šalininku Florentiškės 
unijos ir, velyjant d. kunigaikščiui Lietuvos Aleksandrui, 
kalbino jo pačią Eleną Ivanaitę greiti į katalikystę. Bet 
jis veikiai numirė. O skaitliuje kilčiausių lietuviškos Rus
sijos archipastorių buvo Josifas Soltanas, buvęs metropoli
tu pirmame ketvirtdalyje XVI-to šimtmečio. Bet ir tas 
uolus, gerai apšviestas herarchas. remiamas kunigaikščio 
Konstantino Ivanavyčiaus Ostrogskio, galingiausio iš va
karinės Russijos didikų ano laiko, neįstengė sulaikyti Zig
mantą I ir jo žmoną Boną, kad nedavinėtų rusiškų vysku
pysčių ir rusiškų klioštorių ant “kormlenijų” visokiems 
ponams ir šlėktunams.

Netvarka cerkvės lietuviškoje Russijoje ypatingai 
pasididino antroje pusėje XVI-to šimtmečio, kada metropo
litų sostą užiminėjo vienas po kitam: Silvestras Belkėvy- 
čius, buvęs karališku “skarbininku” (yždininku) Vilniuje, 
tiesiog^ iš svietiškos ypatos pastojęs metropolitu; Joną Pra- 
taševyčius (galbūt giminaitis žinomo vyskupo Valerijono 
PrataŠevyčiaus); Uja Kučas, pakeltas ant katedros tiesiog 
iš svietiškų ypatų, ir Onisiphoras Dievačka, pakeltas nė ne- 
pagal kanonus, nėsa kilo iš dvejavėdžių.

Nemažą įtekmę ant tvirtinimo cerkvės liet. Russijo
je turėjo ir ans judėjimas, kurs vos nesulamdė Lenkijoje 
ir Lietuvoje katalikų bažnyčios, lieje protestantizmas; prie 
to judėjimo prisišliejo daugelis sąnarių kiltų pravoslaviškų 
šeimynų, kaip Chodkevičiai, Valavyčiai, Sapiehos, Viš- 
nevcckiai ir tt. Pravoslavai tuomi lengviaus prikibo prie 
protestonų, kada tiejie — 1) pasirodė jų liandžiuliais ko
voje prieš bendrą priešą, beje lotynizmą; o 2) protestantiz
mas patraukė prie savęs prilankumą todėlei, kad visur su
žadino protišką judėjimą, pastangas užvezdinti mokyklas ir 
spaustuves, ir visatinai sukcldino apšvietimą, beje moksliš- 

> ką ir literatišką veiklumą. Iš protestoniškų išpažinimų ne 
mažą pasisekimą turėjo pietvakarinėje Russijoje sekta anti- 
trinitarų arbą socinijonų. Prie tosios sektos prisidėjo pa
sekėjai garsios Novgorode ir Maskvoje herezijos Žydžiuo- 
jančiųjųu Pusėje ^CVI-to šimtmečio vadu tos herezijos, 
kaip žinoma, radosi Thėodozius Kosoi, kurs, gelbėdamasi 
nuo bausmės,, pabėgo iš Maskolijos į Lietuvą ir čion atrado 
labai datjg pasekėjų, net tarp šventikų ir kitų dvasiškų 
ypatų. ) ;

Smagiu glamonėtoju antitrinitariškos sektos Lietu
voje buvo Vilniaus kaštelionas Jonas Kiška, apsivedęs su 
dukra kunigaikščio Konstantino Ostrogskio; savo plačiuose 
lobiuose, lietuviškuose ir baltarusiškuose, jis steigė moky
klas, spaustuves ir daugybes išleido antitrinitafiškų veikalų. 
Tiktai jam pasimirus (1593 m.), perėjus jo turtingiems 
dvarams į kitas rankas, socinijonų sekta Lietuvoje ėmė 
pulti. Toje-gi gadynėje socinijanizmas labai paplito ir Vo- 
lynijoje, kur ypatingai didelį pasisekimą turėjo Thėodozius 
Kosoi ir jo bendrai. Žinomasai maskviškis išeivis kniazius 
Kurbskis, toje šalyje begyvenąs, skundžiasi, kad tame lai
ke “veik kuone visa Volynija buvo užsikrėtusi pavietre to 
mokslo”. Pats kunigaikštis, Ostrogskis, uošvis Kiškos, 
draugiškai susišnekėjo su tūlais antitrinitarais. Taip, kada 
jėzuitas Petras Skarga pašventė jam pirmąjį išleidimą savo 

veikalo apie uniją bažnyčių, kunigaikštis Ostrogskis pa\« 
parašyti papriešinimą ant tos temos tūlam Nata vilui, s^H 
bėjui antritrinitarizmo. Kniaziaus išpeikimo gromata, IV 
Jis mokintinius Photino ir Arijaus stato aji^nc® 
pravoslavu bažnyčios. Bet tie peikimai nepadarė Ostfl 
skį nedraugu antitrinitarų, kurius jis guodojo ypatingai 
jų pastangas žmones prašviesti. Volynijoje socimjonizm 
žydėjo dar ilgiaus negu Lietuvoje ir Baltrussijoje. ■

Iš visų vakarinės Russijos skryčių Gahciskė s 
Raudonoji Russija labiausiai buvo nuvargusi. SenMBl 
priglausta tiesiog prie Lenkijos, jau ji šiek-tiek susilen^ 
ir sukatalikėjo, taip jog XV I-me šimtmetyje čion nera^Į Į 
me pravoslaviškų didikų, kaip kad liet. Russijoje. Kt^H v 
Lvove buvo įsteigta katalikiška archivyskupystė, pra\*™ 
viška ir plati Galičiaus ir Lvovo vyskupystė, talpt^B 1 
savyje ir Podoliją, po priglaudimo Galicijos prie Lenk®*® 
pasiliko Ik* savų vyskupų bėgyje daugiaus negu pusa^KB 
šimtmečio, ir ją valdė atstovai Kyjevos metropolito, tsri^^l 
me kurio turėjo įtekmę iš pradžių vietinė svietiškoji 
džia, o po tam Lvovo katalikiški archiyyskupai; prie 
šventikai keliaudavo kartais įšventinti į kaimyniška Mo 
daviją. Taip dalykams esant, žinoma, lotyniškoji kunigija 
užėmė čion viešpataujantį padėjimą ir lotyniškoji propa
ganda plėtojosi beveik be kliūčių, o pravoslavija tapo paže
minta. Galiaus, prašant Galičiaus dvarininkams ir mies- 
čionims, Zygmantas I leido pastatyti Lvove pravc^lavi> ą 
vyskupą kaipo vikarą Kyjevos metropolito (1539 m.). 
Pusėjo XVI-to šimtmečio ant Lvovo katedros išrinktas ta
po našlys šlėktunas Markas Balabanas. Jis dar prie 
gyvos galvos išsiprašė nuo karaliaus Zygmanto II 
tam, kad jam mirus, vyskupystė taptų perduota jo st^K 
Gregorui, priėmusiam zokone vardą Gedeono, ir iš t^K 
— nors ne tuojau |X> tėvo mirties — Gedeonas Balab^H 
auliukui gavo Lvovo katedrą, nežiūrint į priešinimąsi^  ̂
talikiskojo archivyskupo. \ patingai susiremti su sii^kJ 
archivyskupu jam atsiėjo dėlei įvezdinimo Gregoriškio 
lendoriaus. Žinome, kad popiežius Gregoras XIII 1582^^ 
įvezdino naują kalendorių. Karalius Steponas Batory 
liepė priimti tą kalendorių Lenkijoje ir Lietuvoje visienV 
gyventojams be skirtumo jų tikėjimo. Bet tokiam į>akjfl 
mui labai pasipriešino pravoslavai, tvirtindami, kad tolfl 
gus klausimas priguli išgvildenti patriarchui, o ne svietišJ 
kajai valdžiai. Caregradiškis patriarchas Jeremiją pr® 
siuntė aplinkraštį pravoslavų kunigijai, ragindamas, n<9 
priimti naująjį kalendorių ir Velykas švęsti po seno^J 
Vietomis Imtynininkai užsimetė varu priversti pravosl^B*| 
priimti. Taip Lvove archivyskujias Sulikovskis liepė,^M 
pageliu apginkluoto tunto, užpečvietyti visas PravoS®|l'j 
cerkves, idant sutramdyti laikymą dievmaldystės šven^K 
pagal senąjį kalendorių. Gedeonas Balabanas prieš šitc^H 
prievartą įnešė protestą į miesto knygas. O potam^^S 
besirenkančio tuomet \ aršavos seimo pakvietė Sulikr^^M 
at<ak\ti. Bet čion, tarpininkaujant keletui didikų, jie^^H 
sitaikino; priegkam Sulikovskis formališkai atsisakė 
įsimai-ymo į reikalus prav<slaviškosios Lvove vyskupyVHn 
<) karalius, matydamas didelį bruzdėjimą tarpe Rusinų^^B 
lei naujojo kalendoriaus, atmetė savo paliepimą ir patik^^E 
pravoslavams Ik* kliūčių laikytiesi įmonių ir cerkviškų 
davimų.

Russiški Galičiaus dvarininkai, atkakusiejie 
su Gedeonu j Varšavos seimą 1585 m., šaukė čiohai irTH| 
tro|x>litą Onisiphorą drauge ginti interesus pravosla\BH 
Metropalitas žadėjo atvažiuoti; tačiaus pats neatvažisHi 
o tik prisiuntė kokius ten “artikulus”., Įžeisti jo pasielgB| 
mu, minėtiejie dvarininkai pasiuntė jam įskundžiantį raB 
tą. Čion jie tamsiais dažais aprašinėjo nesirūpinimąjH 
apie savas avis ir netvarką per jį atsiradusią cerkvėįe.^H 
dėlei pravoslavai dabar kenčią tokią bėdą, kokios seiii^B 
niekados nebuvę, kaip: užpečvietyjimas cerkvių. atėmii^H 
.varpų, atidavimas cerkvių į arendą Žydams ar pavertii^By 
jų į lotyniškas bažnyčias, užgriebimas cerkviškų turtų; sM 
davimas klioštorių seimynuotiems žmonėms, kurie gyvtBl 
juose su pačiomis ir vaikais; įstatymas netikusių 
be synodiškų susirinkimų ir tt. Prie paskutiniojo į 

•nėiimo toje ra>yvoje nurodm tapo įdomi paveizdaB 
kos. Karalius Steponas paskyrė Peremvšliaus vyskB 
lą tijūną Brylskį. žmogų “dievo žodžio nesimokirl 
pavaldinį Peremvšliaus starastos, kurs ir valdo ceri 
gobius; nėsa žadamas vyskupas, kaipo ano pavaldiil 
rkįsta jam prieštarauti. Rašyva prašo metrojxdil 
neįšventintų jį į vyskupus iki kitam seimui, kur vali 
Peremvšliaus ir Samboro žemės ketina perstatyti J 
ir ponams — durnai apie nevertingumą tos ypato.l 
prašymas Galičiaus valstiečių veltui nuėjo. Brvlski 
tajio įšventintas, ir iki savo mirčiai (1591 m.) valdei 
pystę, kurią, mirdamas, paliko dideliame ištvirkime! 
plina (grosas) tarp vietinės dvasiški jos nupuolė; 
neretai buvo dusykvedžiais, įšventino neįstatvmisll 
tuokmes ir lengvai draskė įstatvmiškasias, kas'atsij 
ant žmonių dorybės. Įpėdiniu Brvlskio ant Pereil 
vyskupo katedros buvo Mikolas Kopystenski. Apiel 
vo brolija rašė Caregrado patriarchui: “Vyskupas ■ 
taip-gi ir Pinsko, su pačiomis gjvena, dar gi ir ifl 
liaus vyskupas su jiačia pakeltas į vyskupus”. “KolB 
likai, toki ir popai. Kada popus (ilaugvedžius ar I 
šiai gyvenančius) skundė synode metropolitui kati 
sisakytų nuo kunigystes, jie atsakė: tegul pirma >1 
atsisako nuo savo šventikavimo ir paklauso įstatvia 
ir męs jų paklausysime”. ' I

Mat pavojai, gresianti pravoslavijai iš pusės I 
tantizmo, o ypačiai iš pusės jėzuitų, prabudino nl 
Lvovo broliją iš snaudulio ir iššaukė į energišk.1 
nežiui int į netyarkumą cerkviškos hierarchijos. J 
siais įrankiais šitoj kovoj tapo brolijos ir mokykloj 
hjos dygo ir seniau lietuviškoje Russijoje vardui 
vinių ; jos steigiamos buvo miestuose po įtekme oal 
Magdeburgo įstatymų; bet jų užduote ypatingai! 
medepskas palaikymas tūlų cerkvių, ligonbuėių iri 
vargšams. Dabar jos ėmė ar persikeitalioti ar ij 
dygti, su užduotėmis ypatingai dvasiškomis ir praši 
etomis, su mtenu prirengti tinkamus mokytojus ii 
nejus pravoslavtjos, steigti mokyklas, spaustuves 1 
neti knygas ir tt. Vadais brolijų tapo: Lvoviškė p’rl 
ves Lspemjos ir Vilniškė prie klioštoriaus šv. tI 
Lvoviške brolija buvo ir pirma; bet dabar ii tano! 
jinta ir gavo naujus įstatus 1586 m. nuo Antiocht’kJ 
archo Joakimo kurs aplankė vakarinę Russija, kėl ai 
! N|?.sk'3.1del «n>>ostynės”. Dabar kiekvienas isnl 
brolijų slektunas ar miesčionis įnešinėjo į broli iLl 
sesiatų grastų, ir potam davinėjo tūlų skaitliu 
met; brolijos apsiėmė gelbėti saviems sųnariamsl 
lydėt, mirusius brolininkus su žvakėmis į k7p"nj 
,,a ?• tapo. įvesta galybė netik prižiurtai 
mų svietiškų žmonių ir dvasiškų ypatų ir 1 
pranešt, vyskupui.-bet eiti į kalbks'L kčm'v 
jis elgiasi ne pagal regulas ajiastalų ir šv. tėvu t '1 v.



■ vnarchas Jeremiją davė Lvovo brolijai tiesas stavropy-
Paklusnumą tiesiok nuo patriarcho, o ne nuo 

lapinio vyskupo. Tos tiesos ir privilegijos fleilgtrukus su- 
[ Bidyjo Lvovo broliją su Gedeonu Balabanu. Leidžiant 
jMrtriarchams, Lvoviškė brolija įsteigė savo mokyklą ir 

lustuvę, su slovėniškomis ir graikiškomis raidėmis. To- 
Į ■ mokykloje mokė nevien rašyti ir skaityti, bet ir gramati- 
L į, retoriką, thėologiją ir kitus mokslus, tarp ko kito kalbas
■ tynišką bei graikišką. Tolygios mokyklos ir spaustuvės at-
■ rado Ostroge, lėšomis Konstantino Konstantinavyčiaus 
r strogskio, ir Vilniuje prie brolijos šv. Trejybės. Taigi

usinai turėjo prog^ mokintiesi beveik tiek pat, kiek mokė 
’otestonų mokyklose ir jėzuitų kollegijose. Ir toks pasi- 
okymas greitai atsigarsėjo atgijimu russiškos dvasiškos 
įeraturos, ypačiai polemiškos, pakreiptos prieš lotynišką- 
: jėzuitų propagandą. Pro kitus mokytojus (didaskalius) 

k 7voviškės brolijos mokykloje prasikišo ypač Stepas Ziza-
■ zjus ir Kirylas Franksillionas. Be to Žizanius pagarsėjo
■ aipo iškalbingas cerkviškas pamokslininkas.
y - Kova su lotynizmu labai pasisunkino nelikus Stepo- 
fu/j? Batorio, apikantraus tikėjime, kada ėmė viešpatauti 

IJI, pasirodęs savo katalikišku fanatizmu.

