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Metas XVII

POLITIŠKOS ŽINIOS
—-------—1

nuo prisirengimo į karą nesutin
kančių, pavydinčių viens kitam 
kraštų. Jeigu abudu lygiai ge
rai prisirengę, jeigu abiejų pa- 
jiegos lygios, karą pradėti pavo
jinga. Lygiai tvirti, turinti tvir
tus užtarėjus nesiskubina nesuti-

*ekmes kurių turės pranešti Pe
terburgan per vietinį general - gu-1 
bematorių, tuomet valdžia nuro
dys, ant ko reikia apsistoti ir tikrą 
sumą pinigų. Kokia bus ta mo
kykla: ar universitetas ar politech
nika — valdžiai vistiek. • O antra 
vėl, kad |x> išrišimo to klausimo, 
komisija turės išrišti klausimą dar 
apie išradimą pinigų atidengimui 
augštesniosios mokyklos. Prie to 
dar pridūrė, kad valdžia už vis 
<laugiau 
štesnėje 
sakančių

jusios žinios tvirtino, buk Raisuli 
likosi užmuštas, bet vėliau laik
raštis “Echo de Paris" pagarsino, 
jog jis išliko gyvas, nes paleisti 
pasamdytų užmušėjų šūviai jo 
nepataikė. Katra žinia teisinga, 
dar tikrai nežinia.

Sulyg atėjusių į Tangerą ži
nių, antrasis Morokko sultanas. 
Mulai Hafig, turintis daugiausiai 
pasekėjų pietiniuose kraštuose, 
rengiasi kalnais traukti prieš sa
vo brolį ant FezO. Mieste Fez 
fanatikai pulkais vaikščioja ant 
gatvių ir .skerdžia patiktus žydus. 
Svetimiems konsuliams gresia 
teipgi ne mažas pavojus.

MASKOLIJA.
Jsiveržusiems į Persiją masko- 

L ’ liams ant galo pasiiekė išsiliuo- 
suoti bent šiuom taįpu iš pavo- 

*-• jaus, nes jie ąumušč juos apsto- kimus tęsti iki karui, bet nusilcn- 
jusius ginkluotų kurių pulkus ir kiniais susitaiko. 

į juos nuvijo 1 kalnus. 
K” Terši joj maskolia
f tė pastiprinimą. 
| mano, pakaks 
f- tu. Kas toliau bu! 

ir patsai maskoliška!
| žino. Be abejonės 
K- ims t,- .

. šėmės plotą. Raudį 
B laikraščiai bent kalb

Persija pamokyti už jos pavaldi- ga vien Prancūzijai 10 milijardų 
nių besipriešinimą. į Matyt Per- rublių. Daugiau skolinti nė Pran- 
rijoj Maskolija baidys atlyginti euzija nenori bent teip ilgai, kol 

/ sau pralošas Man kurijoj, bent Maskolijoj tvarkos nebus, kol jos 
' vidurinėj Azijoj stengsis pakelti rėdąs nemokės žmonių užganė- 

'nupuohisią savo įtekmę. Kad turinčius pinigus
pučia savo prancūzus padaryti prilankiais pa- 

nepritaria di- skolai, maskoliškasis randas 
kvietė Prancūzijos prezidentą 
vasarą atsilankyti Maskolijoj, 
jį, žinoma, butų labai karštai, 
širdingai priėmę, o tas gal butų 
šiek tiek sušildęs ir šjrdis turinčių 
pinigus prancūzų. Mat šią vasarą 
Prancūzijos prezidentas rengėsi 
atsilankyti Danijoj, Norvegijoj ir 
Švedijoj, nuo kur arti, jau Mas
kolijos pakrantės. Iš to Masko
lijos randas ir pasinaudojo ir už
kvietė Prancūzijos prezidentą at
silankyti ir Maskolijoj. Prancū
zijos randas vienok *upratn, ką 
maskoliai tikisi užkvietimu jos 
prezidento atsiekti, o jis neprita
ria naujai ir dagi teip didelei 
paskolai. Atsisakyti vienok, bū
vant teip arti Maskolijos, Prancu- 
zijos-prezidentui butų ne paranku, 
tai jis matui atsisakyti ir nuo ke
lionės į Švediją ir į Norvegiją. 
Prancūziškieji* randui tarnaujan
tieji* laikraščiai dabar garsina, 
jog kelionė Prancūzijos preziden- lvK’nl* *u civilizotoms tautoms, 
to j Skandinaviją ne nutarta, jis l>a<-' milžiniškus žingsnius pa
gali ten visai ne keliauti; teipgi ^ar^ žmonių lienlavinimo dirvoj, 
kelionė į Maskoliją ne buvo visai Rengia vis daugiau ir daugiau 
apkalbėta ministerių rudoj. Tai- mokyklų ir ant tos dirvos 
gi Prancūzijos ramias, neleiz.la- UZ,IK” Pr»len,t’ 
mas į Maskoliją savo prezidento, 
gali visai supainioti mierius trokš
tančio prancūziškųjų pinigt; 
koliškojo randu.

Maskoliškieji* valdininkai, 
randui ir reikalingiausiems 
kams trūksta pinigų, ne nori su
prasti, kad reikia elgtiesi teip, kaip 
kišenius gali ištesėti, neturint pi
nigų. reikia jų nemėtyti. Jie gi pi
nigus mėto. Pereitą sanvaitę laik
raščiai jiagarsino, jog maskoliška
sis randas Anglijos laivų dirbtu
vėse užsteliavo penkis mūšio lai
vus dar didesnius negu didžiau
sieji* angliškojo laivyno. Jeigu 
randas tuos laivus užsteliavo, tai 
padarė tą be durnos pritarimo, ka 
dangi nuQ/dunios, matyt,, nesitikė
damas gauti laivų dribimui pri
tarimo. fte reikalavo

Rcakcijonieriai .Maskolijoj įgau
na vis didesnę įtekmę. Jie stato 
vis naujus reikalavimus. Jie rei
kalauja, kad visokiose komisijose 
apdirbančiose kokius nors suma
nymus visada butų kviečiami są
nariai “Tikrųjų rusų sanjungos;" 
jie reikalauja, kad urėdninkai ne

. Nesutikimai su 
Esantiems silpnais ir neturinčiais galingų 

tns išsiun- užtarėjų tankausiai pasibaigia ka- 
kurio, kaip rais . Žinoma, trūkstant pinigų 

šiuom kar- teipgi nelengva karus vesti, o 
s, to dar gal Maskolijai pinigų trūksta, karui 
lis randas ne- vesti nieks jai ne paskolįs ir iš- 
maskoliai nž- tikro neskolina.

vėl kokį Pers jai prigulintį Maskalijos rando nutarta už- 
Lii tarnaujanti traukti naują paskolą 500 mili- 
>a. kad reikia jonų rublių, nors ji be to skolin-

nupuolusią
Persijos randas 

••silpnumą, nes jam”—•"T •desnė gal gyventojų dalis, todėl 
jis ne išdrysta priešintis Maskoli
jai. Persijos kariųmenėi prisaky
ta eiti iš vien rii įsiveržusiais 
maskoliais,- jiems i padėti, jeigu 
reiks, išvaikyti kujrdus.

Taigi -išrodo, lyti^ kad tas visas 
kurdų Užpuolimas 
Imivo 1

ant maskolių
’—«

tyčia surengtas, kad suteik
ti maskoliams progą įsiveržti j 
Persiją, iš kurios jie, žinoma, ge-

Ts, o Persija jų 
Maskolijos randąs to- 

mat bando vėl

čia

uz-

kur

ANGLIJA
Anglijoj pasimirė buvęs Angli

jos ministerių pirmininkas Camp
bell Bannerman. 27 <1. balandžio, 
su didelėms iškilmėms palaidojo 
jo kūną \Vestminsterio bažnyčioj, 
kur ilsisi kūnai užsitarnavusių tau
tai žmonių. Gėlių vainikus ant 
grabo atsiuntė Anglijos karalius, 
Vokietijos ciecorius ir Prancūzi
jos prezidentas.

27 d. balandžio susirinko Angli
jos Į>arlamentas, bet jis vien iš
reiškė sanjausmą ir jiagarbinęs 
mirusj ministerių pirmininką, iš
siskirstė.

• ruojų ne pasitrauki 
ne išvys.
dėl pigiais, kaštais;
platinti savo rubefcius bent vidu
rinėj Azijtij, ko jai dabar nieks 

Mat aponija čia po
litiškų reikalų bent šiuom tarpu 
neturi, ji saugiai prižiūri vien 
kraštus tos pačios kilmės žmonių 
apgyventus, taigi ' Chinus. Persi
joj galėtų maskolių besiplatinimą 
stabdyti Anglija, net dabar ir An- 
gh^is pasipriešinižno laukti negali
ma, kadangi išnyko seniejie vai
dai Anglijos su Maskolija. nes 
bent šiuom kartų Maskolija An
glijai ne pavojinga, ji apsilpnyta 
nepasekmingo kairo su Japonija, 
dar 'nuo jos pasekmių ne atsigrie
bė. Todėl tuojaiis po karui su 
Japonija Maskolija padarė sutar
tį su Anglija. Slulyg tos sutarties 
— pietinė Persinos dalis ir visi 
apskričiai prie Persijos jūrių ko
jos pavesti Anglijai, o šiauriniai 
Maskolijai. Seniau gi Anglija 
Persijoj stabdė besiĮilatinimą Mas
kolijos, toje gi ne davė Anglijai 
tvirčiau čia atsistoti. Dabar gi 
abudu kraštai turi liuosas rankas 
ir kiekviena sau pavestoj Persi
jos dalyj gali platinti savo įtek
mę. • j

Bet susitaikiuš su Anglija. Mas
kolija čia gali ištikti dar pavojin
gesni negu Anglija priešą: Angli
ja tvirta vien įant jūrių, bet su 
laivynu Maskoliai ne daug blogo 
galima padaryti, žemės gi kariu- 
menė Anglijos , labai silpna; da
bartinių gi Maskolijos priešas ir 
ant žežnės daug už Angliją ga
lingesnis. Priedas tas tai Vokie
tija. Vokietijai, jieškodama visur 
vietų, kur galima savo išdirbinius 
parduoti, užsimanė platinti savo 
įtekmę vidurinėj Azijoj. Išderėjo 
nuo Turkijos leidimą padirbti 
gelžkelį nuo Ęagdado prie PerM-1 -^v^ntu ' kni^ 'butų

renkami vien iš tos sanjungos sa- 
. . . . . narių. T aigi jie reikalauja, kad 

negeistinas besiplatinimas T . . . » ....... b p . Lietuvoj, Lenkijoj, Finlandijoj.
ant Kaukazo sugrįžtų teip Lietu
voj pagarsėję Muravjevo Koriko 
laikai. Ir tie laikai, Lietuvoj an
tai, i.štikro iš palengvo grįžta 
Laikraščiai jau pranešė, jog kon
certe operos giesmininko Lelivos 
Vilniuje policija ne leido jam gie
doti lenkiškoj kalboj arijos iš Mo- 
niuškos operos Halka. Ir dau
giau yra Lietuvoj apsireiškimų 
rodančių, jog biurokratai čia sten
giasi sugrąžinti Muravjevo lai
kus. Ar pasiseks*— tas, žinoma, 
paeis nuo Maskolijos, n* vien 
Lietuvos, žmonių.

ne stabdo.

jos jūrių kojos ir į jį įdėjo ne 
mažai pinigų. Vokietijai todėl 
labai 
Maskolijos šiaurinėj J 
Šiuom kartu \ okietija stumia pri- 
šakin Turkiją, kuriai teipgi ne 
parankus besiplatinimas Maskoli
jos Persijoj. Jeigu užgimtų dėl 
to karas su Turkija. \ okietija, be 
abejonės remtų Turkiją.

Maskoliškiejie randui tarnaujan
ti laikraščiai nuolatai nurodinėja 
ant besiginklavimo Turkijos, kuri 
Azijoj buk ant Kaukazo rube- 
žiaus sutraukė jau 200000 geriau- 

. šių savo kareivių. Maskolija 
traukia ant Kaukazo ir ant Tur- 

• kijos rubežiaus vis daugiau ir 
daugiau savo kareivių. Į paru- 
bežines tvirtoves gabena amunici
ją ir maistą, taigi rengia viską 
karui, daro teip kaip darė Man- 
džurijoj prieš karą su Japonija. 
Bet ar iš tų besirengimų užgims 
iš tikro karas, dabar, turbūt, nė 
pats maskoliškas randas nežino, 
nes tankiai karas užgema dėl men
kų priežasčių, o kartais ir svar- 
' jų nepagimdo. Tas paeina

rūpinasi, kad butų aug- 
mokykloję užtektinai at- 
profesorių. »

leido Vilniaus MarijosCaras
vardo mergaičių gimnazijoje įve
sti prirengiamojoje kiiasoje ketu
rias francuzų kalbos lekcijas _ į 
sanvaitę, ir pirmoj kliasoj tos pa
čios gimnazijos dvi ar tris vokie
čių kalbos lekcijas į Mnvaitę.

Miškų prekyba musų krašte 
užima žymią ekonomijoje vietą. 
Iš miškų pramoninkų sąjungos 
atskaitos matyt, kad vienon Til
žėn 1907 m. buvo išvežta įvairios 
rųšies medžių už 36132000 mar
kių.

Nuo kovo 21 d., Nemunu pra
dėjo vaikštinėti garlaiviai iš Kau
no j Jurbarką.

CHINAI.
Chinai neišpasakytai pasekmin

gai boycotuoja japoniškuosius iš
dirbinius ir tai teip. kad antai ja
poniškoji garlaivių kompanija tu
rėjo apstabdyti plaukinėj imą sa
vo garlaivių į pietinių Chinų 
uostus, nes atgabentų prekių nieks 
imti nenori.

Chinai (takėlė formališką pro
testą prieš Japonijos pasielgimą, 
kuri užėmė Chinams prigulintį 
žemės plotą Mandžurijoj.

Chinai. nors miegojo ilgai, bun
da jau iš miego,, stengiasi susi-

Jau ir Vilniaus policija nusipir
ko ir atgabeno iš užsienio šunis 
piktadarių gaudymui. ’Jie dabar 
esą atiduoti mokinimui

šiomis dienomis iš \ ilniaus gu- 
bemijinio kalėjimo tapo išvežta į 
įvairias gubernijas partija kalinių, 
skaičiuje apie 30 žmonių pasmerk
tų areštantų rotosna.

Vilniaus apskričio teismo buvo 
nagrinėjama vasario 27 d., t<jo8 
m. ' byla Konstantino Stikliaus 
(“Ežio“ redaktoriaus), kuris bu
vo kaltinamas pagal 74 str. krim. 
jstat. Apskričio teismas p. K. 
Stiklių išteisino. Dabar Vilniaus 
apskričio teismo |jmkuroras pa
davė protestą, 
kad

kuriame nurodo,
K. St. neteisingai išteisintas.

(Iš “V.Ž.“)

Kovo 16 d., Kauno miesto salė
je sušaukta buvo nariai, užsirašiu
sieji* kai|x> įsteigėjai liaudies uni
versiteto Kaune. Iš virš 300 
užsirašiusiųjų susirinko vos 30 
\|jatų. Dalyvavo vien rusai ir žy
dai. Lietuviai šaltai prie šio daly
ko atsinešė. Ir išties: dabarti 
n i uos* laikuose, kuomet šiek-tiek 
savistoves apšvietos draugijas už 
daro, kuomet darbas privatiškų 
ypatų apšvietos dalykuose yra 
trukdomas, vargu bo galima 
įsteigti liaudies universitetas. Pa
tįs gi susi rinkusieji* taip atsargiai, 
taip nuolaidžiai peržiūrinėjo įstatų 
projektą, kad išties toksai nuolai
dumas tik “papliauška" gali užsi
baigti.... "Liaudies ' universitetą 
steigiant, reikia pirmiausiai išrišti 
klausimas, “kas" \ra toji liaudis, 
"ko" jai trūksta, “ką" jai univer
sitetas privalytų duoti? To rišo 
susirinkusi*jie bijojo ir nenorėjo 
kliudyti. Pradedant kokį nors 
darbą, reikia pirmiausią žinoti ko
kiam tikslui, kaip ir kam jį dirbsi
me. Kitaip “iš tų pelų nebus 
grudų". Manau, kad apie liau
dies universiteto įsteigimą Kaune 
turėsiu progą kitą kart iškalbėti.