Pastariejie metai viešpatavimo Stepono Batorio, be 
paprastų vidurinių netvarkų respublikos, pasižymėjo vėl 
kilusia nuožmia kova dviejų partijų: iš vienos pusės kara
liškojo numylėtinio visagalingo Lenkijos hetmano ir kanc
lerio Jono Žamoiskio, iš kitos — brolių Zborovskių, pri
gulinčių prie labai kiltos ir įtekmingos Lenkų šeimynos, 

y^/ienas iš tų brolių, buinus ir neramus jieškotojas avantu- 
/Samuėlius, už užmušimą urėdininko ištremtas dar ka- 

) ‘ paliaujant Heinrikiui Valois, nežiūrėdamas į išgujimo nuta- 
j j ^mą, nesiliovė lankytiesi gimtinėje, važinėtiesi po pažįstą
jį uis ir draugus j dagi svajojo apie tulus užmanymus prieš 
j‘Karalių ir Zamoiskį. Šitasai-gi, būdamas tuo pačiu laiku 

Krokavos starasta, pasinaudojo iš progos, kada atvangus 
. Samuėlius atbrazdėjo į ribas jo starastystos; kancleris pa- 

l siuntė ginkluotą tuntą, sugauti banitą ir atvesti jį į Kro- 
1 kavos pylį, ir čion, sutinkant karaliui liepė jam nukirsti gal- 
I vą (26 gegužio 1584m.). Toks nepaprastas Lenkijoje nu- 

galabyjimas kilto žmogaus sukeldino didelį trukšmą tarp 
lenkiškų magnatų ir šlėktos; tatai įsiutino prieš Zamoiskį 

Y ir patį Batorį šeimyną Zborovskių su visais jų giminaičiais 
IĮ ir klientais. Bet energiškas karalius ir jo kancleris drąsiai 

tęsė toliaus pradėtąją kovą, mėgindami atnaujinti guodonę 
0 įstatymų ir karališkos valdžios tarpe sauvališko luomo po- 
/ xnų ir šlėktos.* Kitą metą, beje 1584 m., Varšavos seime 
U*'įkeltas tapo teismiškas procesas prieš kitą iš brolių Zbo- 

P* ovskių, Kristupą, kurį skundė už užmačią pakelti prieš 
| aralių maištą, dėlei ko jis, esą, pradėjo susinešinėti su Za- 

'^rogiškiais, su Germanijos ciesoriumi ir su Maskvos caru.
Kristupas į teismą nestojo; nežiūrint į visokius pro 

U L estus, jį psmerkė atėmimu garbės ir isgujimu (infanija ir 
|w Jnicfja). — Taip pat nenorėdamas būti tepliotu, šiaudiniu 
> \ iraliumi ir remti aristokratiją, kuri už niek laikė valdžią 

I \ įstatymus, Batory vieną iš lietuviškųjų ponų, Gregorą 
Jsciką, liepė, nežiūrint privilegijų. Neminem captivabi- 

^lus nįsi jure victum, apkalint! ir už viliūgiškus susineši- 
su Ivanu Gresmiuoju nukirsdinti Vilniuje. — Pa- 

Tį įSėm’įs ant savęs netesėtiną užduotę nuslopinti respublikoje 
A>ąrtiškąją kovą ir išaugštinti karališkąją valdžią, Batory 
Įuotni pačiu laiku manė vėl nukreipti tautą arba bent šiek- 
liškąjį luomą į kovą prieš išlaukinį neprietelių ir pagaivin- 

Ki ją taip plačiu ir garsiu apsiėmimu kaip nauja karė su 
mMaskva, ketindamas jau pamušti visą Maskvos viešpaty- 
SSę: nesą mirtis Ivano Gresmiojo ir pasekantis viešpatavi

mas negabaus Thėodoro Ivanovyčiaus siūlė viltį, jog iš- 
“ ildymui tokio apsiėmimo neatsiras nepervaliojamų kliūčių, 

užkariavęs Maskoliją, Batory manė galėsiąs drauge su 
itais krikščioniškais viešpačiais užgulti ant grėsmingos 
ttomanų viešpatystės.

Mirtis ištiko Steponą Batorį, kaip žinome, laike ši- 
lėriškų užmanymų ir rengimųsi į naują karę. Jis 
artine 12 d. gruodžio 1586 m., vos 53 metus susi- 
po neilgo sirgimo, ko dėlei paskilbo gandas apie 

yjimą, už kurį kaltino vieną iš dviejų jo gydytojų 
4-Tas monarchas, nors buvo jaunystoje išauklėtas ne

ūkiškame tikėjime, nors dalykuose tikėjimo buvo lai-

5 5, į dissidentams. Bekeik kasdien aplink jį slankiojo 
\F ai. Martinas Laterna, garsus tos bendrovės sąnarys, 
L' rauge su juomi kelionėn prieš Maskvą. Ir Possevinį 

f : ^bai mylėjo, o Skarga turėjo prie jo ypatos liuosą pri- 
|! i Buvodamas Vilniuje, labai tankiai lankė jėzuitų kol- 

kurią jis pats iškėlė į akademiją. Tam zokonuf jis 
C £ kollegijas Polocke, Terbatoj, Rygoje, Gartine, ir 

v Transylvanijoje. , Pagal monarcho paveizdą, Nika- 
r Radivilas, vadindamas Siratėle, pakvietė juos į Ne- 

S ų, o Stan. Pocius (Pac), Vytebsko vaivada, į Vyteb- 
į* r kiti kitur juos temptinai parsitempė, ir taip prirengė 

j užkoneveikimui dissidentų prie Batorio įpėdinio Zyg- 
r-in.

ų c
irė

fi

i iniu, tačiaus, besibrolaudamas su jėzuitais, daug už- 
\ dissidentams. P—-u v— ::

Mirus kunigaikščiui Albrechtui (1568), Batory ku- 
• ant puspročio Albrechto Fridrikio pavedė Jurgiui 
ikiui, kunigaikščiui Anspach’o, kurį prisileido ant hol- 
usilenkimo) ir įpėdinystės Prussijoje, su sąlyga, kad 

. ės 200000 auksinų.

UįFridrikis> markgrovas Brandenburgo, pati Zofija, 
itazimiero Jagėliuno.

^Albrechtas ( + 1568) — kunigaikštis Prussijos.
/ Jurgis —
- Kazimieras —

Jonas —
Vilhelmas — archivyskupas Rygos.
Albrechtas Fridrikas ( + 1618) kunigaikštis Prus-

Jurgis Fridrikis, kuratorius Albreehto Fridrikio.
Dar paminėti, reikia, kad karalius Batory Lenkijo- 

ngė pėstininkus, vadinamus rinktiniais (piechota wy- 
cka).

4.

ZYGMANTAS III VAZA.
. (1587 _ 1632).

Užstojus bekaralybei, tuojau prasidėjo savitarpinės 
*s tarp partijų, kurios atsižymėjo pereitais metais; 
vadu buvo hetmanas ir kancleris Jonas Zamoiskis, 

(Toliaus bus.)

H. Ibsen. b

ŠIAURĖS KARŽYGIAI
S

KETURIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA.
IŠ BUŠŲ, LENKŲ IR VOKIEČIŲ VERTIMŲ VERTE.,.]

K. PUIDA.
—

GUNNAR. Kad tai nebūčiau to padaręs. (Put* 
palšiai). Bet tu žinai tą, kad ne visuomet vyriškai 
elgiasi tasai, kuris myli. (Balsiai). Mažai žmonių 
turėjau pilyje ir nė vienas nebuvo gyvasties tikras, 
kuomet pasklydo žinia, kad Ernui! atvyko.

JIORDIS. Aš gi žinau ką-tai, kas labiau už 
gyvastį branginama!

TOROLF. Ką-gi tokio?
JIORDIS. Gerą vardą.
GUNNAR. Jiordis!
SYGURD. Niekas nepasakys, kad Gunnar tuo 

nužemino save.
GUNNAR (tvirtai). Niekam nepasiseks suerzin

ti mane su Emulfo giminėmis.
JIORDIS (iyfsodamasi). Pasakyk man, Sygurdai, 

ar tavo laivas prie kiekvieno vėjo plaukia?
SYGURD. Taip, by tik gero jurininko butų ve

damas.
JIORDIS. Gerai, tad ir aš gudriai vesiu savo 

laivą ir valiuosiu, kad tikslą pasieksiu. (Eina į ša
lis gilumą).

DAGNA (tyliai ir neramiai). Sygurd, eime iš 
čia •— dar šį vakarą plaukiva iš čia!

SYGURD. Dabar pervėlu; tu pati....
DAGNA. Anuomet dar mylėjau Jiordisą; bet 

prieš valandėlę girdėjau žodžius, kuzius atminus 
šiurpuliai mane purto. (Irina S y gurdo karšy giat su 
kitais svečiais, moteriškas, tarnai ir tarnaitčs).

GUNNAR. (Po trumpos tylos, kurios metą at
sibūta pasisveikinimai). Meldžiu į stalą! Pats 
gerbtiniausias mano svečias, Emulf iš Fijordų at
vyks vėliau. Torolt užtikrina.

JIORDIS (į tarnus). Nešiokite alų ir midų! Pa
skui išsiris liežiuviai ir protas palinksmės. (Gunnar 
veda Sygurdą ir sodina, po dešinas pusčs Sygurdo 
sėdas Dugną. Jiordis priešais ją abiejų. Torolf sėda 
prie kito stalo, priešais Gunnaro, kuris užima garbin
giausią vietą. Kiti svečiai susėda scenos gilumoje).

JIORDIS. (Po trumpos tylos, kurios metą gfri 
vienas į kitą ir pašnabždomis kalbėjos per stalą). 
Retai susirenka tiek garsių karžygių, kaip šiandien 
šioje salėje. Gerai Imtų, kad senovės jupročiu, 
kiekvienas papasakotų nuveiktus žygius. Tuomet 
visi lengviau gali suprasti, kas jųsų veikliausias.

GUNNAR. Paojingas tai paprotis ten, kur daug 
geriama; dažnai iš to išeina ginčai.

JIORDIS. Nemaniau, kad Gunnar bailus.
SYGURD. To tikrai nieks ir dabar nemano. Bet 

negreit užbaigtumėm, jeigu kiekvienas mųsų norėtų 
papasakoti savu žygius — tiek čia mus yra. Var
čiau papasakok, Gunftar, mums apie savo- kelionę į 
Bjarmiją! Noriai klausysime papasakojimo apie to
kį garsų žygį.

JIORDIS. Kelionė į Bjarmiją — tai jurininko 
žygis ir neverta juo girtis prieš karžygius! No Sy
gurdai — pradėk tu! O ne tai aš pamanysiu, kad 

i nenorėtum klausytis pagyrimų mano vyrui! Pasa
kyk puikiausią tavo žygių! .

SYGURD. Verčiamas sutinku! Štai mano žy
gis: kuomet sustojau su laivu ties Orkneo, prisiarti
no priešininkai; męs sukabinome vašais laivus, o aš 
kovojau vienas prieš aštuonis vyrus.

i JIORDIS. Puikus tat žygis. Bet ar pilnai ap
siginklavęs buvai?

SYGLRD. Pilnai — su kirviu, durtuvu ir šar
vais.

JIORDIS. Ncvcizdint į tą žygis buvo puikus. 
Na, dabar, mano vyre, pranešk puikiausią savo žy-

GUNNAR (nenorom*). Užmušiau du jūrių plė
šiku, kuriuodu apiplėšė laivą, pirklius išsiunčiau į 
jų tėvynę ir be atsipirkimo atidaviau laivą. Anglų 
karalius pavadino tą atsitikimą karžygišku, pabirę, 
kad dorai pasielgiau ir atsiuntė man padėkavonę ir 
brangias dovanas.
; JIORDIS. ištikrųjų, Gunnar, galėtum pasigirti 
kokiu-nors geresniu žygiu!

GUNNAR (staigiai). Kitais žygiais aš nesigi
riu ! Nuo to laiko, kaip apleidau Islandiją gyvenau 
rainiai, pirkliaudamas. —- Nė žodžio daugiau apie 
tą!

JIORDIS. Jeigu tu pats užtyli savo garbę, tai 
aš, tavo žmona, prakalbėsiu.

GUNNAR. Jiordis, liepiu tau: tylėk!
JIORDIS. Sygurd kovojo prieš aštuonis vyrus, 

pilnai apsiginklavęs. Bet Gunnar tamsią naktį įėjo į 
mano kambarį, užmušė mešką, kuri turėjo dvide
šimties vyrų jėgą, o rankoje turėjo tik trumpą kar
dą!

GUNNAR (įniršęs). Jiordis, nė žodžio daugiai!!
DAGNA (tyliai). Sygurd, tu tyli —
SYGURD (tyliai). Tylėk!
JIORDIS (į svečius). Na, veiklus karžygiai, kas 

drąsesnis: Sygurd ar Gunnar?
GUNNAR. Tylėk! ?
JIORDIS (pakeltu balsu). Sakykit! Turiu tie

są to iš jus reikalauti! “
SENIS (iš svečią tarpo). Teisybę norint pasa

kyti: Gunnaro žygis yra puikesnis iš visų žmonijos 
žygių. Gunnar yra drąsiausias karžygis, o čia pat, 
šalę jo Sygurd! (]

GUNNAR (žiūrėdamas per stalą). Sygurd, Sv- 
gurd! Kad tu žinotum....

DAGNA (tyliai). To perdaug — dargi draugui!
SYGURD. Tylėk Dagnal (Balsiai į kitus). Iš

tikrųjų, Gunnar yra drąsiausias karžygis ir tokiš 
butų man lig paskutinės dienos, dargi tuomet, jeigu 
neprirodytų to, jog aš tą žygį skaitau menkesniu 
negu jus. .

JIORDIS. Tai pavydas kalba per tave, Sygurdai 
Vikingais!

SYGURD (šypsodamasis). O kaip tu klysti! 
(Draugiškai į Gunti arą gerdamas į jį per stalą). 
Už tavo sveikatą, doras Gunuarail Ir taip išturės 
mųsų draugiškumas, nors stengiasi jį susilpninti.

JIORDIS. Kiek aš žinau, nieks to daryti nema
no. :

^SYGURD. Nesakyk to! Greičiau spėti galiu, 
ImI pakvietei mus į vaišes norėdama nesantaiką pa
sėti tarp mudviejų.

JIORDIS. Gal tu taip pasielgtum, Sygurd! Esi 
pildąs, nes ne tu pirmininkauji tarpe svečių.

SYGURD. \ isuomet aukščiau stačiau Gunnarą 
už save.

jjORDIS. Žinoma — vieta šalę Gunnaro taip- 
pat gera ir — (Rodo iš šono į Torolfą). Kad Er- 
nulf čia butų, užimtų trečią vietą. ■ ‘

TOROLF. Tuomet sėdėtų Jiokulis, tavo tėvas, 
ant kito stalo galo; nes turėtų užleisti vietą Ernul- 
fui. (Sekančios kalbus eina vis karščiau, bet su
laikomos).

JIORDIS. To neprivalai sakyti. Juk Ernulf 
Skaldąs ♦) ir kalbama, kad giriasi žygiais, kurių nė 
neatliko.

TOROLF. Bėda tat tam, kuris tas kalbas taip 
garsiai atkartos, kad mano ausjs išgirstų.

JIORDIS (pasityčiojaut šypsodamasi). Norėtum 
keršinti ? 4

T < IROLF. Ir taip keršinčiau, kad toli apie tai 
kalbėtų!

JIORDIS. Tat aš išgersiu savo taurę linkėdama, 
kad pinna barzda tau išaugtų!

TOROLF. Dargi plikabarzdis jaunikis ix*rgeras 
ginčams su moterimis!

JIORDIS. Bet persilpnas kovoti su vyrais. Dėl
to tai tėvas taip ilgai laikė tave Islandijoje užkros
nyje, kuomet tavo broliai ėjo į mušiu*.

1 < >ROLF. Gaila, kad jis ir tavęs taip gerai ne
sergėjo; nebūtum apleidus Islandijos kaipo vergė!

SYGURD ir GUNNAR. Torolf!
DAGNA (tuo pačiu laiku).. Broli. Jiordis (tyliai 

drebėdama ii Pykčio). Ha, palauk — palauk — 
tu!

1OROLI* (paduodamas ranką Gunnarui). Ne
pyk, (iunnar! IHkti ž< tdziai sprūdo iš mano lupų— 
bet tavo žmona užgavo mane.

DAGNA (tyliai, prašydama). Sesute, jeigu kuo- 
met-nors mane, mylėjai, nekelk vaidų!

JIORDIS (juokdamasi). Kas per puota be juo
kų! Nebus nė linksma.

G U N N A R (pusbalsiai, pokalbė jįs su Torolfu).\ 
\ ikrus vaikinas. (Paduoda jam kardą, kuris kybojo 
ant sienos). Torolfai! štai tau daili dovana. Nau
dokis gerai juo ir bukiva draugais!

JIORDIS. Nedalink savo ginklų, Gunnar. Žmo
nės pasakys, kad išdalinai daiktus, kurie tau nerei
kalingi. »

.TOROLF (apžiūrėdamas kardą). Ačiū už dova- 
nąt Gunnarai! Nedorame reikale tas kardas nie
kuomet nebus vartojamas! •
, JIORDIS. Norėdamas ištesėti prižadus, nesko

link jo niekuomet savo broliams.
GUNNAR. Jiordis!
JIORDIS (toliau kalbėdama). Nekabink jo taip 

pat ant tavo tėvo sienos, nes kybotų šalę nedoro 
žmogaus ginklų.

TOROLF. Taip, tas tiesa. Tavo tėvo kirvis ir 
Šarvai kybo ten nuo kelių metų.

JIORDIS (susivaidydama). Nuolatos kalbi apie 
tą, kad Emulf užmušė inąno tėvą, bet jeigu žmo
nės teisybę sako, tai tas ž>gis daug mažiau gerbtinas, 
negu tu manai.

TOROLF. O ką gi skelbia žmonės?
JIORDIS. Nedrįstu to sakyti; supykti gali.
TOROLF. Tat tylėk. (Nusikreipia nuo jos).
JIORDIS. Pagalios.... galiu pasakyti. Ar tai 

teisybė, Torolf, kad tavo tėvas per tris naktis sėdė
jo moteriškais rūbais apsitaisęs pas raganą Smal- 
sergonne ir virė gėralus pirma, negu stojo mušiu sU 
Jiokuliu. (Fisi atsikelia, didis sujudimas tarp sze- 
čią).

GUNNAR, SYGURD ir DAGNA. Jiordis!
TOROLF (begaliniai įpykęs). Negirdėjai tu 

niekuomet tokios bjaurios melagystės apie Ernuifą 
iš Fijordų. Pati ją sumaniai, reikia būti tokia bjau
ria gyvate, kaip tu esi, kad ką-nors tokio sumanyti. 
Užmėtei mano tėvui begėdiškiausį karžygiui žygį. 
(Meta šalin kardą). Atsiimk^ Gunnar, savo kardą. 
Iš namų, kuriuose šmeižia mano tėvą, dovanos nepa
imsiu ’

GUNNAR. Klausyk, Torolf!
TOROLF. Leisk mane? Bet saugokitos abudu, 

tu ir Jiordis! šią valandą mano tėvo rankose tas, 
kuris judviem brangiausias yra!

JIORDIS (nustebus). Tavo tėvo rankose?....
GUNNAR (staiga). Ką tu sakai?
SYGURD (rūsčiai). Kur yra Emylf?
TOROLF (piktai šypsodamasis^. Pietuose.... 

su mano broliais!
GUNNAR. Pietuose!
JIORDIS (staiga). Gunnarai! Ernulf užmušė 

mudviejų sūnų!
GUNNAR. Užmušė! Egilis užmuštas! Bėda 

Ernulfui ir jo visai giminei! Torolf, sakyk teisy
bę?

SYGURD. Gunnarai, Gunnarai — išklausykie 
mane! .

GUNNAR. Atsakyk, jeigu tau gyvastis miela!
TOROLF. Nėišgązdįsi manęs! Palauk, kol tė

vas atvyks. Gėdos stiebą pastatys ties Gunnaro rū
mais! O tu, Jiordis, džiaugkis žodžiais, kuzius šian
dien gizdėjau: “Kol sutems, nesidžiaugs Gunnar ir 
jo .žmona savo įpėdiniu’’. (Eina į gilumą scenos).

GUNNAR (begaliniai susopčjfs). Užmuštas — 
užmuštas! Mano Egilis užmuštas!
!<JIORDIS (įsiūtus). Ir tu.... tu leidi Torolfui 

išeiti! Palieki Egilį, neatkeršijęs? Niekšu nuo šian- 
dien vadįs tave.

GUNNAR (savęs nesuvaldydamas). Kardą — 
Ifhvį! Tat bus paskutiniai jo žodžiai! (Ištraukia 
iš vieno svečio kirvį ir išbėga).

SYGURD (nori bėgti paskui). Gunnar susilai
kyk I

JIORDIS (sulaiko Sygurdą). Palauk, palauk! 
Vyrai juodu išskirs — pažįstu Gunnarą. (Girdėti 
minios baisą balsą, kuri susispietė prie išėjimo).

SYGURD ir DAGNA. Kas Ui buvo?
BALSAS I§ MINIOS. Torolf žuvo! • 
SYGURD. Torolf 1 Ha, leiskite mane!
DAGNA. Mano brolis! O, mano brolis! (Sy

gurd eina prie durą, bet tuo pačiu laiku išsiskiria

♦) Dainius. *• į
(Toliaus bus).

IŠ YISŪR.
|| Prūsų seime progresistai 

įnešė reikalavimą visuotino, ly
gaus, slapto balsavimo renkant 
seimo pasiuntinius, bet rando 
vardu ministerių perdėtinis Bue- 
low apreiškė, jog randas tam 
niekada nepritars. Išsiplatinus 
apie tai žiniai, prieš seimą su
sirinko pulkai darbininkų, reika
laudami visuotino balsavimo. 
Policija apstojo parlamentą, išsi
traukė kardus ir pradėjo vaikyti 
minias. Susirėmime tūlas dar
bininkų ir policistiy skaitlius ta
po sužeistų. Minios, nuvytos 
nuo seimo triobos, pradėjo rink- 
tiesi prie ciecoriaus rūmo, bet 
policija uždarė visas vedančias 
prie rūmo gatves.

Chinuose, provincijoj Chi- 
kiaug pajiegos pesikėlėlių didi
nasi. Pereitą sanvaitę netoli 
Kuifing ioooo pasikėlėlių susi
rėmė su rando kariumene ir ją 
sumušė. Paskui maištininkai iš
degino kazarmes, k rasos, mo
kyklos ir kitas triobas, teipgi ka
talikų misiją.

Peterburgo policija džiau
giasi, kad jai pasisekė sugauti, 
jos nuomone, labai svarbų revo- 
luicijonierių — 18 metų vaiką 
Paršenkovą. Besistengiant su
areštuoti, jis gynėsi ir kelis po- 
licistus pašovė.

|| 9 d. sausio, Britiškame ka
nale ir šiaurinės Afrikos pakran
tėse siautė baisios vėtros, laike 
kurių Britiškame kanale pražu
vo daug žvejų. Netoli EI 
Araish, Morokko pakrantėse, 
paskendo du laivai. Prie to pri
gėrė 40 žmonių.

Į| Varšavos tvirtovėj terp mas
koliškųjų oficierų susekė sukai 
bį. Suareštavo čia daug oficie- 
Vų. Dabar policija daro kratas 
Varšavos garnizono oficierų gy
venimuose. •

• || Vokietijoj, Siaurinių jūrių 
pakrantėse, 9 d. sausio, siautė 
vėtros. Išmestos iš jūrių vil
nys mieste Kiel užliejo gatves, 
kaip kur vandens yra iki 3 pėdų 
giliai. Trukiai ant pakrančių ge
ležinkelių paliovė bėgioję.

— Gyvenantis namuose pn. 176 
N. Franklin str. airys Frank Gcary 
nusinuodino karboline rūgščia, 
j’riezastys patžudystės buvo — 
nesutikimai su pačia.

— Dėl stokos darbo ir vargo 
pereitos nedėlios rytą, 39 metų 
J uozas Homolka, pavalgęs pusrv- 
čius, nuėjo į savo kambarį, pagrie
bė revolverį ir įvarė sau kulką į 
galvą. Jis gyveno pn. 811 Wood 
str.

— Panedėlio vakarą, Coliseum 
trioboj ant VVabash avė. likos! ati
daryta vietinė elektriška paroda. 
Yra ten visokį pagerinimai ir elek
triški išradimai. Paroda ta išti- 
kro verta atlankymo.

— Pereitos nedėlios dieną du 
girti airiai. James Mooney ir 
James Dooley atėjo į saliuną pn. 
100 W. Madison str. ir pradėjo 
peštiesi, ant galo išsitraukė peilius. 
Abudu gana sunkiai susipiaustė, 
kol policija jų štukoms galą pada
rė.

Somali pakrantėse, 2000 
ginkluotų abisiniečių užpuolė 
ant italijonų užimto miesto 
Lugh, miestą paėmė ir išmušė 
visus mieste buvusius itališkus 
kareivius.

Į Mieste T^uzanaoj, Šveicari
joj, suėmė 11 maskoliškųjų re- 
voliucijonierių. Juos apkaltina 
už pareikalavimą nuo vieno tur
tingo maskoliaus 1000 dol. re
voliucijos reikalams.

Į Parubežinėj nuo Šveicarijos 
stacijoj Bucks likosi suareštuo
ti du maskoliškiejie revoliucijo- 
nieriai. Jie gabeno keturias skry
nias ginklų ir 30000 patronų.

Peterburge, laike koncerto 
Mariniškame teatre, garsiam 
prancūzui smuikininkui Ysaye 
pavogė didelės vertės jo skrip- 
ką-

Prūsų Lietuvoj ir visuose 
šiaur rytiniuose Prūsuose 9 d. 
sausio siautė sniego darganos.

VIETINĖS ŽINIOS.
— International teatre nuo šios 

sanvaitės prasideda perstatymai 
angliškoj kalboj operų. Tikietai 
pigus: pradedant nuo 25 c. My
linti giesmę ir muziką privalytų iš 
to pasinaudoti.

— Pereitos nedėlios dieną Chi- 
cagoj veik visą dieną siautė sniego 
dargana, kuri miėste ganp daug 
nuostolių pridirbo. Sniegas nu
traukė daug telefono ir telegrafo 
vielų. Su sniegu, buvo ir smarki 
vėtra.

— Pereitą sanvaitę mirčių skait
lius Chicagoj buvo didesnis negu 
kada nors nuo 1899 m.: išpuolė 
17,48 iš kiekvieno 1000 gyventojų. 
Mat oras buvo labai nesveikas, 
Pereitą sanvaitę išviso pasimirė 
726 ypatos: 401 vyriškis ir 352 
moterys. Vaikų iki 5 metų am
žiaus pasimirė 197, o senelių virš 
60 metų 184. Daugiausiai mirčių 
nes 137 buvo nuo plaučių uždegi
mo, nuo džiovos 63, nuo inkstų 
uždegimo 52, nuo širdies ligų 54.

Redakcijos atsakymai.
Tupnis. Negalima suprasti, ką 

Tamista nori aprašyti. Kores
pondencijose reikia aprašyti at
sitikimus, saugotiiesi mokinimų 
ypač nesuprantamai aprašytų.

Kmieliavskiui. Daina netinka. 
Netilps. Geriau rašyt bėgan
čius atsitikimus, negu blogas ei
les.

. Clcvelandiečiui. Tai visai 
privatiški dalykai, ir atsitikimai, 
kokiais laikraščiai negali užsiim
ti. Sumuštamjam reikėjo kreip- 
tiesi į teismą. Laikraščiai ne- 
prižiuri ypatų, todėl ir jų pri- 
vatiškų pasielgimų ne kontro
liuoja.

Buvusiam ant mitingo, Mon- 
tello, Mas. Jeigu Kliubas nori 
užsiimti bažnyčios ar parapijos 
reikalais, tai jau vien jo sąna
rių reikalas. Laikraštis juk jo 
negali priversti, kad jis parapi
jos reikalais neužsiimtų. Jeigu 
negerai užsiimant parapijos rei
kalais, tai reikia parodyti bent 
kuom jis privalo užsiimti. To 
vienok korespondencijoj nėra. 
Todėl ji ne tilps.

Korespondentui iš Charleroi, 
Pa. Senas tai atsitikimas ir lie
tuvių nesilyti, todėl netilps. 
Korespondencijos geistinos apra
šančios vien lietuvių gyvenimą 
ir tai ne privatiškus ypatų reika
lus.

ATSAKYMAS UŽSIPULDINE- 
TOJAMS ANT KORPO

RACIJOS TAUTIŠKO 
NAMO.

Skaitytojams laikraščio “Lietu
vos” ne sykį teko pa temyli viso
kius išniekinimus, melagystes, pa
sistengimus apšmeižti šitą Korpo
raciją. Rašytojai, netekę lietuviškų 
žodžių, vartoja net gudiškus. Kor
poracija tylėjo, manė, jog nusibo
dus, nustos. Pas mus mat papras
tai: jeigu vieni ką veikia, kiti pei
kia ir niekina. Jau rodos tą visi 
žino, kas nieko ne veikia, tas dau
giausia rėkia, kaip patarlė sako: 
“tuščia statinė labai barška”. Ap
šmeižimai perėjo ko ne per visus 
lietuviškus laikraščius. Net redak
cija “Lietuvos” vieno rašėjo, kokio 
ten M., Jakubauskio, kaip paaiški
no, sutrumpino raštą, ne žinia, ką 
rašėjas norėjo išrodyti.

Lietuviai, gyvenanti toli nuo 
New Yorko, nežino kaip ta korpo
racija rėdoma, kas tas Lietuviškas 
Tautiškas Namas ir tt. Ne ma
tant nė jokio išaiškinimo, ne Ade
nas gal manyti, kad tie Brooklyno 
lietuviai be jokia supratimo ir ap- 
švietos žmones, jeigu jie įtaisė 
smuklę, girdo žmonis, ištvirkina 
jaunuomenę ir tt. Teip manyti bu
tų visai ne teisingu: Brooklyne lie
tuviai, jeigu ne stovi augščiau už 
kitų miestų lietuvius, tai jau nė 
ne žemiau. Čia yra yvairių drau- 
gvsčių nuo 33 metų, tūlos turi iki 
600 sąnarių, yra Unija Kriaučių 
su 800 sąnarių.

Suprantama* dalykas, kad susi
rinkimams reikia ir ruimingos vie
tos, — susirinkimus seniaus atlik
davom pas lietuvi P. Draugelį, bet
gi atlikti didesnius priversti buvom 
kreiptis prie svetimtaučių. Daug 
kartų pasitaikydavo, kad negauda
vom vietos, sakydavo, jog užimta. 
Tankiai žmonės rugojo, kad lietu
viu čia tiek daug esant, o turime 
eiti pas svetimtautį prašyti vietę 
susirinkimams. i odei I9°3 r’



su pagelba vietinių draugysčių ir 
pavienių žmonių likosi uždėta mi
nėta Korporacija įtaisymui vietos, 
kur lietuviai galėtų atlikti visokius 
susirinkimus, balius, vestuves, tea
trus ir tt., pelnas bus išdalintas ak- 
cijonieriams. 190701., 26 d. balan
džio, tapo nupirkta vieta Knutzo. 
ji buvo paimta ant randos ant IX 
metų, korporacija paėmė ir namą 
pn. 101 — 103 Grand Str. Ter. 
yra vietos: dvi vietos krau
tuvėms, iš fronto yra ‘Saliunas, už
pakalyj dvi didelės salės, šone trįs 
mažesnės salės, sykiu gali atsibūti 
6 susirinkimai, yra ruimai gyveni
mui, kur gyvena šešios šeimynos, 
visi lietuviai. Teipogi yra su
rengtas knygynas, kuris trumpam 
laike bus atidarytas. Jame mėgs
tanti skaityt, galės pasiskaityti 
knygų visokio turinio ir laikraščių. 
Laikui bėgant, žadama įrengt va
karinė mokykla, kur galima bus 
pramokt lietuviškai ir angliškai.

Pasakysiu, už ką šmeižimai paki
lo. Pirmiausiai užsipuolė saliuni- 
ninkai, buk jiems biznį pagadįs: 
kam, girdi, reikia pardavinėti gė- 
rymus Lietuviškam Tautiškam Na
me.