B. D.

kų gauja; įvažiavę miestelin, pra
dėjo šaudyti ir norėjo daužyti mo
nopolį. Bet buvusieji* ant sar
gybos prie monopolio žmonės pa
kėlė triukšmą; ant jų riksmo su
bėgo viso mįesto 1 vyrai. Plėši
kai, matydami, kad prie tiek žmo
nių sunku ir pavojinga atlikti sa
vo darbą, iššovę kelis kartus ir 
pagrąsinę visiems, susėdo ir išsi- 
dangė savo keliais. Grįždami, «u-j 
stojo Marsenavos dvarely}, vior- 
stas tolumo nuo Kupreliškių ir 
išdaužė vietiniam nuomininkui 
Počėtai visus trioboc langus. 
Kaip spėja, tai padarę iš keršto.

Ant rytojaus atsibaldė iš Va
lkininkų pristavas su sargybiniais 
ir, pareikalavę iš ūkininkų arklių, 
išvažiavo jieškoti kaltininkų. Kam 
kliūva, kam ne, o vietiniems gy
ventojams daugiausia. Ne gana 
to, kad prispirti yra kupreliškiai 
kas naktį keturiese saugoti mono
polį ir šalti, dar atsitikus kokiam 
užpuolimui, vėl juos tyrinėja, be 
reikalo vargina, gaišina ir ar
klius varinėja. \ ienok yra tikrai 
žinoma, kad visų vargų ir nelai
mių priežastis, mohopolis, bus Ku
preli škyje uždengtas nuo liepos 
mėnesio 1 dienos. Nors kartą 
taps išklausytas žmonių reikalavi
mas ir žmoneliai ramiau sau ga
lės gyventi.

G.

ne-

AMERIKA.
Ne tik kongresas, bet ir senatas 

atmetė prezidento Roosevelto rei- 
.kalavimą. kad butų kas mrtas pa 

dalv N’rbta Amerikai po 4 naujus di- 
’ 'delius kariškus laivus. Senatas 

pripažino, jog Amerikai pakanka 
kas metai dirbdinti po 2 laivų. 
Laivyno reikalams senatas uzgy
rė šiems metams $123115659. tai
gi beveik ant 30 milijonų dolia- 
rių daugiau, negu laivynui išlei
džia Prancūzija, kurios laivynas 
užima antrą vietą. Neužilgo gal 
bent išlaidoms kariškiems reika- 

! | lams Amerika pralenks Europą, 
nors tokių kariškų pajiegų gal 
niekada neturės.

mas-

IS LIETUVOS
Kovo 22 d., “\ ilniaus Žinių” 

administracijoj policija suėmė tar
naujantį ten Joną Tumą.

Kovo 16 d., atverta Vilniuje 
matininkų kursai, į kuriuos užsi
rašė suviršum 50 žmonių; mokslas 

’ lesti tiktai vakarais. Iš penkių 
dešimčių užsirašiusių—6 yra baigę 
viduRnį mokslą, o visi kiti že
mesnįjį, 
jie ant matininkų 
čiatikiai.

Beveik visi užsirašiusie- 
kursų yra sta-

galva Venslav- 
dienomis nuva-

V ilniaus miesto 
skis buvo šiomis 
žiavęs Peterburgan pas ministe
rių pirmininką Stolypiną išsikal
bėti apie atidengimą augštesnio
sios mokyklos Vilniuje. '~

M. A. Venslavskis. nurodęs mi
nisterių pirmininkui Stolypinui, 
kad jau yra išrinkta miesto durnos 
tam tikra komisija, kuri jau ma
nanti pradėti savo darbą kaslink 
to klausimo. Taip pat pranešė 
jam, kad vietiniai Vilniaus laik
raščiai rase, jog valdžia nieko ne
turinti prieš atidengimą Vilniuje 
politechniškos mokyklos.

Tuomet ministerių pirmininkas 
. . _ _ _ S toly pi n atsakė: kuomet komisija
dėjo į jį šaudyti. Pirmutinės Bė- užbaigs savo darbut ir apie pa-

PRANCŪZIJA.

Į Paryžių 27 d. balandžio atėjo 
žinia, jog Morokko sultanate li
kosi užmuštas pagarsėjęs savo 
laike maurų vadovas Raisuli. Jis 
mat, suviliotas duoto jam paspor- 
to, jau patikėjęs, likosi įtrauktas 
į kilpas ir paslėpti užmušėjai >ra-

IS KAUNO.
\ asario 12 d. š. m. iš Kauno 

kalėjimo is»iųui šie politiškiejie 
kaliniai: 1) Benedikta* Žaržeckis
— \ologdos gub. 2) Karolis 
Ssenbergas, 3) \ incA> Sncbocki*. 
4) Tamoliunas ir 5) AMnandras 
Rakevyčius — viri keturi Tobo- 
liaus gubemijon. Vasario 9 d.: 
6) Juozas Bukavslns Vilniun 
areštantų rotosną, 7) Juozas Šal
čius — Jenisiejaus gub.. 8) Alek
siejus Pikovas, kanivi*, Suval
kuosna, kur jį teis karo teismas. 
\ asario 10 d.: 9) Kymontas Pet
ras, 10) Rogovskis Konstantinas, 
11) Mikelis šenkeria, 12) Boles
lavas Sipavičius, studentas ir 13) 
Bronislovas Sipavičius, studentas
— visi penki nugabenti Panevė
žin tvirtoves bausmę atlikti. 14) 
Bronislavas Mištautas jau atliko 
bausmę ir paliuosuotas. 15) Do- 
vidas Personas paliuosuotas. 16) 
Legavičius Jonas, “katorginis", iš
siųstas Tauragėn. 17J Caplinskis 
Benediktas taipogi išsiųstas ki
tur. \ asario 24 d. išgabenti Siau- 
liuosna: 18) 
teisman. 19) 
20) Bencelis 
dytojį ir 21) 
skis, "katorginis 
liudininkas.
Kazimierą \ asilevskį ir 23) An
taną Gucevičių policija išreikala
vo tirinėjimui.

Kauno kąlėjiman pribuvo va
sario 2 d. iš Ukmergės kalėjimo:
I) Kazimieras Zabiela iš Girelės. 
Kavarsko vaisė., suimtas vasario 
23 d., 1906 m. 2) Petras Gaspara- 
vičius nuo Šimonių (suimtas 1906 
m.). 3) Jonas (iritėnas, nuo Sė
tos, nuteistas 4 metams arešt. ro
tosna. 4) Ignotas Gavenavičius 
iš Svėdasų miestelio, suimtas 1906 
m. vasario 10 d. ^) Baltramie
jus Gedževičius iš šeriokiškio so
džiaus, Kavarsko valsč., suimtas 
tęo7 m. vasario 14. d. 6) Leonar
das Žukovskis iš Gireiėa sodžiaus, 
Kavarsko vai., suimta* 1906 m. 
balandžio 6 d. 7) Boleslovas Ty
la iš Ivonų sodžiaus, Anykščių 
valsčiaus, suimtas 1906 m. rug- 
piučio 22 d. ir 8) Petras Rinkevi
čius, našlaitis, iš Liblitmų mieste
lio, suimtas 1906 m. rugpiučio 22 
d. Vasario 16 d. 9) Antanas 
Didžiulis, studentas , iš Gricžionė- 
lių, Indroniškio valsčiaus, suimtas 
1906 m. vasario 18 d. Vasario 24 
d. pribuvo iš Orio kalėjimo du 
latviu; 10) Dov’asj Siliniek'as ir
II) Karl'is Cirul’is; suimti Min
taujoj* 1905 m. lapkričio 25 d. 
ir Rygos Teismo Jkumo nuteisti 
keturiems metams tvirtovės.

Aš pats.
.(Iš “LU.”)