Dabar 19 kp. L. S. S. tūli są
nariai ant susirinkimų ir per laik
raščius šmeižia: kam, girdi, soci- 
j ai i s tam s neduoda už dyką salės! 
Męs sakytume: kodėl laikraščio 
“Kova” neduoda uždyką? Aiškiai 
supras visi dėl ko. Dėlto, kad yra 
iškaščiai, dėlto ir ne galima nė no
rėt uždyką. Tas pats yra ir su 
L. Tautišku Namu: yra dideli iš
kaščiai, tai už dyką ne galima duot, 
Priimam uždyką tokias draugijas 
arba kuopas, kurios ne turi savo 
yždo. ■ Baliams, vestuvėms ir viso
kiems pokyliams duodam ant tokių 
išlygų: kas ne nori gėrymais užsi- 
imt, užmoka 25 doliarius už va
karą, o kas su gėrymais, tai jei 
išims 5 bačkutes alaus, ne reikia 
mokėt nieko už svetainę. Socijalis- 
tams vertėtų nemeluoti; jie sako 
jei išgersit septynes bačkas, tai 
bus už dyką. Ne, tik 5, (skaitlius 
išgertų bačkučių visai ne svarbus 
ir už tai nė neverta ginčytis. Rd.) 
Kada tą vietą laikė vokietis ir so- 
cijalistų 19 kuopa turėjo balių, tai 
net iš kasos ėmė pinigus, kad tik 
išgerti šešias bačkas. Tas yra pro
tokole balandžio mėnesio, 1907 m. 
Rūgo j imu ne buvo, nes vokietis 
laikė tą vietą. (Tąsyk, turbut ji 
ir Lietuvišku Tautišku Namu nesi- 
vadino, buvo paprasta karčiama. 
Red.). Korporacijai paėmus, tai 
visa gerkle rėkia: ne reikia karčia- 
mų, ne reikia svaiginančių gėry
nių, bet ir pats tuom už
siima, kam dar ginčytis, ar reik ar 
ne reik! Visi žino, kad karčiamos 
naudos neatgabena, bet, kol męs 
be jųjų ne apsieiname, tai jos yra. 
Kitos tautos stovi ne žemiau su
pratime negu lietuviai, o turi to
kius namus: vokiečiai New Yorke 
turi trįs tokius namus.

Drąsiai galima sakyti, kad vokie
čiai supratime stovi augščiau negu 
rėksniai, kurie rėkia laikraščiuos. 
Pirmiau Lietuvoj, rodos, lietuviai 
ne laikė karčiamų, o jų buvo ga
na: gėrė lietuviai pas žydus, ir 

- žydeliai darė gražų gyvenimą. 
Dabar ne žydai laiko Lietuvoj 
karčiamas, bet pats randas įtai
sė monopolius, o žmonės kaip gė
rė, teip geria ir girtuoklystė nei 
kiek nesumažėjo. Taigi aišku, 
kad ne reikia karčiamas atimt iš 
lietuvių: ne laikys jų lietuviai, lai
kys kiti, ir girtuoklystė nesuma
žės, karčiamos pačios išnyks, kaip 
ne bus girtuoklių. (Čia matyt 
nesusipratimas. Peikianti peikia 
L. T. N. ne užtai, kad jame par
davinėjami gėrymai, bet užtai,kad 
korporacija, pirma rekliamuotą T. 
N. kaipo svarbią įrednę. pavertė 
į paprastą karčiamą, kad dangstosi 
tautiškos įrednės skraiste. Karčia
mų reikalais, kokiais jas vardais 
ne vadintume, laikraščiai ne užsi
ima, jeigu užsiima, tai vien apmo
kamų apgarsinimų skyriuje. Rd.).

Vardan Korporacijos L. T. N.
Joseph Gavialis,

' Sekretorius.

šalink pirmuosius symptomus. ne
norą valgyti ir nustojimą stipru-
mo ir tu išvengsi daugelio kan
čių. Teisybė, kad šitie du symp- 
tomai tankiai pranyksta be jokio 
gydymosi, bet jie gali būti pra
nokėjais sunkios ligos. Kam 
mums laukti tokio pavojaus, tu
rint po ranka vaistą, kuris visuo- 
net yra ištikimas! Jis yra geras 
visokiems viduriams ir turėtų ra
stis žėdnuose namuose kaipo pir
mutinė pagalba atsitikime ligos. 
Imk jį žėdnu sykiu, kaip tik tavo 

■^rputtdiojimas nėra tuo, kuo tu
rėtų būti, ar kuomet nesijauti ge
rai, kuomet liežiuvis apklotas, aky
se raiba, lupos atbrizgę, oda sau
sa. Jis tau 
aptiekose. 
616 — 622 
Chicago, III.

pagelbės. Gaunamas 
J uozapas T rineris, 

South Ashland Avė.,

Draugysčių reikalai.
Viršininkai Centro Komiteto 

“Aušros” Dr-stės.
Pirmsėdis — Dr. M. Želvienė,
1 Chureh 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.

SUSIRINKIMAS.
Chicago. Dr-tė dro V. Kudirkos 

turės savo susirinkimą pėtnyčioje, 
17 d. šio mėnesio 8 vai. vakare 

mažoje Teatro Giesmininkų dr-stės 
svetainėje (Fellowship House); 
yra daug svarbių reikalų apsver- 
stymui ir kiekvienas 
nai turi pribūti.

sąnarys buti-

Komitetas.

4 KEPURINIS
Chicago. Nedėlioję, 26 d. sau

sio 1908 m. Salėje po N r. 32-34 
Emma st., arti Noble ir Mil- 
vvaukee avė., Dr-tė Sv. Mykolo 
Ark. turės savo linksmą kepuri
nį balių. Prasidės 7:30 vai. po 
pietų. Įėjimas porai 25c. 10
puikių dovanų bus išdalinta ir 
merginos ar moterys, kurios at
sineš įdomesnes kepures, aplai- 
kis minėtas dovanas. — Žiūrė
kite, kad jas gautumėte. Visus 
lietuvius ir lietuves širdingai 
kviečia atsilankyti.

Komitetas 
(17—D

BALIUS.

IŠKILMINGAS BALIUS.
Chicago. Guodotini lietuviai 

ir lietuvės yra kviečiami ant pir
mo baliaus, parengto parapijos 
S. F., kuris- atsibus nedėlioję, 
19 d. šio mėnesio Freiheit Tur- 
ner salėje, 3417 S. Halsted st. 
Prasidės 5 vai. po pietų, 
mas 25c. 
muzika, 
šokius, 
apturės 
eiti ant

Įėji-
Bus tikrai lietuviška 

kuri grieš puikiausius 
Kas ateis ant baliaus, 

šifkortę, su kuria galės 
sekančio, musų baliaus. 

Komitetas.
(17—I)

Rymo

TfiMYKIT, CHICAGOS LIE
TUVIAI. APVAIKSČIOJIMAS 

IR SEIMAS.
Susivienijimas Liet.

Katalikų Amerikoje turės savo
apvaikščiojimą ir Chicagoje, ne
dėlioję, 14 d. birželio, šiais me
tais, o utarninke, seredoj ir ket
verge — 16, 17* ir — seimą 
Columbus salėje (teatre) 1840 
Wabash avė., arti I9tos gatvės.

Meldžiame visų darugysčių, 
kliubų ir kuopų Chicagoje minė
tomis dienomis nerengti piknin- 
kų ar balių, idant vieni kitiems 
neužkenktume.

Su guodone, seimą rengiąs 
Komitetas.

BALIUS!

vaną; muzika puiki, grieš klumpa 
kojus ir kitus lietuviškus šokius.

SKAITCTOJAMS.
Kurių pretl?imehrta už “Lie-

APGARSINIMAI.
NEPAISINIMAS.

Kiti žmonės niekad nieko nepai
so. Jie nėra nieku užimti; jie net 
nepaiso apie save pačius. Niekas 
negali jų sužadinti iš jų snaudu
lio, net liga. Ištikro nėra tikėti
nu dalyku, kad randasi žmonės 
su vidurių ligomis, žinodami, kad 
•Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno yra geriausiu 
vaistu visuose tokiuose atsitiki- 

hhuose. Jie atidėlioja kartas nuo 
Ązto, kol pasidaro pervėlu. Prar

DIDELIS
Wilmerding, Pa. Dr-stė Lietu

vos Sūnų parengė didelį balių su- 
batoje, 25 d. šio mėnesio lenkų 
salėje ant Watkins Av., tikietas 
25 c., merginoms dykai. Prasidės 
6:30 vai. vakare. Pelnas nuo ba- 
‘iaus bus apverstas naudai L. S. 
Dr-stės Lietuviškos Salės. Balius 
bus tikrai puikus, nes grieš lie
tuviški muzikantai lietuviškus val- 
cus. Užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaites, Vietinius ir aplinki- 

skaitlingai atsilankyti ir sma- 
pasilinksminti.

Komitetas.

nius 
giai

DIDELIS BALIUS.
Chicago. Universiteto studen

tai parengė balių, nedėlioj, 19 sau
sio šių metų A. Mickevičiaus sve
tainėje, 3312 So. Morgan gatvės. 
Prasidės 6 vai. vakare; bus lekian- 
i krasa ir moteris gavusi dau

giausiai laiškų apturės puikią do-

versiteto 
lietuviai 
lankyti.

eis nauuai cionyKscių vm- 
studentų.’. Lietuvaitės ir 
širdingai kviečiama atsi-

Komitetas.

šv.
ke
sti

e ją atnaujinti. lsq Kurie save 
laike neatnadjinsj^ems “Lietu
va” liks sulaikyta^ Todėl kurie 
nenorite, kad,* “Lj^uva” liktųsi 
sulaikyta, p^irupilhkite tuojaus 
užsimokėti. .

A. OGZE&’SKIS,
> “Lietu\U»” Išleistojas.

tas kitas teiksis duoti žinią adre
u:

Julijonas Vrubliauckas,
£2—341h PI., Chicago, III.

Ant Pardavimo.

SALIUNAS CHAS. GEDMINO Koks privalo būti vaiky au 
as ir (luktelimas f Raukiu*

Balius prasidės 7

BALIUS!
Springfield, III. Draugystė 

Juozapo parengė puikų balių, 
kio dar Springfieldc nebuvo,
batoje, 25 d. sausio šių metų 
Arion salėje, kertė Jefferson ir 
4-tos gatvių.
vai. vakare ir trauksis iki 12 vai.
nakties. Įėjimas porai 50 c. Pel
nas baliaus bus apverstas įtaisymui 
vėliavos. Visi lietuviai ir lietuvės 
širdingai kviečiama susirinkti.

Kotnitetas.

SPEKTAK-MAŽARUS1ŠKAS 
LIS.

Chicago. Pirmu kartu ant ame
rikoniškos scenos bus vaidenama 
dra 5 veikmėse Janovskės “Su- 
gryžęs iš Siberijos”. Vaidens 
kuopa rusiškų soc.-demokratų ir 
soc. revoliucijonierių West Side 
Auditorium salėje, (kertė Centre 
Avė. ir Taylor gat.) nedėlioję, 19 
d. sausio šių metų; prasidės 3 vai. 
po pietų. Visas pelnas eis naudai 
revoliucijos Rosijoje. ■

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Vincento 

Pankauskio, Kauno gub., Raseinių
Kvėdainos vol., Alkupio kai- 
Jis pats ar kas kitas teiksis 
žinią adresu:

M. Pankauskis,
3329 So. Morgan str., 

Chicago, III.

pav., 
mo.
duoti

Pajieškau savo švogerio Pranci
škaus Urbono, Kauno gub., Rasei
nių pav., Tauragės vai., Miškų 
kaimo, ką tik pribuvęs iš tėvynės. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Kaz. Beviršis,
Box 206, Divemon, III.

Pajieškau savo draugų Juozo 
Povilaičio ir Povilo Pakalnio abu
du Melvidžių sod.; Tado Virbickio 
V aineikių sod., Klemenso Gilio ir 
Tado Kupšo, abu Šarkių sod. ir 
Tado Motiejuičio Bivainų sod., ri
si Joniškės parap., šaulių pav., 
Kauno gub. Jie patys ar kas 
tas teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Petraitis, 
3ox 401, Melrose Park,

ki

III.

Pajieškau Antano ir Onos Mer
kevičių, Suvalkų gub., Starapolės 
pav., Pilviškių parap., Mažosios 
Cerminčeškės kaimo, 4 metai kaip 
Amerikoje, gyveno Shenandoryje. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Juozas Maurutis,
824 Bank str, 
Waterbury, Conn.

Pajieškau savo švogerio Vinco 
Žilinsko, Vilniaus gub., Trakų pa
vieto., Alovės vals., Nemunaičių 
parap., Kalmonų sod; jau apie 
4 mėnesiai kaip jis apleido pačią, 
kuri guli ligonbutyj, pas mane pa
likus mažą mergaitę auginti. Jei 
motina numirs, busiu priverstas 
mergaitę atiduoti į prieglaudos 
namus. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Adomas Chmielnickas, 
Box 56, Scitico, Conn.

Pajieškau savo švogerio, Kazi
miero Klimašausko, 20 metų kaip 
Amerikoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

J. Kemežis,
224 Elm str., Newark, N. J.

Pajieškau savo sesutės Viktės 
Taminauskiutės, po vyru Karpa- 
vicienės, kuri prasišalino su Tadu 
Atkočaičiu, pasiimdama su savim 
du vaikus, vieną dviejų, kitą ketu
rių metų, Juozuką ir Jonuką. Ji 
pati yra nedidelio ūgio, geltonais 
plaukais, balto veido, ant nosies 
maža karputė, juodu žiponu, juo
da skrybėlė ir juodu šydru; kalba 
lenkiškai, bet daugiausiai vartoja 
lietuvišką kalbą. Tadas Atkočaitis 
yra su didele nosia, guzuotais ir 
rudais veidais, šviesiais plaukais. 
Jos vyrą Joną Karpavičių sunkiai 
sužeidė kasyklose ir jis pirma 
mirimo norėtų, matyti savo vaiku
čius ir mylimą prisiegą; dovano
ja jai viską ir nori ją dar kartą 
matyti. Teiksis kuogreičiausiai 
atsišaukti adresu:

Boles Tominovski, 
Box 502, Minersville, Pa.

VILNIAUS KALENDORIUS 
1908 m. Turi puslapių 145, kai* 
na su prisiuntimu 30 centų, 
gaunamas pas M.J. Damijonaitį, 
3250 S. Halsted st., Chicago, UI.

Už $2800 pirksi lotą su dviem 
namais ant Wallace Street Chi
cago Heights. Rendos atneša 
$31.00 ant mėnesio. Pati renda 
gali tas properte* išmokėti. Atsi
šauk pas A. Olszcuski, 3252 So. 
Halsted St., Chicago. Męs turi
me daugybę gerų namų ant par
davimo visose miesto dalyse.

.e atsilankyti j mano naują vie
tą. Čion vieta yra smagi užeiti 
r išsigerti. Užlaikau 

kuopuikiausius gėrimus, 
seniai tą reikalą varau.
kiuose reikaluose galiu Jums, 
Tautiečiai patarnauti. Mano vie
ta yra trečiose duryse į rytus 
nuo senos vietos.

Chas. Gedminas,
808 E. Washington gatvė.

Tel. Aid. 3742

-—•-.41- BU- aašJPl 
tų, parašytų Dr. J. Šliupo. Kožm> s! 
nam žingeidi ir naudinga knygeia^a, į 

visokiusl ypatingai Tėvams auginantiem^rynp 
Esmu vaikus, susipažinti su šia kny QstJ 

Viso- gele. Pusi. 91. .................* - ^inga
Aritmetikos uždavlnyn**. Vadov4-yniz 

Ils aritmetikos pradžiai; antroji da 
lis. jcė 2

Šita knygutė — antroji ir paskatfV 
nė dalis uZdavinyno. paskirto art6*XDi 
metiko* kursui; čionai, kaip paprbilenl 
•tai yra daroma, surinkta uidavinių

SprinCfiel<l. III. »u .kaičiai. »lwklo didu™ Dr Moilnto Pusi, bb DF

Pajieškau savo draugo Ma- 
tijušo Išaraičio, Lodiškčs kai
mo, Tamošbudžio gm., Nau
miesčio pav., Stanislovo Rinar- 
to, Braziūkų kaimo, Dobrovolės 
gm., Naumiesčio pav., ir drau
go Juozo Petkuno, Begarskių 
kaimo, Tamošbudžio gm., Nau
miesčio pav., visi Suvalkų gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Jonas Jeseviče, 
838 Clearvievv st., Scranton, Pa.

Pajieškau dviejų draugų Augu
sto ir Juozapo Jurginų, Kauno 
gub., Raseinių pav., Pagramančiu 
parap., Šaukėnų sod.; pirmiau gy
veno Marųuette, 111. Jie patv* ar 
kas 
su:

kitas teiksis duoti žinią adre

Augustas Trijonis,
702 S. Canal str., 

Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 24 metų amžiaus. No
rinti susirašinėti teiksis prisiųsti 
savo paveikslą.