Jonas Satčinskas— 
Joselis Saudleris ir 
Rodąs — pas tar- 
Liudvikas Jankov- 

teisman kaipo 
Vasario 27 d. 22)

Kauno gubemijinio kalėjimo 
viršininkas kovo 13 d. apturėjo 
nuo vietinės policijos pranešimą, 
kad kalėjimo duonos keps kloję 
yra kasamas urvas kalinių pabėgi 
tinti. Tnomet kalėjimo viršinin
kas įsakė viMems kalėjimo prižiū
rėtojams, kad jie aštriau* prižiū
rėtų kalinius ir sektų, ką kiekvie
nas kalinys dirba. Ir štai kovo 13 
d., apie 7 vai. rytą, vienas kalėji
mo prižiūrėtojas netikėtai įėjo j 
duonos kepyklą, ir pamatė po ka
tilu skylę, apie 7 verškus platumo, 
o toje skylėje rado kalinį P. Ur
boną. kuris buvo pasmerktas ka
torgom kasantį urvą. Po apžiū
rėjimo kalėjimo, pasirodė. kad ur
vas jau buvo iškastas apie 9 sieks
nius ilgio, ir tik truko dviejų ar
šinų ligi gatvės, kad užbaigti ur
vą. per kurį butų galėję pabėgti 
visi kaliniai. Žemė buvo nešama 
iš urvo maišais ir buvo pilama į 
pelenų katilą, kuriuo buvo pri
dengta urvo skylė. Išsiaiškino, 
kad be Urbono tą darbą dirbo 
dar trįs kaliniai: O. Banionis, Z. 
Curakov ir O. Judenis, taip pat 
pasmerkti katorgom

Panevėžio pav.
Seiliaus buvo čia bankas 

skolinimo kasa), kuris pirm 141 
metų suįro. Dabartiniu laiku toj 
banko skolininkai verčiami yra 
užsimokėti slplą. Mat skolinin
kai. kurie turėjo pasiskolinę ta- 

lianke pinigu ir per tiek lai- 
(14 metų) neužsimokėjo, da- 
trigubai turi sugrąžinti sko- 
Kurie turėjo pasiskolinę po 

rub., dabar turi užmokėti po 
150 rub. O tokių nelaimingų 
yra daug ir dabar už skolos ne- 
užsimokėjimą parduodama jų ju
dinamasis ir nejudinamasis tur
tas.

Atkėlus perriai į Pumpėnus 
naują kamendorių. kun. Jankevi
čių. pumpėniečiai labai buvo nu
džiugę. kadangi naujai atkeltasis 
kunigėlis stropiai pradėjo rupin- 
ties apšvietimu: ragino skaitvti 
knygas, laikraščius, bet dabar nu
tilo.... Matyt, kas kliudo pagir
tiną jo darbą.

laisvės salininkas.

tie iš Kirkučių. Maraziėnės iš 
Prapadiškių išvertė duris, išgaz- 
dino vaikus; o pačią Marazienę 
žvėriškai apkūlė, begulinčią lovo
je ir prašančią be vyrų jokios 
kratos nedaryti. Gudeliuose Joną 
Budrį, pasislėpusį po krosne jau
joje, subadė pagaliu. Daug- 
kas dar nukentėjo, apie kuriuos • 
nėra net vietos rašyti. Dideliai iš- 
gązdinti vaikai, seniai, net dides
nėj! jaunuomenė paoj ingai susir
go. Atsisveikindama su žmonė
mis”, prižadėjo tankiau lankyties, 

Išgązdinti ir išbausti nelaimin
gieji* apleido namus ir kuogrei- 
čiausiai skubinosi jieškoti šeimy- 
ninkų Pagiriuosna. Dasižinoję 
šeimyninkai kas atsitiko, nelauk

dami, kol pasibaigs pamaldos, bė- 
go namo. . Štai ką jie tenai pa
matė: prastesniejie šautuvai su
daužyti, geresniejie surinkti ir iš
vežti ; kampai su kampeliais, ker
čios su kertelėmis išgriostos, vi 
sos triobos sujudintos. Per išti 
sas kelias dienas žmonės vos-vo: 
apičiupai įvedė tvarką. Dabar gi 
jie traukiami atsakyti už laužymą 
ginklų. Net tie, ką turi leidimą 
ginklus laikyti, besiteisindamiesi, 
jau prakišo po 10 rublių. Nu-. 
skriaustieji* norėtų gauti užtari
mą. arija pa j ieškoti teisybės, pa- . 
duoti skundą ant...., bet vėl ta
ria sau, kas su juom teisis; ką 
jam ir vyriausybė! 
baime laukia 
čio vėl kada 
lankant.

Ir dabar su 
nekviečiamojo svc- 

nors pas juos atsi-

...

1

(pa-

Vietinė Kauno valdžia uždarė 
profesijonalinę buchalterių ir kon
torose tarnaujančių draugiją 
“priešvaldišką" pakraipą.

už

me 
ko 
bar
U-
50

I§ DIDVYŽIŲ,
V ilkaviškio pav.

Juozas Stankevičia, Jur. Gurgž- 
dys, Kaz\s Anskaitis įsteigė Di
dvyžiuose draugijos “Šviesos” 
skyrių. Įsteigiamasis susirinki- 
mas

draugijos 
įsteigiamasis 

buvo kovo 5 d.
(Iš “L.U.”)

IS REMYGALOS, 

Panevėžio pav.

Musų miestelyje netik monopo- 
lyj, bet aludėse ir pas krautuvnin- 
kus galima buvo gauti degtinės. 
Žinoma, žmones labai gėrė. Atsi
rado keli susipratę miestelėnai ir 
ėmė įkalbinėti žmonėms padaryti 
nutarimą, draudžiantį laikyti deg
tinę aludėse ir krautuvėse. Toks 
nutarimas buvo valsčiuje pada
rytas ir paduotas valdžiai užtvir
tinti. Dabar, kada monopolis už
darytas ir sunku kur gauti deg
tinės, tai žmonės bijo jau laikyti, 
nes reikia bausmę mokėti. Bet 
nuo vienos bėdos atsikratėme. at
sirado kita. Begalo daug privi
so aludžių. ’ Miestelis nedidelis, 
o aludžių net 7. Reikėtų musų 
žmonelėms pagalvoti ir apie alu
džių sumažinimą. Jos taipgi ne
mažai nuo žmonių pinigų ištrau
kia.

IŠ DRUSKININKŲ.

Druskininkų kurorto valdyba 
praneša, kad iš buvusio pernai 
Druskininkuose koncerto studentų 
naudai liko pinigų, ir kad tie pini
gai skiriami yra užlaikymui Drusx 
kininkuose per vasaros sezoną 
3 neturtingų studentų, • lenkų ar 
lietuvių, tikrai reikalaujančių ku- 
racijos pagelbos. Priimtieji* kan
didatai gaus pinigus Įpragyveni- 
mui, butą, vanas ir gydytojų pa
tarimus. Kreiptis reikia ar 
Druskininkų įstaigos valdybą, 
ba tiesiok į daktaro Savickio 
dyklą.

(Iš “Ž”)

lS TAUJĖNŲ, 
Ukmergės pav.
musų didžiūnų

(iš “L. u”?

Dagilis.

Iš KUPRELISKIŲ, 
Panevėžio pav. i .

Vasario 28 d., aštuntą valan
dą vakare, j musų miestelį atsigrū
do ant 4 vežimų nežinomų plėši-

ar-
gy-

apsi- 
nelyginant kryžeivis ir 
sargybiniais ir miška-

V ienas 
šarvojęs 
apsisupęs 
sargais, važinėjasi po šalį ir, gin
damas gyvulius, žvėris bei pauk
ščius, j ieško pas žmonis šautuvų 
ir revolverių. Kovo 1 d. atvyko 
jisai į Pagirių parapiją ip darė 
kratas Vaivadiškių, Kirkučių, Gu
delių, Prapadiškių ir kitų kaimuo
se. Tai buvo laike pamaldų. Ra
dęs ar mažus vaikus, ar moteris, 
ar senus žmonės, darbininkus, 
klausė jų, kur šeimyninkas ir jojo 
šautuvas? Sulaukęs atsakymą, kad 
šeimyninkas išėjęs bažnlčion ir jo
kių šautuvų bei revolverių netu
rįs, mušė žandan visus, net dau
gelis griuvo po jojo kojomjs, 
paskui spardė juos, kad dargi sar
gybiniai pasigailėję, draudė jį tai 
daryti. Nukentėjo šie žmonės: 
Jurgis Urlikis, Gleibavičius iš Vai
vadiškių; Silvestrui Gutauckui 
pagaliu sudaužyta ranka (labai 
pavojingai^, Matulevičiui ir šir
viui smarkiai atskaldė žandus, —

—A ** -

I. Gabartas.
(Iš ‘V. Ž?)

Pa
namių

< na ba šni nko

IŠ ŠAKIŲ,
Naumiesčio pav.

Musų apygardoje paskutiniu 
laiku atsirado 2 žmogžudysti.