Simą Milirr,
Zeneth, N. Dak.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Stanevičiukės, pp vyru Ceniaus- 
kienės, Kauno gub., Raseinių pav., 
Eržvilko gm., Mikadų kaimo, pir
miau gyveno Omahoje, Nebr. Ji 
pati ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu: •*

Elzbieta. Sfinęvičiutė, 
Box 7, iFrench Village, III.

Pajieškau savo draugo Kazimie
ro Sudeuto, Kauno gub., iš Šiau
lių miesto, apie pusantrų metų 
Amerikoje, antru kartu atvykęs, 
pirmiau gyveno 
apie 
kitas

Philadelphijoje, 
4 metus. Jis pats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu: 
Augustinas Balčaitis,

132 Tasker str., 
Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jono Laukaičio, Vil
niaus gub., Trakų pav., Jczno vai., 
Puzonių kaimo; turiu pas jį svar
bų reikalą, 
teiksis duoti

F1 
Box 364,

Jis pats ar kas kita* 
žinią adresu: 
.Bunevičia,

Spring V’a’ley, III

Pa j ieškau 
Dambrauskienės, 
bertone, Pa. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Magdė šimanskiutė, po vyru, 
Jankų vienė,

246 S. Desplaines St., 
Chicago, III.

savo sesers Katrės 
gyvenusios Gil-

Pajieškau savo švogerio Jono 
Trejaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., Eržvilko vol„ Cepačių kaimo, 
turiu labai svarbų reikalą, 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

Rozalija Koviadcatė, 
203 Clark Str., Cambridge, Mass.

Jis 
ži-

Pajieškau savo seseVs Onos Ledi- 
čės, Kauno gub., Siūlių pav., Ža
garės parap., Saukštėnų kaimo, 3 
metai kaip Amerikoje, pirmiau 
gyveno New Yprkfcfc turiu pas ją 
svarbų reikalą. i puti ar kas ki
tas teiksis duotF žinią adresu:

Bronislovas Kontrimas, 
182 Bolton str^So,, JBoston, Mass.

au o*
Pajieškau sAvo b*rolio Pranciš

kaus Rekešo ^ir ^ėdės Jurgio 
Macaičio, abudu Suvalkų gubern., 
Naumiesčio par., Kidulių gmino, 
Rašgalių kaimo. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Ona Rėkešiutė,
5 Stilman str., Boston, Mass.

Pajieškau savo draugų: Jono 
ir Franciškaus Sprendžiu, Kauno 
gub., Telšių pav.1, Kertsiulių sod., 
gyveno La šalie, IH7 ir Aleksandro 
Kraučuno, Kaund gub., Telšių pa
vieto, Krugališkhj * -sod;, gyveno 
Schenectady, N. Y, Jie patys ar

Parsiduoda sankrova valgomų 
daiktų ir mėsos; pirklystė jau 
varoma 12 metų, po No. 4440 
So. Wood st. Atsišaukti rei
kia pas sąvininką, Joną Nova- 
kovskį.

Parsiduoda labai pigiai naminiai 
rakandai dėlei išvažiavimo į kitą 
miestą, proga pirkti tik iki 28 d. 
sausio šių metų. Rakandai galima 
matyti tik subatomis ir nedėliomis. 
790 N. Wood str., 2 nd floor, Ci
ty-

Parsiduoda pigiai dėl savininko 
nesveikatos senas saliunas lietuvių 
apgyventoje vietoje už pusę kai
nos. Biznis eina labai gerai, nes 
prie pat pabrikos (cukrinės). At
sišaukti reikia į “Lietuvos” redak
ciją.

Pigiai ant pardavimo geras se
nas saliunas. Biznis gerai išdirb
tas. Savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Jos Vitkevičia, 565 S. Ca
nal str., Chicago, III.

Parsiduoda dėlei užsidėjimo ki
to biznio už prieinamą kainą se
nas, 10 metų saliunas su sale ba
liams, vestuvėms ir mitingams. 
Biznis gerai išdirbta^, ypač terp 
lietuvių. Artesnėms žinioms kreip
tis reikia adresu:

Paul Biheiden,
2988 Archer Avė., 

Chicago, 111.

Pranešu savo 
pažystamiems, kad savo kriau- j 
čių šapą perkėliau nuo Nr, 
South 
locną 
kur ir 
lais. .

Main st., 
namą 211 W. 
meldžiu kreiptis

6yta Pr. Mašioto. Puzl. 68 prekė 20<ril v< ■ - 
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Lek-lpH^^I 

_____  cija Dę. J. Kulio, su daug paveikslė-Aflk^H 
llų iš embryologijoa. Pual. 1Z. ?

draugams ir . .......................................................
Kaip žmonės su ponais kovojo? " Fa 

išpanijoj, XfV . H) 
J-tls. Pusi. Š4. ,e_^| 
................ lOcą MoF 

imigija 
,opa- 
laže-

s-

. ! 11 I Sodiečių sukilimai 
į savo! amžiuje. Parašė A

Coal st., 
su reika-

Wm. Mineviče,
Shėnandoah, Pa,

Pranešu savo draugams ir pa
žystamiems, kad aš perkėliau sa
vo saliuną nuo Nr. 1404 — 52 
avė. po N r. 1436 — 52nd avė. 
Grant Works, UI., kur galima 
gauti gerų gėrymų. Darbai pas 
mus Grant Works’e 
biskį eiti geriau.

Chas. Jurkus.

pradeda po

Mieli Broliai Akmeniškiai, 
pranešu jums, kad musų parapi
joje yra statoma bažnyčia ir 
musų klebonas šaukiasi prie 
mus, amerikiečių, kad paaukotu* 
me po kokį dolerį. Kas aukos, 
tegul siunčia tiesiog klebonui 
adresu:

Kun. Naudzinas, pačtas 
meny, Kauno gub., Saulių

Ak- 
pav.

Reikalavimai.
Reikalauja Agentų, šiaurvaka

rinėje dalyje Su v. Valstijų ge
riausiam įtaisui reikalynės (nusi- 
reikalavimo vietos) lauke, parsi- 

uoda prie pirmo pamatymo; 
tikras apsaugojimas nuo traukio 
ir tt. Geriausias daiktas darymui 
pinigų. Išradėjas ir savininkas Dr. 
A. C. Naviokus.. Hygieniška lau
ko reikalynių dirbykla.

X Office & \Varehouses 
St. Louis, Mo.

Reikalauju patyrusio duonkepio, 
kuris galėtų kepti juodą ir baltą 
duoną ir kringelius; gera mokes
tis. Atsišaukite pas Jos. Wil- 
liams, 107 Ames Str., Montello, 
Mass.

A. A.
Antanas Sadauskas iš Oglesby, 

III. atsiskyrė su šiuo svietu 4 d. 
sausio, 2 vai. ryto ir likosi palai
dotas 6 d. šio mėnesio su didele 
iškilme ir pamaldomis Oglesbio ir 
Portlando bažnyčioje ant Spring 
Vallės kapinų. Velionis prigulėjo 
į 3 draugystes; šv. Antano, D. L. 
K. Gedimino-ir į Snsiv. Lietuvių 
Amerikoje. • Paėjo iš Kauno gb., 
Raseinių pav., šilelių parap., vai. 
ir miestelio; senumo yra 39 metų, 
atvažiavo į Ameriką 1892 m. 
Daugiausiai gyveno kasyklose; už
sidirbęs kiek pinigo užsidėjo sa- 
liuną. Paliko 2 metų vaikutį, 3 
metų mergaitę ir verksmingame 
padėjime žmoną. Gimines ir pa
žystamus prašau atsidusti už jo 
vėlę.

Su guodone, 
A. Bublis,

Box 129, Oglesby, III.

A. A.
Melrose Park, III. Pasimirė 

čia 29 d. gruodžio Stanislovas 
Juškus, 36 metų amžiaus ir jo 
kūnas likosi išsiųstas pdaidojimui 
į Lietuva 3 d. sausio šių metų; 
šermenys atsibuvo su visomis baž
nytinėmis apeigomis. Velionis 
paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Girdiškių parapijos; tėvynė
je paliko seną motiną ir dvi se
seris dideliame nubudime.

Wiliiam Kudul.

Kaip pirmesnes po 50 
tūkstančių laidos „VADO 
VAŠI SVEIKATĄ” it Mi

tus piragus, lietuviai kny
gas po pasaulę Išnešiojo; 
tad vėliaus atsišaukusiems 
neišgalėjom pasiųsti nes 
buvome netekę. Todėl da
bar paskutinės laidos liko 
si išleista 100 tūkstančių, 
„VADOVAS I SVEIKATĄ ” 
ir tiems kurie buvo atsi
šaukę tai visiems Jau yra 
pasiųsta. Jeigu kurie 
adrisus yra permainę, ar 
negavo dar, tai duokite ži
nią kad galėtumėm pri
siųsti. Lygei visi kurie 
dar neturite tos daktariš
kos knygos, tai prisiųski- 
te tik 10c. markėms (už 
prisiuntimo kaštus)ir aiš
kiai parašytą savo adrisą 
apturėsit dovanai, „ VA
DOVAS I SVEIKATĄ.”

Adresuokite
TheCollins N. Y. Med. Ins 

140 W. 34-th st.
NEW YORK, N. Y.

Tel.
Šalie st.

. CHAS. Z. URNICH, 
Išjieškotojas kaltenybių.

Męs vedame bylas ir įvykdo- 
me sutaikąs. Išnagrinėjame vi
sokias nelaimes, susižeidimus 
dėl kompanijų kaltės. Teisinga 
rodą dykai visuomet.

Main 1769. R. 8, 45

KALENDORIAI!
Lietuvos abudu Kalendo- 
, sieninis ir knygelės for- 
je jau gatavi, ir kas tik

iudu Kalendorius dovonų. 
“Lietuvos” prenumerata 
etams tik $2.00, pusei metų 
.00. Rašykite tuojaus sių- 
ami prenumerata ant adre-

A. OLSZEWSKI,
3252 S. Halsted St., 

Chicago, 111.

NAUJOS KNYGOS, GAUNAMOS 
-LIETUVOS” REDY8TEJE.

Vargonininkas, galįs gerai at
likti gregorijonišką grajų ir 
giedojimą su vedimu choro 
įieško atsakančios vietos. Atsi
šaukti adresu:.

John Kubilis, 
1320 S. 15 si., Sheboygan, Wi*.

Scčniskiejie Vaizdeliai. Vaiš- 
ganto. Telpa čia 1) komedija - 
Nepadėjus - nėr ko kasti, 2) Mo- 
noliogas - Negryna sąžinė, 3) Mo- 
noliogas - Paskutinį kartą, 4) Sce
na - Tiktai niekam nesakyk, 5) 
Sceniškas vaizdelis - Namai - pra
garai, 6) Eilės - Lietuvių pavasa
ris. Pusi. 98, prekė ...............35c

I Prekė

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

Lietuviai! ar geraia keliais žengia
me priekyn? • Nuoširdus atsiliepi
mas j lietuviškąją visuomenę D-ro 
Jono šliupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn.. 26 gruo 
džio 1906, Union City, Conm, 26 
gruodžio 1906, EdwardavlUe. Pa., 21 
gruodžio 1906 fr Scranton. Pa. vaaa-.”j 
ryje 1307 m. Pual. 47, prekė... j

Laikrodininko atminimai. Pasak 71 
Erkman šatrianą. sutaisė 8. M. Pa^^SI J 
veikslas iš Napoleono 1 paskutiniųjų SIU 

io

mano. Eilėmis p** 
telpa 14 gr*»ių tS- 

Puaiapių 1® pro-
, ..........................lOo

kariavimų. Pual. 44. Prekė.... 15c
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 

Lekcijos prof. Blochman’o, sutaisė 
šernas. Su daug paveikslėlių. Pual. 
138. Prekė .................................. 40c

Ratelių spėjimai. ”ra linksmumai* 
žaislas (xabova) šeimyniškuos* susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjikaa. 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

Tikri Ir netikri Zventisjl*. Paveik
slėliai ii gyvenimo kankintinių ir 
kankintojų. 
Laisvamanių.

Taut likos __
Telpa čia Rusijos policijos vleėp«ta*v^n 
vlmas, persekiojimas ypatos Laisvės, ŠitC 
draugijų ir susirinkimų, laisvės fl 
dilo ir sąžinės. Ir kame išganymas:-, 1 
Pusi. 47. Prekė ............................ 10c 1..t1

jie!
Vaiiės Jėzaus Kristau* pas Pop1 

žiu Pijų IX. Parašė Victor Hug<* I 
antra laida. Prekė .........................1C^P3■

žmonių užtarytojai. Vertė iš rus\tikl 
kalbos fiermukšnė. Aprašo apie di^u I 
broliu Grakchu, 130 metų prieš Chrt “ I 
rtaus gimimą, i* Rymo laikų ■■
trom laiku žmonės buvo paverjtC vJH 
visaip kankinami. Pusi. S2. preki 10c r|

oj

lileiata Susi v. Liet ari r * 
Pusi. (1, prekė .. 16e I**'

.’Osl
Politikos knygynėli*.

:nii

Knygų Katal iogas ie*f
641 Goografija arba Žemė* apraėy* r 

maa Pagal Geikie, Nalkovskj ir kk 
tu s bu taisė šernas. Su paveikslais^ 
Aiškiai Ir suprantamai apraio muavVIiIfl 
teme, jos pavidalų, didum* ir
jos kalnus, jų vardu?, augtų, vulka
nus metančius U savęs ugnj; U kokių 
sluoganlų susideda temė, kur ir klek 
joje yra anglių, geletiea. aukao, dru
skos ir kitų gėrybių; klek 
rų. upių, jų vardai, plotis, 
kuriuose vandenys: sūrus, 
tųs; kokie juose gyvena 
Žemė apraiyta dalimis: 
visos vienpatystės, karalystes, 
galkėtyatėa, respublikos Ir tt cer^L. 
kurioje temėje yra gyventojų; . 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, * 
mimai, pramonės, išdarbiai Ir 
kokie miestai, su kiek gyventoj \ 
brikų, pramonių; kur kokie arabj lj|g 
čiat ar karučiai, lytus ar giedros jBV ’ 
koks ilgis dienos Ir nakties; kur^.
da yra lygi diena ir naktis, kur 
per keletą nedėlių nenusilcfdsia de mHMH 
neuzbka ir ... Knyga didelė 6x9 
ant geros, standžios popieros spr ffftHMĖ 
ta. Chicago, III. 18&9, pusi. 4G9. / 
Ta p.it: .'ipdarna audimu, k. 11 u o»: ' - 
danuose auksinėmis litaromis ai 
stl parašai ant nugaros Ir šono.. e,.

655 Istorija abelna.. Dalis
Nuo seniausiųjų laikų Chlnfj^ 
281X1 m pr. Kr., iki galutiniam iš< 
mui imperijos Aleksandro Mak 
Akojo 146 m pr. Kr. SuraSė 
Baceviče. Su paveikslais, pi r 
člais tų laikų piramidus, sienai .
tvirtynių; typus kunigų ir kar 
Hieroglifus Akaadų rašto ir tt. 
cago. III. 1904, pusi. 498 ............. _VIW

667 Istorija Suvienytų Valstljųės I 
rinės Amerikos. Nuo atradimo nJ 
dėjo plauku | Ameriką, kokios .1 
buvo, u* ką kartavo ir koklur,5kl 
tuose; klek buvo prezidentų, k H 
prieš atradimą Amerikos iki ldo,M 
Aprašo kaip Kolumbas atrado (|U J 
ką, kokie čia tada žmonės gyvei 1 
kle žmonės pirmiausiai iš Europo^ a| 
kiek kuris gero dėl šios šalies pa ’ 1 
Prie galo knygos telpa 8uvk ir’ 
Valstijų Konstitucija, kuri yra r jįj 
Hngiausia Žinoti kiekvienam in *1 
gyvenančiam šioj* šalyje. Chicagt^l 
1896. puaL 364 ...................................1U
Ta pati apdaryta audimu,, kietuos J 
daruose, aukso litaroa ant anva’.il 
šono ....................................... .

658 lato I ja Chicagos Lietuvių, 
rapljy Ir kunigo Kriaučuno pri j^S 
lalkraičiu “Lietuva”, buvusi ‘liaf 
dilo mėnesyj* 1899 m. čia teįf į 
ražymaa; kiek yra lieUviy 
kiek Hetuvlikų draugysčių, su 'jof 
vardais ir siekiais; chronologi&zraįj 
tvalga Chicagos lietuvių dar’s V 
pat čia jų atsiradimo iki pabaig * 
metų; istorija jų parapijų ir 
uigo Kraučuno su “Lietuva”, et* ' 
iii. 1901, pual. M0......................( n s
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1632 Gyvenimas Šv. Tėvo. Popie
žiaus Benedikto IX, valdžiusio apašta
lišką sostą Ryme nuo 1033 iki 1044 
metų .....................................................25c

Kvietklnė paroda, mieste Sarato-

117
118 Berlynas. Bondler lovls Ir Kate-

146 Didžioji galerija Cokma paloduje, 
Ryme, Italijoj.

141 Skliautas Bettlnio Severo, Rys*

. 1635 Lietuviška* Lemcnterlus dėl jj 
mažų vaikelių. Su poteriais, katakiz- jj 
mais ir minstranturu. Vilniuje 1863, 
pusi. 52.............................................. 15c

16
Užrašai pagarsė- 17 

Labai naudinga kny- jg
19
86

27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orls- 
son Svett-Marden. Lietuviškon kalbon 
išvertė K. Žegota. 
juslų žmonių.
ga. Didelio formato. Chicago, Iii. 
1907 ......................................  .. 81-50
Apdaryta.......................................... 82.00

•21 Užsiprašydami virš minėtų knyge-
lių, adresuokite:

A. Olszewski
3252 S. Halsted St., Chicago, III. 24

1102 Auginimas ir maitinimas mažų Stereoskopai arba Teleskopai 
jdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Chi-1 

^'gO’ D1‘ ly0*» PUS1- 28.................. 10c ;

kryžių

b

i kybą ar mokalasT Tlkėjlml- 
lsllški Ir draugiškai - politiški 

phal, surankioti D-ro J. šliupo 
Įpetnisytas ir padidintas spaudt- 
^'hlcago. IU- 1901, pusi- 211 50c

' 946 Priedelis prie lietuviško klaus/- 
bw. Raštelis gvildenantis lietuvystės 
f Mkalus po valdžia Rusijos ir po Įtek 

te lenkystės. Chicago, Iii. pūsli
nu 38 ............:...............................15c

678 Lletir/ių Pratėvlal Mažoje AzL 
Nuo seąmės Iki jie pateko p« 

P’J^ų. Parašė Lietuvos Mylė- 
(P-rsą J. Šliupas). Knyga turi 

3 putApito ir 4 didelius mapaa, pa- 
danfjas vietas kur senovėje gyveno 

fų protėviai. Aprašo lietuvių ps-
J’ėą f ar 8<H) metų prieš Kristaus 
p‘lm8- Chicago, I1L 1899...............50c

ir sutaisytas pagal tikrą persiškai-egip- 
tlšką sapnininką, su 816 abrosoilų, su 
aprašymu planetų ir paslapčių, kokias 
senovės žmonės vartojo dėl atspėjimo 
ateities. Geriausiai Išguldo visokius 
sapnus, kokie tik žmogui prlslsapnuot 
gali. Chicago, III. 1895, pusi. 205..50c 
Tas pats drūtai apdarytas..............65c

11 Paimu darias mieste Frankfort,

U

14

1S

16

Merginos parduoda kvietkas 
sto Kopenhagen, Danijoj. 

Puikiausias kvletkų darželis, 
st* Mante Carlo.

Rustoenval vandens puolimas, 
TOgljOj.

Opera avenuo gatvė, Paryžiuj*

146 šėrimai karvelių ant pleclaus San
Marco, Venecijoj.

147 Kelias Sv.^d^ęjaus, Venecijoj

Nor

Rašte Istorija. Pagal A. B. 
Bet’ .itzerj sutaisė šernas. Aprašo ko 
Uv budu įmonės rašyti išmoko, kaip 
šdtrbo sau raštą kiekviena žmonių 
Auta, kokie buvo raštai Benorėję daug 
metų prieš Kristų, kada žmonės vle 
4)je rašto vartojo mazgelius ant šulu 
rų, Išplaustymus ant medžio, Iškapoji 
nūs ant akmens, piešė paveikslus, ir 
dk neseniai daėjo iki šiandieninio a! 
’abeto (lltarų), su kuriuom dabar g~. 
1 parašyti kiekvieną žodj ir viską ap 
kalbėti teip gerai, kaip ir gyvu žodžiu 

Ze^ra tai knyga, kuri ištikro žmog'j ln 
dresuoja, parodydama kaip tobulinosi 
aviete raštas. Chicago, 111. 1905. pu 
■<*slaplų 304 ............  81-00

^ptApdaryta ..........................................81-25

722 Trumpa senobės Istorija. Pagal 
,>rnf. R. Vipper vertė iš rusų kalbos 

Su paveikslais senoviškų liekanų 
r 5-ets spalvuotais žemlapiais (mapo- 

<t»1«). Yra tai tikriausia svieto istori 
‘ j* nuo seniausių laikų, daug metų 

prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo 
Rymo viešpatystės. Chicago, IU. 1904 

pusi. 305 ..................................... 81.00
Apdaryta............................................>1.25

/ Apie turtų išdirbimą. Parašė
ftkanšchram. Vertė S. M. Veikalaa gvll 
pcuy4eaantls politišką ekonomiją. Kokiais 

^keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
krauna ir kaip atsiliepia ant gyvenine, 
draugijos. Chicago, III. 1900, pusią 
Ptų 139 .......................................35c

1

856 Aukos karės Dievui. Parašė Jo
nas Gražys. Ši knygelė aprašo kokios 
kada buvo karės, kas buvo jų priedą 
sčia. klek blėdės padarė Ir daro žmo
nėms ir kas j jąs stumia. Chicago, III 
1902, pusi. 40......................................10c

861 Dras J. Basanavyčius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gln 
tautas, nurodymai kaip lenkiška kai 
ba sunaikino ir sudemoralizavo Lietu
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Chicago, III. 1903, pusla
pių 41................................................. 15c

.4 1135 Hygiena arba mokslas apie už
laikymą sveikatos. Pagal Bėru esu, 
V '^urir kitus, sutaisė šernas. Yra 
i^luja daktariška knyga. Kas ją su 

ažyda*perskaitys, patalkys apsisaugoti 
nuo visokių ligų, užlaikyti čielybėje 
savo sveikatą, pailginti savo amžių ir 
užauginti sveikus ir tvirtus savo vai
kus. Chicago, III. 1897, pusi. 132..35c

1176 Psmatas Visokiai Reformai. 
Vadovas sveiksta!, turtui ir laisvei. 
Populiariškas raštas apie klausimą 
žplgybos. Parašė Otto Cardue. Su 
aštlninko leidimu vertė J. Laukis. 

Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurie 
kiti teip pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 113.............30c

1210 Aritmetika. Sutaisė S. škač- 
/ kauskas. Lesgvas būdas išmokti skal- 

•4 tliuotl (rokuoti). Knyga padalyta | 
skyrius. Skyrius I — apie 

is. Skyrius II — Trupiniai. Sky- 
I — Dešimtiniai trupiniai. Sky- 

— Prilyginimai k proporcijos. 
V — Proporcijų prievadlnės. 

, m. 1897, pusi. 104 . 25c

daugelio svetimų sapulnlpkų

Rankvedl s angliškos kalbos. Pa- 
'endorf’ą, Harvey, Maxwell ir kl- 
rašė J. Laukia Yra tai prakti- 
ia knyga išsimokinimui angtl- 

į | R «lbos. pačiam per save be pagel- 
lokytojo. Chicago, Iii. 1906, pu- 

307 .  81-25
-ta .......................................... 81-50

Žodynas lietuviškai - angliškos 
Dalis I. Sutaisė A. Lalis. Čia 

(sus lietuviškus žodžius išguldy- 
kai. Kožnaa žodis paženklin- 

rsyvoms litaroms prie kokio 
ikos skyriaus jis priguli. Kny- 
matas 6x9 colius. Kieti, mėly- 
sąayųapis ‘puvpdv omipnv oa 

garo*. Chicago, IU. 1902, pu- 
.382 ..........................................82-00

4 Žodynas lietuviškai - angliškos
Dalis II. Sutaisė A. Laiis. 

3i visus angliškus žodžius išgul- 
ietuviškai. Prie kiekvieno ang- 
?džio kabėse yra pridėta tarmė, 

j Apdžius angliškai - tarti, teipgi 
r^nas žodis paženklintas kurst- 

tiaroms prie kokio gramatikos 
Ją jis priguli. Knygos formatas 

.;»lius. Gražiais drūtais apdarais,- 
a ir kampai drūtos, gražios moro- 
uros, šonai audimo, ant nugaros 
s aukso litaroms, lapų kraštai 
iruotl .......................  84-00

i knyga popieros apdaruose 83-00

•.Žodynas lletuvlškal-angllškoe ir 
al-iletuviŠko* kalbų. (Abi dalys
II, t. y. No. 1326 ir No. 1327) 

• knygoje. Yra tai relkalingiau 
vga norintiems gerai pažinti nu
kalbą. Formatas ir apdarai to- 

kaip No. 1327 ...3......$848

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku i 
laa arba knyga burtų, monų ir visokių 
paslapčių ir praktiška C. C. St Ger- 
main Delnažinystė, su paveikslėliais. 
Surinko ir Išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia Ir praktl-1 
škiausia monų knyga, burtų Ir delnar 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo. Chicago. III. 
1904, pusi. 412................................ 93.00
Drūtuose apdaruose............ . ..83-50

1521 Paslaptys Magijos bei Spiritls- 
mo Šviesoje Mokelo. Pagal svetimus 
šaltinius sutaisė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai ap
rašytos ir paveikslais parodytos visos 
slaptybės ir budai jų darymo. ‘Chica
go, 111. 1903, pusi. 262 .....................  50c

1525 Rankvedl* aromatų rašymui. 
Knygelė pamokinanti kaip rašyt! gro- 
matas j firmas, paijstamus, gimines, 
prietelius, mylimus ir milimas prieš 
apsivedimą. | ponus, kunigus, vysku
pus ir kitas augštos luomos y patas. 
Pasveikinimai ant naujų metų, dienoje 
varduvių, gimimo, ir kituose atsitiki
muose. Chicago. Iii. 1895, psl. 115 40c

17
18
19 
•0
21

Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudlkj prausia.
Kai; labai dideli tie mažiukai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

SERIJA III.
Susideda |š 25 btereoekopiškų paveik 

slčlių ii Kristau* gyvenimo. Pre
kė 81-00 už tpkselj su 22 paveik 
•lėliu

Štai ką juose gali pamatyti:
Kristaus užgimimas Detlejaus Štai- 
nėlėje.

Trys Karaliai atlanko gimusj Kri
stų Ir dovanas jam kloja.

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

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

Kristus ant kalno kalba priešais
Judošlus savo pabučiavimu išduoda 
Kristų žydams.

Bimonaa pagelbsti Kristui 
ueėtL

hventa Veronika apšįuosto 
Cristul.

9 Ji žus ramina moteris, kad 
verkių.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
siavojlmo vietos.

Žalnieriai Ir Šv. ‘Petras prie kalno 
Golgotos.

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

Žydai ruošiasi kaiti Kristų prie kry 
žiaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi iš grabo.
Kristus žengia | dangų.
Regykla šiądieainio Betlejaus.
Kaip tlądien išrodo Staiuelė, 
gurioje Kristus gimė. f

Bažnyč.a apreiškimo dv. P. Marijos.
Bažnyčia oudavota ant grabo šv 

P. Marijos.
Kaip šiądien išrodo Kristaus gra 
bar

Kaip šiąden išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo-

6 
6

SERIJA IV.
Susideda Iš 100 Stereoskopllkų paveik 

•lėlių bakeelyje. Prekė 82.00 už 
bakeclf.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
velklėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
101 Besiartinanti audrą ant ežero Erle. 

'102 New York. Ta vorų krovimas | dl 
delj oceanln| laivą.

New York. Pilies daržas (Casttle 
Garden).

Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pama

ry)
Niagara. Patkavinls vandenskri- 

tys nuo ožlnės salo*. (Horse 
Sboe Falls from Gost Island).

Chicago. Auditorium viešbutis Ir 
Michigan Avenue.

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

Moki indljonas namieje.
Moki indljooų gyvenimas.
Siouz indljonų vadas, He-NoFrald 

Fališką ėsybą, padidina J| atskirsto 113 Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ne | 
paveikslu, bet tikru atsitikimu. 113

Mąs turime dabar ant pardavimo gra-) 
žlausius stereoekopiškus pa velk ei m. 
kaip matote žemiau eurašyru^.

Stereotipas arba Teleskopas yra tai 
prietaisa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėlio, abrosėiis pavirsta | na- 107 
turališką paveikslą, kuriame matai čie- 
las grupas žmonių, triobų. visą mle- 108 
•tą, plačius laukus, miškus, daržus ir i 
teip toliau, teip kaip kad pats toje vfe- 109 
toje būtumei ir viską savo akimi ma 110 
tytumei. Teleskopas paverčia Į nata 111

BERIJA I.
Susideda (š 12 Stereoekopiškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. ož 
pundelj.

Štai ką juose gali pamatyti:
Stebėtini griova! Yellow-8tane Per-

Bowery gatvė Nevr Yorke.
Didysis vandens puolimas, Yellow- 
stone Parke.

Typiška tabako fanna, Kaboje.
Sūdo butas mieste Honolula, ant sa

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

San Jose gatvė, mieste San Juan, 
Porto Rlco.

Puikiausia pilis mieste Rheinsteln.
Prūsuose.

Puikiausias Žurandelis Salone de
Jenets, mieste Vienoje.

Švento Mykolo paloclus, Peterbur
ge, Rosijoje.

Švento Petro bažnyčia Ir pilsčius
Ryme.

SERIJA H.
Susideda iš 25 Stereoskopiėkų paveik

slėlių bakeelyje. Prekė 75c. už 
bakselį.

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

Grandžių sodas, Floridoje.
Didžiausias pačto budinkas, New 
York*.

Stebėtinas vandens puolimas, Nia
gara Faile, New York,

Puikiausia svetainė United States 
Kotelyje, mieste Baratogoa. N. T.

Knpčlška gatvė, Obispo, mieste Ha 
vanoe, Kuboj*.

7 Ūkininko namai, Kuboje.
8 (plukdymas galvijų mieste Manilė*

ant Filipinų salų.
9 Geležinkelis ant salos Haw*ll.

10 Gatvė miesto Manllėe, ant saloe Ft 
lipinu.

rodos, Prancūzijoje.

Uo užuolanką, j 
150 Gėrymo fontanas, ir gatvė Sename

Kaire, Egipte. 41
181 Beelmeldšfkhtl dervišai kieme ma

hometoną badąyčios Gamos £1

152 Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
sau, tluriht, nho Cladelio sienų. 
Kairo, Ealpte. >i

Pyramldos Ir'Arabų villja, žiūrint 
■uo Ghlseh kelio, Kaire, Egiptą, 

Arabija. Daržas išdžluvnsiamo

151

154

155

156
157

158

159
J60

161 
1U2

Įėjimas | piločių, Slngapore, Indi
joj.

Turgaus dieta Slngapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trūkis, Singa- 

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chl- 

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

plaukoj Hong Konge, Chinijoj.
Gražusis kelias Shanghal, Chinijoj.
Žvilgis ant. viešos turgavietės, 

Bhaughal, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

164 Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokohama, Japonijoj. Prūdas eglp- 
tiškų lotus kvletkų pilname žy
dėjime.

Junltų žinyčią Honmoku, Yokoha
ma, J? ponijoj.

Yokohama. Japonijoj. Šlaučlus dir
bantis lytine* kurpes.

Yokohama. Japonijoj. Krlauklinlų 
šūvių pardavinėtojau* stotis.

Paroda ugnageeinlų atletų, Yoko
hama, Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvletkų dar-

165

Yokohama Japonijoj. Altorius, n*, 
šamas jaunų gerbėjų Matsuri 
procesijoj.

Japoniški vaikai, nešanti pokyllnj 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikos pastotas 

ir šokėjai. Yokohama. Japonijoj 
joj.