Kovo 15 d., betemstant. į ūki
ninko Prano Kunčaičio (Bedalių 
kaimo. Gelgaudiškio valse.) grįčią 
įėjo du vyruku ir, pasiklaus, ar 
Pr. Kutaitis namie, pasiūlė jam 
laišką. Kada tas priėjo paimti 
laišką, abudu vyruku, išsitraukę 
brauningus, pradėjo į jį šaudyti. 
K. tuojaus parkrito negyvas, bet 
ir į negyvą dar vis šaudė, kol 
nesubadė kulkomis kaip rėtį (sa
ko. per 17 kulkų suvarę), 
aimanavę, kad neužtiko 
Jurgio Kunčaičio 
brolio), kuris buk esąs dar kal
tesnis. abudu vyruku išsinešdino. 
Pr. Kūne, paliko jauną pačią 
ir du mažyčiu kūdikiu. Jisai bu
vo žinomas musų apygardoje peš
tukas ; ypač užsigėręs, jisai prie 
kiekvieno kabinosi, grąsino. ir ne
vieną net mušė. Dėlei to turėjo 
nemažai priešų. — Pereitą vasa
rą. po buvusio užpuolimo ant p. 
Strimaičio 4 Gelgaudiškio dvarų 
advokato), Pr. Kūne, buvo areš
tuotas, kaipo įtariamas pasikėsi
nime ant p. Str. gyvasties. Bet 
tuomet užpuolimo kaltininkų ne
susekta ir K., ištupėjęs kalėjime 
apie 3 meile., tapo, išteisintas ir 
paliuosuotas. -Dėlei to dabar kai- 
kurių spėjama, ar tik su šiuom 
atsitikimu neturi ryšio dabartinis 
K. nužudymas: mat K., norėda
mas pasiteisinti, galėjęs pernai 
ką nors nereikalingai išpasakoti, 
arba ant ko kito nuversti bėdą, 
už ką dabar .ir sulaukęs atlygini
mo. — Policija stropiai suskato 
jieškoti kaltininkų, kurie užmušė 
Pr. K., ir jau antrą dieną po to 
areštavo du broliu Karaliuku 
(Briedžių kaimo, Zyplių vaisė.), 
kuriuodu tuojaus išgabeno į Nau
miesčio kalėjimą.

Kiek teko sužinoti, juodu esą 
visiškai nekaltu. Girdėti, kad dar 
ir daugiaus žadama areštuoti. Ei
na kalbos, kad tuodu užpuoliku 
ne vietiniai gyventojai, o atvykę 
iš toliaus. Reikia dar pridėti, kad 
jau ankščiaus porą kartų kaa Žiū
kas naktį veržėsi į Pr, K. klėtį.

Antra žmogžudystė atsitiko sa
vaitė ankščiaus, t y. kovo 8 d.- 
Apie 6 vai. pavakare, kada Zyplių 
girių sargas 
jos pasodės) 
pagelbininku

Rudušaitis (iš Gri
su tų girių užveizi 
Pt aŠinskiu ir dar

r

' ' ■ J

J
. ■

prekiujclau.lt


(Iš ‘V.2.’)arės-

ta

(Iš ‘V.2.’)

reikalauja geresnių pe-

\ abalėlis.
(H

ketu-

119 ir

darbavimąsi trukdo

toliaus 
namai

IS MINSKO.
rūmas pasmerkė

at- 
rin- 
nuo

poli- 
vai- 
kad
mo-

IS ODESOS, 
pernai “V. 2.” b

da- 
lek-

šidlatiskį, 
buk iedu 

Prieš tat

bet, 
že-

IŠ, ŠAKIŲ, 
Suvalkų gub. 

aštrio 23 d. šakiuose
Vilkaviškio pa v.

m. didžiuma valsčių 
viršaičius ir

Ir Gižų valsčius

jį ir niekiek nepri- 
Jei taip ir 

ir lietuviški

Kalbama, kad 
prisieis jiasėilėti 

kokį 8 mėnesiai.

išlaikę 
tuoj 
dra- 
Ta- 
gal

Teismo
riems metams studentą Cistą į 
tvirtovę už valstiečių sąjungos 
organizavimą.

(Iš “L.U.“)

NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Pas vietinį kamisoriū užsira&i-

Dobravalės valsčiaus rašti- 
, pas vieną kaimietį j>er ve- 

gerokai įgėręs, pasakęs buk 
žodžių jirieš valdžią. 2i- 
tarp buvusiųjų vestuvėse

paša- 
išgul- 
daly- 
Abel- 

s. nors.

IŠ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub;

Vasario 24 d. sargybiniai 
tavo Sarmačinų kaimo Urboną
Šeštoką; ant rytojaus jį paleido; 
tąją pat dieną suėmė Steponų 
kaimo Simanaitį ir 
kuriuos kaltina tame, 
užpuolę ant sargybinių,
dar suimtas Jurkšų Kačergius.

(Iš “V. Z.”)

s.

vienu žmogum ėjo į kirtimą- iš
mokėti darbininkams už darbą, 
pagiryje ant jų užpuolė 4 ginkluos, 
ti vyrai ir pradėjo šaudyti (vienas 
iš mauzerio. o trįs iš brauningų). 
Visi ėmė bėgti. Ptašinskis, kai
po toliaus buvęs, spėjo pabėgti, 
negavęs nei vienos kulkos, o Ra- 
dušaičiui 2 kulkomis sunkiai su-

■ žeista •; dešinėj i ranka, bet ir jis 
spėjo ištrukti, palikęs užpuolikams, 
vien tik savo šautuvą. Ptašinskis 
tvirtina, buk du užpuoliku jisai 
pažinęs: buvę tai tie patįs, ku
riuodu pereitą rudenį atėmę nuo 
jo girioje kelioliką rublitį.—Ko
kia priežastis šito užpuolimo, sun
ku įspėti. Galėję tai būti rengia
ma paprasta ekspropriacija; bet 
kadangi Ptašinskis, pamatęs už
puolikus, tuojaus siekė už savo 
šautuvo, tai anie, neilgai laukę 

' pirmiaus pradėjo šauti. O gal 
jie atėjo sargams atlyginti už ko
kias nors žmonių skriaudas: mat 
girios sargai, priduodami žmones 
už papildytas giriose vagystes, 
ne vienam iš aplinkinių gyventojų 
įgrįsta. — Ant rytojaus policija 
šokosi j ieškoti anų užpuolikų, bet 
nieko nesurado. — Radušaitis ant 
rvtojaus tapo išgabentas į Kauno 
ligonbutį; jeigu neprisieis rankos 
visai atimti, tai vis gi jisai su 
ranka negalės darbo dirbti.

J. St.

įvyko 
viešas “šviesos” skyriaus susirin
kimas. Keilsohn o salė pilna bu
vo svečių, tarp kurių buvo ma
tyt keletas lenkų ir žydų; daugu
ma sodiečiai. Pirm atveriant su
sirinkimą, štai pasirodė ir polici
jos atstovas, Naumiesčio pavieto 
viršininkas, p. Pavlov ir pradėjo 
iš "šaknų" perskaitinėti susirin
kimo programą, kurioje atrado 
šį;tą ir "negeistino”. Kaip štai: 

, “išnaikinimas iš V. Kudirkos pa
minklo jo eiliti”, pasirodė p. vir
šininkui. "neturintis ryšio su vė- 
lio atminčia” ir.... reikalaujan
tis užtyĮėjimo.... Mat tat at
sitiko laike jo (viršininko) Nau
miestyje viešpatavimo ir gal šian
dien* pačiam nesmagu girdėti sa
vo darbų vaisiai.

Atvertas susirinkimas. Išėjąs 
skyriaus pirmininkas, daktaras J. 
Staugaitis perskaitė iš “L. Ūki
ninko" Nr. 40 skyriaus darba- 
vimasi už praėjusius metus, davė 
atskaitą iš visuotinojo skyriaus 
atstovų Sęnapilėj susivažiavimo, 
kurian buvo išrinktais ir nuvyko: 
J Staugaitis, J. Ardickas ir ‘Dum
čius.

Tuom ir užsibaigė susirinkimo 
pirmoji dalis, o prasidėjo skaity
mai — apie daktarą V. Kudirką 
atminimai.