Yokohama. Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo

Japoniški kūdikiai ledinės smeto- 
. nos šėtroj, Yokohama.
Japoniškas žvejys 'prieplaukoj, Yo 

kokam*.
Japoniečių būdas eiti pailsiu.
T repai ) Kigomisų žinyčią, Kyo- 

to. Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj, Klgomizų žiny-

’y 1
Auksinis pąvlHouas ant ežero Kln- 

kakujL arti Kybto. Japonijoj.
Senoviška tlnyčla Fujiyama, ML 

Fuji, Japonijoj. '
Teatro gatvė. Ūgio vieną mlllą, 

Osaka, Japonijoj.
Nare, Japonijoj. Tūkstantis žibln-

Pirma Lietuviška Banka Amerikoj’e I
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas

i~ i Banka. e
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

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

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

Pinigų Siuntimas.
šita banka išsiunčia 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.

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

semite Klonyj, Cal.
Magdeienos Kolegija, Oxford, Ang 

lljoj-
Airija. Klllarney, pilis Roes.
Įėjimas Į Muckroas Klioėtorių, Al 

-Ijoj-
šiaurinis miestas, Glbraltar.

VokleJja. Griuvėsiai viduramžinės 
pilie*.

Vokietija. Laivas apleidžlantls Ko- 
blenc’ą, ant Rhelno upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas paloclus.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejoao pilis, Goteborge.
Šveicarija. Mount Bianc žiūrint 

nuo Cbamonla.
Thun. Šveicarijoj. •
Žiuvlnis kiemas, Aihambra, Grana

da. Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Prancūzijoj. •' '
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Frau- 

cljoj.
Paloclal tautų ant upės Beina’oe, 

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

FTancljoj.
dės Champs Kysees, Paryžiuje, 

Franeljoj.
Didžiosios operos paloclus, Pa

ryžiuje, Franeljoj.
Tvirtynė Šv. Jono ir Katedra,Mar- 

sellles, Franeljoj.
135 Laivų užplaukė ir ežeras. Vlllefran- 

che, FrancijąJ..
186 Carnlche kelias ir ežerėlis VIDO- 

franche, Franeljoj.
137 Pajūrinis kraštas Caslno, Monte

Carlo.
138 Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
139 Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pe-

joj.

lljoj.

193
194
195
196
197
198
199
200

Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo. serglantis Nlkko žinyčią 
nuo Piktojo. 

Hairailškl mokyklos kūdikiai. 
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės. Honolulu. HawaL
Daktilinių paimu kelias, Honolulu. 

Kavai.
Havraiiška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiuką kriauklių* žiuval- 
te-

Chlniečlal renkanti ryžius. Havral. 
Gyvenimas Pretortjoj. Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka ir plauklrnti laivų taisymo 

dirbu vė Valparalso, Chile.
Jamaico* Brookltne gatvė, Port 

-Letentai
San Francisco gatvė. Mexlco City. 
Didysis pilsčius, Mexlco City. 
“Jojimas šėnimis“.
Mano apglnėjas.
Kalėdų rytas.

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

Teleskopas Ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja .....................83.00

100 tų pačių paveikslų balselyje , 
be teleskopo ........................82.00

25 paveikslai M Jėzaus gyveni
nio  ...................................>1.00

^ats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

SERIJA V.
Susidedanti iš 12 maišyto ąstunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelf.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje. beveik vis kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti iš vLokių gatunkų. Juos* 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų begotų triobeeių paveikslai, taip
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija 
yra gera tiems, kurie ,nori pinigus už- 
čėdyti, nes ji kąš tiktai 35 c„ o 
joje galima tiek pamatyti kaip 
Ir serijoje L

liti.. .71/
BERIJAMI, t

12 telD ost maišyto gatunko paveiksią 
llų pundelyje. Prekė 75c. už pun
deli.

šitoje serijoje grasiausi paveiksi* 
lial. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai vfoką^lp aiškiai kaip 
kad prieš akis pebutų jokio paveikslė
lio, bet tikrai šyva ’ regykla.

Atminkite, kr^ virš parodytos pre
kės yra tik ui paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja 31. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka Jiems visiems.

gali imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tik* t tą paq teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar

A. <XJKKWSKIi

Sifkortės.
-Jt

Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia 
gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
korčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną 
galima gauti laivą išvažiuoti į k rajų; 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 k rajų 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 gausu
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai: 

šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelią dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

Ar moki 
rent’a?
Jeigu teip, tai apakai tyk kiek 

tbri išmokėti per vienus metus, 
o pamatysi, kad už tuos pačius 
pinigus gali išmokėti namus, ku
riuose galėsi senatvėje ramiai 
gyventi. Jeigu dabar užpirksi 
namus, tai per dešimtį ar pen- 
k i oi i ką metų rentas sugrąžjs tau 
pinigus užmokėtus 
turėsi savo savastį 
žiaus.
’ Tėmykite kaip 
nupirkti pas mane
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo: čionai paduodu ke-

už namus ir 
ant viso am-

pigiai galite 
namus su lo-

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 ..................... $e®oo

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

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

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

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

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

Ant SO. HALSTED daug 
visokių namų biznio ve

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

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

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

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

GRAND WORK, ILL. na
mai su lotu arti 49 av. už $20041

EAST CHICAGO, ILL. Ge
ri bizniui namai ui 
Kreipkitės pas

A.OIszewski
3252 S. Halsted St
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i Vilniaus Žinios
H Pirmasis lietuvių dienraštis.
sįj įsteigėjas Petras Vileišis.
M 1 Lapkričio pereitu metų tapo pasamdytas 5 metams leisti vardu “Jonas Vileišis,
■ Stanislovas matulaitis ir Ko.” ir tapo paverstas beparti|lnlu pirmeivių dienraščiu.

“VUnlau* Žlniora", neskaitant nuolatinių redakcijos narių, rašo ir pa > a "tėjo Į jas 
Įrašyti: d-ras Petras Avižonis. Audrius Bulota. Baltras Dagilius, dm* Kasys Grinius 

j. Girnius. Petras Leonas. A. Karvelis (pseudon.), Gabriele Petkevičaite, Jurgi* Šaulys, 
d-ras J. Staugaitis, Žymantienė— Žemaite, Ant. Žmuidsinavičius i’ d-n * Ant. Vileišis.

Laikas panaujinti ‘Vilniaus Žinių' prenumeratą 1908 met. 
Pinigai reikia paskubinti prisiųsti, kad neišeitų sugaištis dienntščio^pri- 
siuntlme. nes metų pradžioj dienraščio administracijoj atsiranda dau

gybė darbo iš priežasties prenumeratos panaujinimo.
I Artimiausiojo ateityj* dlenraiti* bu* padidinta* ir bu* •paū
gi dinama* dldaanimla rnldėmla, kad palengvinti Jo skaitymą* 
K Visiems užsienio prenumeratoriams bus siunčiama kasdien.
I * “VILNIAUS ŽINIŲ” kaina prisiunčiant:
Q Mėnesiams....................12
V Vilniui* Ir vlso| Rnšiįel...............6 r-

I
 UHieniuos*................................. 12 r.

p*** r g*1 Kadangi dienraštis pereitais metais tris mėnesius nebuvo B 
siunčiamas, todėl visi prenumeratoriai, kurie buvo įsimokėje už visus B 
1907 metus, gaus dienraštį iki 1 balandžio. Tokiems prenumeratoriams ■ 
už 1908 metus reikia prisiųsti pinigai tiktai už devynis mėnesius. ■

AnskelbioMi- Ui petito eilute arta jo j vieta: prieš tekstų 30 k.; ] o teksto — 15 k. ■ 
Ui apsVlbimus. įdedamu, laikn i in kaipo priedų ir ke rtančius n > daugtars I lotoeks. ■ 
- imama 8 rb., ui 1000 tokių priedų, u* kiekvienų sekantį lotų po2rU 50 ka.K ■

Pinigus ui dienraštį ir apskelbimus reikta Siųsti šiuo adresu:
| ‘Vilniaus Žinių’ adm., Jurgio pr. 14, b. 2, Vilnius-Russia. |

1 --------------------------

$35.00 Laikrodėlis att Kredito
Uz$1. mene

Oriausia proga kada nors padi 
"Gold filled”‘ “------ - —
s tyliuose, 
liaus Gali

3
1.50 k.

3 r.

i
50 kap.

1 rublis.

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka

3252 S. Halsted St. Chicago, UI. 
Talaphonas Y*rd* 21**

, Duoda visokia rodą ir geriausia pagelba mote
ries jųligooe. Pasekmingai atlieka darb^prie 
gimdymo irdašiuri atsakančiai po gimdymo. Offi- 
sas ir gyvenimas Olszewskio name 9359 S. Hsistri rt.

OFF1CIAL PUBLICAT1ON
ANNCAL STATBMENT OF THE NA

TIONAL LUMBER INSURANCE COMPA- 
NY OF BUFFALO, IN THE STATE OF 
N. Y. ON THE 31-*t DAY OF DECEM- 
BER. 1904. MADE TO THE INSURANCE 
8UPER1NTENDENT OF THE STATE OF 
ILLINOIS, PURSUANT TO LAW.

toblyčia 
keliais ir 

su DUID.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos” Redakcijoj. 
> Dangų*, • šeimyniškas žaislas, pa 

.rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreiškimais 
pradedant nuo 1 iki 121.

Siame žaisle kiekvienas dalyvau
jąs turi mėtyti kauleli; dalyvauti 
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena 
ypata a ps i renka sau vienų kupstelį 
(yra 5 y vairių spalvų) kuriuo m 
uždengia tam' tikrų numerį kaulelį 
metus. Toblyčia susilenkia į 4 da
lis, su skrynute prisiunčiame į na
mus per pačtų. Prekė ........... 31.50

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

: Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
pųjduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuri* numeris jo atsaky- 
au>? Prie Dangaus Ir prie FHrtos 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
to* prekė ......   31.23

“LIETUVOS” AGENTAI.
Juozas šlikas, 

Lietuvos” keliaujantis agentas.

Baltlmore, Md.
2018 N. Waahtegton, St 

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

L, Gavlia.
Jonas Želvi*.

» jĮ Luis,
J, Diemedis,
tffan. J. Moian,

S. E. cor. Sharp and Camden Str.
Brooklyn, N. Y.

73 Grand St
155 Metropolitan Av.

73 Grand 8L

, E. Froomes, 
1 Jl Diržulaitis, 

Btan. Rinkevičius,

Cleveland, 
Povilas Sukis

Ohio.
3707 E. 63 r d St.

Eliza bet h, N. J.
Wm^ Bočkus, UI First St

t E. 8L Loui*, III.
(uoz- Rainis, 537 Collinsvill, Ar.

Gilberton, Pa. • ' '
Aasbraaoviėiya. Box <•

Kenošha, Wis.
Jd. Petrauskas, 322 Caledonia st.

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

Mln*r*ville> P«- 
Juozas Ramananskas.

ML Carmei, Pa.
Jonas Banls, Be i

New Britain, Conn. 
y j. Cbeponls, • 21 Pleasant

IA. t -MiPiew*kis. 144 E. Houston

Newark, N. J. 
Ambnueviėia, 178 Ferry

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

y.

•82

St

st.

St

Phlladelphla, Pa- 
ld- 3- Ignotas, 1028 So. 2-nd St

Plttaburg, Pa. . .r.
•Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuarc 8.8. 

Scranton, Pa.
Joe. Petriki*. ’ 1514 Rom A v*.

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

Shenandoah,
(Andrius Mačis, 138

Pa.
3. Main St
Mass.

Box 617
Turner Falls, 

K- P- Sinikonis, 
Waterbury, Conn.

Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St

We*tvllle, IIL
V- S Kreivėnas.

•prfngfield, III.
9. Kkmbauakaa, 7 Millrov

Worce*ter,
vaAntanas Bernote*,

Mass.
12 Harlem St

CAPITAL.
Amount of eapital stock paid up 

in c*3h............................  1300000.00

Premiums
Icterest...

Totai

INCOME. 
received during tbe year 145743.14

Income . 154740.34

EXP£ND1TURES.
Lome* paid during tbe year....
Commission or brokerage ...........
9a ta ries, fees and all otber char- 

gea of offlcer*. derk*, agente 
and employe*.................................

Rota paid during tbe year..........
All otber taxes. llcenae* and In

surance department fees................... 2743.13
Amount of all otber expenditure« 19179.90

42S73 33

10144.75
1223.75

Totai Expendlturea..

LEDGER ASSETS.
Book valu* of bonda...........
Caab on band and in bank.....
Agentą' debit baiance*...............

Totai Ledger Aaaets.........

.. 9MS4.37

110525 40

23317.97

. 3*7134.43

NON-LEDGER ASSETS.
Interest accrw4...................................

Oron Aaaeta

DEDUCT ASSETS NOT

1MB

ADMITTED.

lue of bond*..............  . S 834C.M
Agent'a. balances over threo

montha due............ M.M
Spėriai deposit* to aeeura

ItablUtlM in Oeorgia.........10000.00

Totai... .. mio.M

Totai Admitted 290027.44

LIABILiTIES.
Losses ia procesu of adjuatment 

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

Totai LiabIHties.

MTSCELLANEOUS.
Totai risks taken during tbe year 

in Illinois ......................................
Totai premiums recelved during 
’ tbe year in Illinois.......................<
Totai losees ineurred during tbe^ 

year in Illinois..............................

5937.43

79177.93

293200.00

IR VĖL 100 TUKSTANCZII] ĮSILEISTAu i r40 minėsiu lal- 
tį Jo J| Išmokit!, 
luotai ėltie laikrodėliai turi 
tai (laviruoti pasklausuo*.

yra geriausi kokiu* tik 
f<rai laika rodo, telp žino- 
‘■■Mausiu modeliu; gaivu- 
Ktetiuoto laiko parduo

tai tikru* *96.00 vertus Ir ta-

‘tjoldfliled" huntlng 1 u kitais, paikiai

DIN, ar TAVANNAR mašinerita. Šitie yra geriausi kokius tik 
galima gauti Ir pag ar sėjimas, kad jie g* 
ma*, jog nereikta daugiau aiškinu. !*« 
te užsukamas ir nustatomas. Ant **n
mas,
dame lituos geriausius, gbsoi1 
radvilus ui TIKTAI 81T.»0. 
kalno, mes prlsiunsime jlexpr 
pasidaboję lalkrodšlls irielgu

tid 00 gali tamMa užmokRtl ka* Mmri* R U-00 M** ušritl- 
klm* t*mi*t*l nereikta kaucijoj— paetMymo ant popterv. ne
reikalaujame apie tamI*ta klausti pa. draugu* ar kaimynu*. 
Vien reikalaujame tamlito* ra*y» ož»Ktovnm latkradriio ir prl- 
šadriima, kad tamiata užmoki*! Atmink, kad tamlatal l*ta- 
redėįi* priklaus* kad* už Ji moki Bile vienam, kuri* nori 
uimokitlvteka kartu, duotlme *p*ci jalllka oferta 915.75 vertė*.

Watch Co., 900 Central Bank Building., Chicago, IIL

LIETUVISZKAS KATA UOGAS DOVANAI!
VISOKIŲ žiedų. laikrodžių. lene 

klarnetų, akripkų, bu bitelių, man* 
lietu v takų knygų Ir kitokių daiktų 

TAUTIEČIAI n*ik 
M. J. Demljonaltj i

< via, daiktų yra paveikslėliai kaip |ie lirpdoi.
reikalaujanti viri minėt, daiktų, visados kreipkite* pa* 

Daaljonaitj )>ri»iųadam! aavo adrssų Ir uiteentus mark, dėl pačto 
kaitų, o Kavauoua No. 7 (audite dovanai, II kurto busite aprūpinti

SU Vienatinė lietuvių prekystė Amerikoje, kur) Išsiun- 
ft v,8okius daiktus apsteluojant per laiškus, į visus

" Amerikos ir Canado* miestu* ir kaimeliu*. Adresas*:
M. J. DAMIJONAITIS,

3850 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

tMia

Lietuviška Aparatų Dirbtuve
Godotinom* tautiškoms ir bažnytinėms 

Draugystėms išdirba: Karūna*, Amerikoniš
ka* Vėliavas, šarpas, Juosta*, Kukarda*. 
Ženkleliu*, Kepure*, ir Maršalkams parė- 

~»diL tsiiuim:** ~ ttmjmu <,us’ te,PoS1 vi*us bažnytiniu* aprėdaiu*. 
BfT?’ 'MTrr Nor#tlamo8 godotino* Dr-siės arba godotini 

-'A"’-kunigai, kad Jutų darbas butų priderančiai at 
i likta* paveskite jį tikrai lietuvaitei.b 2 T" Andruszevlcz & Co.