Pirmiausiai J. Staugaitis per
skaitė referatą: Vinc. Ku
dirkos biografiją; — tai dar vie
nas naujas vainikėlis,, papuošian
tis negirdėtas dar musų literatū
roj musų * didvyrio pergy ventas 
valandas, kuris, kaip girdėjau, 
pasirody s ir laikraščiuose.

Toliaus p. J. Ardickas perskai
tė V. Kudirkos feljetoną, tilpusį 
3 num. “Varpo“ 1893 m. “Tėvy
nės varpai”. Paskui p. J. Stau
gaitis perskaitė Zopijos Kyman- 
ttdfė* straipsnį iš “Vilties” Nr. 2, 
3, 4 t* 5 šių metų “Vincas Ku
dirka — literatiška peržvalga V. 
K. raštų”. Šis straipsnis labai 
patiko publikai - sodiečiams, kaip: 
“papasakojimas tilto“, “kaip šuo 
perbėgo zovada’, arba “Kruglo- 
durovas” stačiai privedė prie kle
gesio klausytojus.

Gabaus p. J. Ardickas perskai
tė iš “Vilniaus Žinių” Nr. 10 ir 
11 p. Baltraus Dagiliaus straips
ni — “V. Kudirkos (Kapso) vei
kimas“.

Skaitymai daugelį (žinoma, ne
visus) taip suerzino, kad kai-ku- 
rie pradėjo apleist salę ir išeida
mi, savais žodžiais “bambėt“, o 
kai-kurię ir stovėdami pradėjo pa- 
mėgždžiot skaitančius. Mat, kaip 
vėliaus patyriau, daugumas atsi
lankė vien “komedijų” pamatyti, 
pasijuokti....

Pasibaigus skaitymams, deklia- 
mavo panelė Veronika Osipavi- 
čiutė “Kas didis?” ir p. J. Stau
gaitis “Labora!“ V. Kapso ei
les iš “Laisvų valandų”. Deklia- 
macijos žmonėms, matomai, pati
ko, nes ir delnų plojimas pasi
girdo salėj.

V’ieną iš svarbiausių musų pro
gramoj vietą užėmė dainos; mai
šytas choras, vietinio mokytojaus 
p. Hoffmano vedamas, padaina- 
vp “Lietuvių hymną“ ir dar vie
ną dainelę, kurias publika su sa
vo “bis” pirvertė keletą sykių at
kartoti. |

Dainos nusisekė ne blogai, ačiū I 
p. Hoffmano energiškam pasidar-l

bavimui, kurs" į porą sanvaičių »u- 
rengė nemažą chorą; tad tikimės 
jog p. Hoffmanas ateityje padės 
mums įsteigti nuolatinį chorą, nes 
ligšiol neturėjom jokio.

Siunčiant gubernatoriui meldi- 
mą geisti surengti viešą susirinki
mą, buvo paminėta apie rinkimą 
aukų laike susirinkimo Šakių 
steigiamai skaityklai, bet guberna
torius, matomai, neatkreipė aty- 
dos į meldimą ir leidime apie au
kas užtylėjo. Tokį užtylėjimą 
laikydami už nesvarbų daly ką, vis
gi buvo sumanę rinkti aukas, bet 
atvykęs viršminėtasis yiršininkas 
neleido.

Po susirinkimo viršininkas ap
lankė knygyną ir pas miesto gal
vą - bulmistrą pavakarieniavęs, 
išvažiavo, o dainininkai,, dalyvavę 
susirinkime ir dalis svetelių, pas 
vakaro sumanytoją daktarą Stau
gaitį linksmai šoko aguonėlę, suk
tinį. ... liki gerų išnaktų....

Mikų Dėdė.
(Iš “V.2.“)

<1905 
statė senuosius 
ko naujus.
kitų neatsiliko. į vietą atstatyto
jo viršaičio Rudvalio buvo išrink
tas Lingis, kuriam teko vaitauti 
tik apie porą sanvaičių. Netru
kus dragūnai jį suareštavo ir pa
tupdė į šaltąją; kurioje
tris mėnesius, paleido. Bet 
vėl prailėjo pas Lingį lankytis 
gunai ir norėjo jį areštuoti, 
da Lingis, matydamas, kad
vėl nukeliauti į šaltąją, išėjo į už
sienį. Pabuvęs ten nekurį laiką, 
sugrįžo atgal. Dabar, vasario 23 
d., buvo byla. Teisė jį Suvalkų 
apskričio teismas. Kaltino Lingį 
už pasisavinimą valdžios. Nors 
u liudytojų pripažino, kad Lin
gis nenorėjo būti viršaičiu, o val
stiečiai privertė jį pildyti viršai
čio pareigas, nors advokatas Ci
viliškas aiškiai išrodinėjo jo ne
kaltumą, nežiūrint į tą viską. Lin
gis liko nubaustas 2 mėnesiais ka
lėjimo. Jis gali duoti apeliaciją.

(Iš “L.U.“)

IŠ KYBARTŲ, 
Suvalkų gub.

Kovo 29 d., buvo Kybartų 
“šviesos” skyriaus susirinkimas. 
Dienos tvarka buvo sekanti: 1) 
Vieno valdybos nario rinkimas;
2) Revizijos Komiteto rinkimas;
3) Apie knygyną; 4) Apie mo
kyklą; 5) Apie vakarą.

Valdybon balsų dauguma iš
rinktas J. Marcinkevičius. Revi
zijos komitetan išrinkta: Stankū
nas, Rudaitis ir V.’ Puniška. Nu
tarta duoti 10 rub. knygyno ap- 
taisymui. Toliaus buvo svarstyta 
apie moky klą. Nutarta j ieškoti 
mokytojo su teisėmis sekančiomis 
sąlygomis: “Šviesa” duoda moky
tojui 15 rub. algos į mėnesį, butą 
ir kurą. Ant galo nutarta umu 
laiku įtaisyti lietuvių vakaras, 
kad ir be choro, nes Kybartuose 
sunku sutaisyti choras.

Šin susirinkiman visai mažai 
susirinko narių, tačiaus jis buvo 
teisotas, kadangi jau antrą sykį 
sušaukiamas.

Šiame susirinkime turėjo būti 
skaitytas referatas apie Biliūną, 
bet nebuvo skaitytas, nes baigian
tis susirinkimui bute pasiliko vos 
kelios ypatos, kiti gi pirm laiko 
išvaikščiojo namo.

Reikia pažymėti didelis Kybartų 
šviesiečių apsileidimas. Į susirin
kimus mažai lankosi. Taip, kovo 
1 d. susirinkime nebuvo nė treč
dalio narių ir susirinkimas skaitė
si neteisotas, todėl ir nieko nebu
vo jame svarstyta, tik buvo per
skaitytas referatas apie degtinės 
kenksmingumą. Buvęs dabar ko
vo 29 d. susirinkimas, kaipo ant
rą sykį sušaukiamas, skaitėsi tei
sotas, nors ir nesusirinko reika
lingas narių skaičius. Nesmagu 
darosi, kad dar musų šviesiečiai 
taip tingiai vaikščioja į susirinki
mus. Ir taip jau dabar sunkus 
laikas, o jei dar nuleisti rankas, 
tai ji neatliks savo uždavinio kelti 
kultūrą ir apšvietimą.

Svotelis.

nėja norintiejie persikraustyti gy
venti Sibiran, kur valdžia buk 
duosianti dovanai žemės. Užsi
rašė jau, kaip girdėti, apie 60 
šeimynų, Atsiranda mat iš dau
gelio žmonių ir tokie, kurie nema
no, kaip jie ten Sibiran nukaks 
ir kaip paskiau* ten gyvens, 
vien norėdami dovan: gauti
mės sklypą, rengiasi važiuoti. Ką 
laimės — pamatysime.

Prokurorui ir žandarų viršinin
kui atvažiavus, tapo suimtas ir 
pasodintas vietinirt kalėjimai! An
tanas Tamašauskas, kuris, būda
mas I 
ninku, 
stuves 
keletą 
noma, 
svečių atsirado žmonės, kurie ap
skundė jį policijai, 
mašauskas tuojaus 
bet trumpą laiką 
buvo paliuosuotas. 
žin kas įkišo liežuvį ir 
suėmė, 
skui 
bent

Yra ir dar vienas geradarys __
tai ULisauskas, kuris atkal- 
binėjA-Iieffivius, ypač mergaites, 
nuo vaikščiojimo į “Rūtą”, nes, 
sako >Jis, kas vaikščioja į “Rūtą“ 
— ta<BpapiMo mirštamąjį nusidė
jimą.IK

Ka*/• vaikščioja į tokias vietas, 
kur gali šiek-tiek apsišviesti, to
kius vtusų u ^kunigėlis atkalbinėja 
nuo ft), ne*i tai ėsą nusidėjimas; 
o kai musųutautiečiai, pasigėrę' ei
na gatvėmiu šūkaudami, tai čia 
gal nėm ntttfidėjimo, o gal dar ir mokesnio*, 
geri darbai ?