W M 115 W. Dlviaion BL Chicago, III.

dyuu. I Staniku ir Malda kaygu, visokiu mz.u Poptera dčl ra-

DabarJaikas naudokite^.’isi!
Geriausia virta dėl pirkimo su graikais bei m. u Armonyk*. 

Skripku koaeertiniu. Kliaraiatu. Triubu ir daugybe vUokia 
nusikalilku instrumentu. Geru DsiegvrHiu auksiniai*, visokį* 
žiedu, Lenelugėllu, geru Bntvu. Aib*ma4*I fotografija, Revol
veriu, Strieibu. Elektrikiaiu LiampukUi, Robimu Literų, Adre-

Alai ir greitai d ra k no ja, literas ir visa malinukt padaryta ii (rriauste pltena. Prvkl Uk H.M. 
Uilaikan kitokia Mdarbiu maAiauklu keliu gatunku Ir daugybe naa- jp-

markf ir teuinga adriaa, o aptart* M puslapiu dideli *lo meto N a U* 
KATULOGa DYKAli Kuriame > ra įimtai* riekiu daikta, «u vir*mĮ 
Ihntaiaiiki* paveikei* ir ii būrio matytu >u* mano tavoraa p>rmS ___________________
kitara*, preke* pigiaano* kaip kitar. ^loraykam. Agentam Ir Pirki J 
parduodu visokiu* tavoru* labai pigiai, duodu dideli rabate adrv,uomri

K. WILKEWICH 112 G HA M D ST.. BitOKLHt, H. R
Lietuvių Daktaras Geriausias lietauUkaa 4«ntų daktaras

Or. Marija Dawiatt-sass
723 W. 18tkSL CHICAGO, ILL

Teiefoauoti (alina l< kiekvienos ant teko*.

Rautai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

A k Szlaki, nes labai ik-

Havanos, o išsigė- 
rus gauni žmogus 
'iena diena. Ui jau 
mista kalbėti. Lik

sveikas, tunu skubinti*. Prie to ji* turi 
puikių salę vestuvėm*, mitingam* ir pa
klauso kiekvieno, o ypaš ui vertėjų suri
kai bė t i angliikai. Ateikit* pas mane, o 
aš jum* pat* mausi u ui dyk* vfookiuoa* 
reikaluose ir provos* Atvažiavę Ii kitų

. miestų gali gauti geriausią nakvynę.
4*54.41 — -

MORRIS S. TREMAINE, 
... . Froaident.

TCILLIAM P. HAINK8, 
. Secrotary.

Petras Szlakis,
Auburn Ava., Chicaga, III.

IH»t

8UBSCRIBED AND

ARY, 1907.

IRVINO J.

[SEAL]

M Buewikio name.

SWORJ
DAY OP

MILLS.
Notary

TO BE-
FEBRU-

Public.

Lietuvių gydytojas ir Chirurgas
3255 So. Halsted St., ChicsflO, IIL 

Gydo visokias Ilgas motom, vaiku Ir 
vyru. Teipgl turi didelę praktike ir 
gydo pesekmlngal visokias limpančias 
užsisenejusias ir paslaptingas vyru li
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Talefon Yards 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokia* legališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktu*. 
Billof Bale, Testamentu*, Affldavit* ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugyste*. 

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

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

Chicago* III.
..JONAI, KO VERKIT*

Ei*u pss J. Kovaraka paakaa- 
dyt visus vargus. „Kovarskas 
dar gaaa teii auotl*. elaaai Jo- 
»ai Tlic* k art lama. •’ No, ašį 
kitas karelams* nenoru eiti, nei

rast ..Koka Kovartko taUuao 
adresas?” Nagi, Itei jo korCiuk«,

Jos. J. Kovarskas
1151 •«. Wp*t*rn Av*., Chieage, III.

Kampas 2S-tos gatves. Tclephonas Canal 2135

Jonas J. Gudinąs
Užlaiko pirmo* kliale* talian| ir mtauraciją, 

kur galima gauti geriausius gčrymu*. cigaru* ir 
valgiu*, teipgl turi paikl|»vet*ing'tuiirinkiinama 

. bali&mrir vc*tuv4m*. Tūmykite adre*ų:
223 VVabdnsia Ava., Chicago, IIL

Kožna liga išgydoma
radot Vaistei importuo<H4 t**ot tdvy*4«: teipgl 
ušiaikovne ttvynS* Tratas Dvvynvriat B Paiangot. 
Vatetalateuginlrnui plauku gvazaotaoti RacvMal 
tutaisomi po tpaclalUka aiutu u**lur*jimu Fre- 
kė« prieinamo* A plieka atdara dteaa ir «*kt^ 

Red C ros s Pharmacy
4552 S. Ashland Ave^ Chicago

Brangintina* R«c*pta«

PRISIUNČIAMAS DYKAI
8ilpni*ma Ir Nerviškiem* Vyrama

A* turiu *avo nno*avyM> reeeptųbrangintluaai 
vaistui, prirašomam ganau* daktaro, kario ai tek 
ravaual atlankydama* *en,jų 4*|į. Al žinau U 
patyrimo.kad v ai* ta* padirbta* pagal litų receptų 
yrallųdiea geriausia (lipniem*. neryilkienM Kr 
bravelkačiam* vyram*. Al žinau drito, kad ji* 
man *ugrųiino (valkatų po Ilgo sirgimo nmllptrt- 
jlmu, nervlAkumu ir abeina nesveikata ir tt. Ai 
pirma to Umšglnaa specialistu* ir Įvairiu* vaisto* 
bei gydymu* be matomo pagertjimo. Teipgl M- 
nau, kad daugeli* kitų, *irgu*ių ta arba kita liga 
nuo penidlrbimo, jauny*tl* paklydimų, praairtn- 
gimų ar perdAjimų, kaip nervilkumo, nuobigĮ, 
■unykimo vyryM*. blogo* atmintie*, sunaikinto 
guvumo.stokos ambicijos, ImurknyM*. nedrąsu
mo. skaudAjlmo strėnose, abeiuo nesveikumo ir 
it., kurier*Mman, teipgl Uelgydt, kaip irai pat*.

Žinodama*,, kaip sunku itaigydyti lito j* lalyje, 
*4 užsimaniau pagelblti kitiems ir kožnam reika
laujančiam tokio vaisto paragintam pa* mane, ai* 
pasiųsiu nuovalų lito recepto ir reikalingu* pata
rimui u ipečė t y tame laUke dykai. Receptų gali 
sutaisyti geroje aptlekoje ui mažu* pinigu*. K tau 
•yk mano rado* ir pamėgink, o pamatyti, kad tai 
gera* vaiataa, nuo kurio busi sveika*, tvirta* Ir 
laiminga*. Al ui savo patarnavimų reikalauju 
50c tan pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju 
daugiau už litų mažų sumų ir tereikalauju jos kol 
tų vlsUkų) nepasitaisysl, idant paskui geriau ga
lėtum bAoglntl mano patarnavimų tau. Al ne 
siunčia nieko apmokestin Ir neturiu jokio sumlslo 
ilgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu neral- ‘ 
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog 
gali mane apskelbti per litų laikraštį.

Raiyk Šiądien, kadapglMTk Žinia gal neatsikar- ’ 
to* daugiau. Atmink, ksd gausi reeeptų ir visu* 
patarimus dykai ir tn nereikalauji man siųsti 50u 
kol nepasvniksL Adresas:

C. BtatteriųR. H. Bųx 655, Chicaąų, IU.

vnėiVADOVASj
IN Ji

SVEIKATA'
Daktariszkos

LIETUVIS-

Didžio 208 
puslapiu >ui 

p 

nk

NC* punsuant* w msmsusbot^ s*mwu sussp mm* r- ■ »----------»
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir ri 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, Bsi*

KNYGOS
Km plrmeon** P* *« takstatel' laidu; kaip MUa Uetarlal Uaedl.j. - Tit, paual| tayrę.

gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta
Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.

VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje. ' į ■ __ 
KNYG^ yra naudinga vyram* ir moterim*, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause se.įįMlillOTIt _

ŠITA KNYGA perskaitė*, nelik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktariškam 
sle apeišvieš, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt serganti*. „ Vad. in Sveikatą' ‘ apart moksliškų išaiškinimų, De^ -su pa-i, 
veikslais parodo, subudavojlmo Žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytižkaa gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS IN SVEIKATA didelė knyga, tik perskaitęs Ją, viską | 
gal<M atrasti. DOVANAI Ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų | 

'is prisluntimo kaštus. : _ I
EIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS - 

N dCAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokia* ligas išgydo, nes jame
darbuujuAi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkama* gydudies, pergalėjimui ligos, su- 
teikia sveikatai pagelba, atsišauk u* arabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.

Kad apriima, tai ir'išgydo: VYKUS ir MOTERIS, senas ir jaanns nuo Tisekią lirą.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias lig**, paprastas, užsendĮtas ir poiapta* užsikrečiamas išgydo; ® | 

tai liudija pačių gydynlų laiškai, palei daleldimą iš daugelio talpiname ners keletą.

Išgydyt* nuo už- 
aendinto* ligų* 

! •katiamingos mft- 
nėrinės, baltųjų, 

. ir dieglių, vitlu- 
ruose ir stpvnosą ki
li daktarai neįsten
gė iigAb’L

Agnieška Dašken*
N’ew Rocklord, N. įtakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
i>ėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmata apreikšt vi- 
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydama* aėl brolių slaptinguoseat 
likimuose apiuret tykrą išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be paiaukimo daktarams 
pinigų t»e naudo* nemetytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas jiagudonj

A. A. Kardulis 
719 0‘Fallon st. St. Ix>uis, M o.

1‘ Moi- 
luigija 
r >a- 
h • ze-

Ilgai sirgtas inkstų 
vidurių liga, skaudė> 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
uZiu nesveikumų-1 
kosėjimu su skrep- 
Itavimu. 
ligyditas dėkingas 
ir prisiuntė pa veik-

Or. L. E. ZINS.4IS. Clark StTNt, CHICAfiO, ii

visados irdtditaosioj paataptyj

Visokios patar
mės dovanai!

kad parodyti, jog aš tunu vienintelį būdų. »u kurto pagelta ant visados Jus išgydysiu

Nemokėkite ui neiėgydym^, tiktai už išgydymą.

,. Juozas Nikeli*
251 Cypres avė. J o tins to wn Pa.

PLAUČIAI.
Sergantlejie dusuliu, benueisi t u 

arba dkiova idgydomi galot Inai

(arti Broadway)

RODĄ DYKAI* tJršdiško* valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 i 

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

Gyduolė* vianda tampa pritaikyt** kiekvienam *ergan< iam *pet*ialixk*i — atėjus a»abiUiai ar laišku aUi*aa 
kas. <«ydu*iėa išsiunčiame*, p* visą Ameriką ir kita* dali* pasaulės. Slapty bė užlaikėme. Kabant adrisuet:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST J4 STR. <«« NEW YORK N. Y

Dėlei a t si lankančių aasbiškai Ofise* adaran kasdien nuo 10 ii ryte Iki i po plet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vaL 
Dr. R. MllLKK, raplatojanto gydlalate Institute.

CENTRAL BUSINESS C0LLE6E į
Mokina: stenografijos, spaudinamo* nu-

TsšopOoMs v*rds 1*4* šiirtlč* spaudinimo, knygų vedimo, arit-
"■ ■■■ į i i. į metiko*, skaitymo, rašjmo. spelinitno,

INauJi Tautiszkl . s^taitUM^iMtrakc^^iitiiiim kaibM 
■fe ■ ■ ■■■ ■ ■> tata ■ m ■ tiems, kurie pradeda mokytis tą kalba [J B IT F I |f OI B I ir kone nori joje išrilavinti.
I f* V L I ra I II I Męs išlaviname vyru* ir moteris įgyti
" * " * "* ■ * ■ ■■ geras vietas. Kliasos atdaros dienomis

ir vakarais. .
A įsišauk ar rašyk klausdamas plate

snių informacijų. Kataliogas dykai.

IŠGYDAU IN 5 DIENAS
t .

Ileydau kiekvienų sergantį Varieoeeie, Slnktura. užsikrttusius kraujo užauody jin a. 
nusilpnėjimų nervų. Hydrocelf arba vytų y t likai ligas. Tokiai

Dabar tik išėjo iš po spaudos labai 
gražus tautiški paveikslai (■ brendai).

1. Didis 
tautas.

2. Didis 
tutis.

3. Didis
girdas.

4. Didis 
dominas.

Paveikslų miera 22X28 colių.

Lietuvos Kunlgalkitis Vy-

Lietuvos Kanlgaikštls Kels

Lietuvos Kunigaikšti*

Lietuvos Kunigaikštis

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

Prisiųsdama* pinigu* adresuok:

A. OLSZEWSKI
32528. HahtrdMt., (’hteajo, Iii

Pinigu Preke,
fkl 500 rublių, rubli* po....................6214
Nuo 500 Iki 1000 rvblių, rublis po. .52 
Viri 1000 rublių, rublis po...........61%

Prie kiekvieno stnntlnlo reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaitų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos" redakcijų, 
adresuodami telp:

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted aC, Chicago,III

Kozminsky ft Yondorf, 
73 Dearborn Street. 

BažkiertlL <
Mpv * k oi i>r»- PilOųv* •* tarteayblų ir >1 

tu reogleil turt» pirkti, inf* au dliaugamu 
prlgelbėaime, paaltv* laiba t *u dalį pirkinio pT

tai apmokami dosniau 9-

Dr.O.CHEINE
DENTISTAS

0FFI8A8—Kampai 81-moi ir 
8outh Hahtid Gątuiu ::u::

CHICAGO, I L I
GYVENIMAS VIR81UI APTIEK08

Traukia dantis be jokio 
SKAUDĖJIMO, IN STATO NAUJUS, 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
NORI. DaR>A 0V4JUNTVQJA. II

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

F. P. Bradchulis
ATTOKNET * COOHSELOB ai UV

CHICAGO. ILL.

Lietu vys advokatas, baigę* mok *1 ę 
jurtsprudencijog čia Kateri ko j. Veda 
visokias provsa, ei v i Iii k Ir krimina
li Akas, visuose teismuose (suduose}.

Vienatini Lietuviška Sankrova
Ir agentūra literatūros ant -5 ori h Ride" Ublcagoj. 
Čion galim* gauU moksliškų. svietiškų ir dvasi- 
ik, knygų, rašančių, Ikaplterlų. abeoašllų, viso
kių laikraščių. Amerikos Ir Europos ir popterų 
gramatooM. Teipgl atlaikau visokio ta voro: juo
dyte, paišelių, pluSksnų.drukuoJamų mašinukių, 
britvų, stereoskopų Ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užgsutedinti.

NAUJAS IŠRADIMAS

uumpame laike. Vietoje *en 
žų* plaukai Visokia Infon 
te* ne nu žinioms reikia rašyti, 
ktolį. i m aa

“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 Sa.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje‘vyriausiu agentu yra:

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

Moteriškas ligas

Privatiškas vyrų 
Ilgas.

Ilfydau fatatinzi

Specialtatat *>•- 
t*rų ir vyrų ligą.

sėkmingiausiai.

Kraujo užnuod 
jimus

a* išgydav ant

Kalbu lietuviš

50-000 imĘuy DYKAI pI-
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BAN
12 U IR HALSTED GATVĖS - - CHICAGO 

VIRŠININKAI
Flynn, prezidentas, Ira N. Morris, vice-prezidentats, 

Cha*. F. Hoerr, kasienus, C N. Stanton, kasierums pagelb. 
DIREKTORIAI

Nelson Morris J. A. Spoor Ira N. Morris L H. Heymaz 
Arthur G. Leonard S. R. Flynn Charles F. Hoerr 

BANKOS VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 4 po pietų Paaedėiyj nuo 9 ryto iki 8 valau 
Subatoį nuo 9 ryto iki 1J pietų Subatej nuo S po pietų Iki 8 vai

Parduodame laivakortes ant geriausių linijų ir siftn 
čiame money orderius ir chekius i visas dalis svieto t] 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiškJ 
pinigus. Atdara subatoa ir panedėlio vakarais. Taupiai 
mą Cčedijimą) gali pradėti su vienu doleriu. Už sudėtul 
pinigus mokame 3$. i

t- a
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