’ ‘ • *’■ K i mpinė.
(Iš *V. Ž.“)

Tuomet-^ Ta
bu vo suimtas, 
pasėdėjus, vėl 

Dabargi kas- 
T-ką vėl 

Tamošau- 
kalėjime

Suvalkų gub.
Ketverge. 13 d. šio mėnesio, vy

rų gimnazijoje pasidarė mažytis 
triukšmas, kuris tačiau* gerokai 
ne jtai nugązdino. bet sujudino 
gimnazijos valdžią, nes ji norėjo 
net uždengti 6 kliasą. Mat taip 
buvo: visi 6 kliasos mokiniai, ne
norėdami klausyti matematikos 
mokytojaus p. N. lekcijų, <!č’ ’ jo 
netikusių paaiškinimų ir dėl blo
gai statomų ženklų, išėjo iš gim
nazijos ir parėjo namo. Atėjus 
jiems ant 4 lekcijos, direktorius 
pradėjo tyrinėjimus. Kiekvienas 
buvo klausimas, dėlei ko apleidęs 
p. N. lekciją, ar seniai jau reng
tasi prie to, ir kas sukursti tojas? 
Visi atsakę beveik vienaip: esą ne
užganėdinti p. N. mokinimu, 
kurstytojo nesurado, nes tas 
h kas sutartas visų prieš jiat 
viją.

Kas link p. N. tai sunku 
kyti priežastis jo neaiškumo 
dinėjime, ar tai nežinojimas 
kų, ar tai stoka iškalbumo, 
nai žmogus jisai nelaiminga 
matomai, labai mokinių mylimas: 
visos miesto tvoros išrašytos jo 
pramanyta pavardę su visokiais 
komplimentais. Ir kitose kliasose 
su juo atsitiko konfliktai.

Kaip matyti, reikalaujant |»eda- 
gogams “daugiau* žinojimo" nuo 
mokinių (egzaminai), mokiniai sa
vo keliu 
dagogų.

1§ RYGOS.
šiomis dienomis tapo suimtas ir 

atgabentas iš Turkestano į Rygą 
buvusis Hazenpoto "latvių respu
blikos” prezidentas, veterinoras 
Gertebis. kuris ligšiol slapstėsi 
Taškente.

(Iš “V. 2.")

MOKYKLOS UŽDARYMAS.
P. p. Bortkevyčiaus ir Jalo- 

veckio dvaruose. Švenčionių ap
skričio policija uždarė privatines 
mokyklėles, kur mergaitės dykai 
mokė vaikus .lenkiškai ir lietu
viškai. Uždarymo priežastį 
cija rodo tokią, kad lietuvių 
kus tenai moką lenkiškai ir 
mokytojos neturinčios teisių
kyti. Abudu dvarponiu paduotu 
teisman.

Jau
129 buvo rašyta apie draugijos 
"Rūta“ darbavimąsi, Ir ištikrųjų 
darbavosi ji ligšiol visomis j jė
gomis, darbuojasi ir dabar, bet ei
na silpnyn, nes trūksta darbinin
kų. Lietuviai, matyt, nenori tu
rėti Odesoje lietuvišką namą, nes 
nevaikščioja į 
sideda darbu.
bus, “Rūta“ 
galės žlugti.

Be to dar
ir vietinė administracija, kuri pir- 
miaus buvo užgynusi vaidinti lie
tuviškai, paskui buvo vėl leidus 
vaidinti lietuviškai (tik cenzuruo- 
tus veikalus), dabar vėl jau ne
nori leisti lietuviškai vaidinti, nes 
neturinti suprantančių lietuviškai 
valdininkų, o jei veikalai ir cen
zūruoti, tai, sako, jus galite per
kreipti žodžius ir prasmę. Kas iš 
to viso teeis — nežinia.

IS AMERIKOS

L. M. S. B.

FE-

PRIGĖRĖ INDI JONŲ ŠEIMY-

BANDYTA TIL-

dina-

mo-

9) Apie veikimą mokytojų pri- 
ruosirnui įvairių typų naminių mo
kytoj ų ( daraktorių).

10) Mokytojų vasaros kursai.

IŠGRIAUTI
TĄ.
Mass, Nuc

atkakusių
11329

Terp šįmet 
vyriškiai ir

2) Apie mokyklos nacionalizaci
ją:

'e. I ražuvp prie to mažiausiai 
30 ypatų. Išgriauta 20 namų.

S. Meldžiame kitus iaikra- 
jierspausdinti.scius

5. Kova už tautos mokyklą nuo 
pradžios išsiliuosavimo judėjimo 
ligi paskutinių laikų. Tos kovos 
pasekmės. Statistiškos žinios.

6. Reikalavimai mokyklos su- 
tautinimo, išdirbti pirmeivių žy
miųjų tautos veikėjų. Kelias; ku
rį jie nurodo tiems reikalavimams 
įvykinti.

7. Bibliografija tos tautos mo
kyklos klausimo.

8. Apžvalga vadovėlių ir kitų 
mokslo rankvedžių, vartojamų tos 
tautos mokykloje.

(Atskirieji šios programos punk
tai galima sujungti į vieną straips
nį, arba visai apleisti, išskyrus p. 
t, 7 ir 8.

Antras gi, šventikų išdirbtas, 
taip pat reikalauja, idant visa že
mė butų pavesta tik tiems, kurie 
ją dirba »— valstiečiams; Jis ski
riasi nuo pirmojo tuomi, kad vie
toje priverstinojo žemės išpirki
mo, ; jiataria įvesti “progresyvinį 
už žemę mokesnį’’. Tas mokesnis 
turėtų būti štai kaip sutvarkytas. 
I'ie valstiečiai, kurie šendien turi 
tiek žemės,, kiek reikalinga jų pa; 
čių ir’ jų šeimynų prasimaitini
mui ir aprūpinimui, nemoka jokio 
—----------- Toliau tie, kurie turi
daugiau žemės, moka tuo didesnį 
mokesnį, kuo daugiau turi žemės 
ir kuo ta žemė daugiau duoda jsel- 
no. lokiu budu, mano šventikai, 
|M)nm, valdą didelius dvarus ir 
priversti' mokėti - nemažus mokes
nius, savo valia pradės pardavi
nėti žemę. Antra, pagal šventikų 
sumanymą: už žemę surinktiejie 
pinigai tegalės būti suvartojami 
vien tik ūkio pagerinimo ir su
tvarkymo reikalams. Be to—ant
rasai sumanymas skiriasi nuo pir
mojo dar tuomi, kad šventikai 
mano, reikią žemę parduoti val
stiečiams savastim

Sulig antrojo sumanymo — 
valstiečiai jierkasi žemę per ban
ką, kuris jiems uz nedidelius nuo
šimčius išduoda paskolą. Žino
ma, lankas tada turės nuostolius, 
kuriuos privalo pridengti valsti
ja savo pinigais.

Pagalio^ nė vienas negali pirk- 
ties žemė* daugiau, negu tai bus 

Šeimynai. Nega-

CHA R BĮ NO.
Vasario 23 d., gelžkelio 

no-*kaityklos salėje įvyko 
vakaras. > Buvo vaidinta 
kis” ir dekliamuota “Negyvas kū
nas” ir “Skausmo balaas”. Visi 
artistai-mylėtojai, pirmą sykį dar 
vaidinantieji?, atliko savo 
neblogai.

Lietuviai, norėdami kuo dau
giausiai žmonių į savo vakarą pri
traukti, kreipėsi į lenkų • draugiją 
"Gospodą Polską“, prašydami len
kų sulošti ką nors lenkiškai. Len
kai sutiko ant to uzkvietimo ir su
lošė “FataHsta“. Rusai artistai- 
mylėtojai taip pat sutiko dalvvau 
ti vakare ir sulošė “Žena na pro- 
kat“.

Spektakliui pasibaigus, buvo šo
kiai ir .skrajojanti krasa ir tę
sėsi ligi vai. ryto. Vakaras 
nusisekė gerai. Publikos buvo įima taipogi pirkti žemę ir tiems, 
daug. \ isi liko užganėdinti va- kurie patįs jus nedirbtų, liet nu
kąru.

Pelnas nuo vakaro bus suvarto
tas lietuviško knygyno Charbinc 
sutaisvmui.

knygy- 
lietuvių 
“Jauni-

roles

Ten buvęs.
*•”)

Į retų tik uždarbiauti pirkdami ją 
ir a t parduodam i kitiems.

Tokie tai valstiečių ir šventikų 
įneštieji dumon sumanymai kas 
link žemės klausimo išrišimo.

DU SUMANYMU. 
* ’ ii !.

"Liet, ( l k ko ’• Nr. 9 rašyta, 
kad vataitčių atstovų tarjir buvo 
jakeltas, žeme* klausimas ir kad 
jie yra,.išdirbę priverstinojo že
mės išuirkimo sumanymą (pro
jektą ). „Tas valstiečių - atstovų 
sumanymas šiomis dienomis liko 
galutinai apsvarstytas ir pagalio* 
įneštas iluinuų, Bet kas dar svar
biausia, apie žemes klausimą įneš
tas dumyn u;4 kitas, pirmam jam 
panašus, ^vityikių (popų ) at
stovų siuyamnu*. Kaip vienas, 
taip ir kitas sumanymas griežtai 
reikalauja, kad žemė butų atiduo
ta valstiečiams. Pakalbėkime apie 
juodu plačiau. Pirmas jų, bu 
tent valstiečių sumanymas, iš pa
mato nori permainyti šios dienos 
žemės valdymo būdą, priverstinai 
išpcrfcant žemę. Valstiečiai rei
kalauja. kad pavienioins ypatoms 
butų užginta pirkti žemę sava
stim Jie sako:- reikia įsteigti 
taip vadinamą "žemės fondą (ban
ką)“. kurs 
duodamąją 
gi kas yra 
manyme tai 
fondas
nuolatinis. ,Tas 
mė kartą jau 
rankosna, negali 
ta kam nors, 
vastin. “Fondas
laujantiems žemės 
tam tikrus jos sklypus tik valdyti 
ir naudotis, kolei kas panorės, 
liet neleidžia jų pardavinėti 'ki
tiems. Jeigu kas. gavęs iš “fon
do" žemę, nepanorėtų ją toliau 
dirbti, turi ją grąžinti atgal “fon
dui".- Antra svarbi to sumanymo 
ypatybė ta, kad žemė superkama 
valstijos lėšomis (pinigais) pagal 
"teisingąją kainą” (čienią) ir 
duodama visiems, kas tik norės 
ją dirbti bet tiek, kiek reikalin
ga vienos y pa tos ir 
pragyvenimui. Apie 
kia žemės valstiečio 
nos pragyvenimui ir
reikia mokėti už perkamąją že
mę, sprendžia tam tikros, vietinės 
žemės komisijos, kurias renka vi
si tos apyRnkėą gyventojai.

Reikia patėmyti, jog valstiečiai 
pripažįsta netik caro giminės, baž
nyčių ir vienuolynų žemės išpir
kimą, betąu reikalui atsitikus ir 
viršminėtos žemės pristigus, "fon
das“ turi ųHrisęi priverstinai iš
pirkti ir atskirų (ponų ir tur
tuolių) ypatų dvarus. Negalima 
esą tik priyerstinai išpirkti toji 
žemė, kuri reikalinga pabrikoms, 
ar dirbtuvėms, ar pavyzdingam 
tikės vedimui.

Pagalios, kaip jau buvome pa
sakę, žemę išperka pati valstija 
savo lėšomis, kuriam tai tikslui 
turi būti įvestas “progresyviškas 
nuo žemės mokesnis“, būtent, kas 
turi daugiau ir geresnę žemę, tas 
ir mokesnį tutf mokėti didesnį. 
Toks tai pirmasai valstiečių 
sumanymas.

supirkinėtų visą |>ar- 
zemę. Y’patingiauMa 
šiame valstiečių su
las, kad tok** "žemė*

turi būti ne lai* »iis. liet 
Jog že- 
’* fondo”perėjus

būti nė parduo 
nė atiduota sa- 

pave 1 reika- 
valstiečiams

jo šeimynos 
tą, kiek rei- 
ir jo šeimy- 
kokia kaina

J Tl •***

Knygos išleidimo organizacijos.

Redakcijos komitetas iš savo 
tarpo renka vieną arba du redak
torių, kuriuodu pasirašys tos kny
gos redaktoriais.

Rašyt straipsnius apskritai apie 
mokyklas redakcijos komitetas 
kviečia atskiruosius bendradarbius, 
vesti gi tautos mokyklų skyrių — 
tam tikrus žmones.

Geidžiama, kad tautos mokyklos 
skyriaus vedėjas butų tos tautos, 
kurios skyrių jis veda. Atskiriem- 
siems klausimams apsvarstyti ir 
kiekvieno skyriaus plianai sustatyti 
skyriaus vedėjas ga.i reikale pasi
kviesti bendra<larbių.

Bendrabarbių ir skiriamųjų kiek
vienam skyriui straipsnių sąrašas 
reikia duoti patvirtinti redakcijos 
komitetui.

a) kova už priverstiną įvedi
mą tautiškos kalbos į mo
kytojų seminarijas.

b) surinkimas, kiek galint, 
smulkesnių žinių apie in
teligentijos veikimą moky-

' klos nacionalizacijos pa
kraipoje.

3) Atsinešimas prie valdžios mo
kyklos.
.4) Atsinešimas prie rusinimo 

mokyklos.
5) Atsinešimas prie tikėjimiškos 

mokyklos.
6) Mokytojų organizacijos Jr 

įvairios kultūros — švietimo drau
gijos.

7) . Mokytojų organizacijos ir 
moterų apšvietimas.

8) Sątikiai įvairių greta gyve
nančių tautų liaudies švietimo sry-

I VISUOMENĖS VEIKĖJUS
- IR RAŠYTOJUS.

Peterburge susidarė komitetas 
tokiai knigai rusų kalba išleisti, 
kurioje butų kuopilniaiiMa-* ir kuo 
plačiausias kiekvienom tautos 1110' 
kyklos ir jos veikimo aprašymas. 
Žemiau męs paduodame tos kti\ - 
gos programą.

Svarbu ir mums lietuviams pasi
naudoti tokia puikia proga ir su-> 
pazindinti plačiąją -svetimtaučių 
Visuomenę su musų tautos troški
mais ir siekimais, atvirai prieš vi
są pasaulį išrodyt!. kiek męs esa
me ligšiol prisikentę nuo visokių 
globėjų, kaip mę*. kovojome ir 
kovojame uz geresnę musų inoky- 
klos ateitį.

Tikimės, kad kiekvienas rašyto
jas ir visuomenės veikėjas, o y pač 
mokytojai, prisidės prie to taip 
svarbaus sumanymo savo darbu ir 
raštais ir kuo-veikiausia siųs 
į “L. Ūkininko”, “Vilniaus 
nių” ir “Vilties” redakcijas.

Meldžiame taip |»at išanksto 
nešti “L. U " redakcijos v;
kas ir apie ką mano ir gali rašyti, 
kad męs galėtume apie tai pranešti 
tos knygos redakcijos komitetui.

Dėl patogumo, geidžiama butų, 
kad visi raštai butų siunčiami vien 
tik “L. Ūkininko” redakcijos var
du.

Lietuviškąjį knygos skyrių reda
guos Lietuvių Mokytojų Sąjungos 
biuras. Straipsniai reikia rašyti 
rusų kalba.

Tos knygos programa šitokia:

juos

pra-

Projektas.
Tautos-mokykla ir jos reikalai.

' įžanga. Tautų teisės., Tautos 
mokykla kaipo svarbiausias pama
tas tautos išsiplėtojimui.

Mokyklos rusinimo politika ir 
kova su ta politika.

1. Tautos, iš senovės turėjusios 
ir tebeturinčios savo mokyklas: 
žydai, totoriai, vokiečiai ir kiti.

2. Tautos, turėjusios savo mo
kyklą ir dabar kovojančios už jos 
grąžinimą: ukrainiečiai, lenkai, 
armėnai, gruzinai.

3. Tautos, tveriančios savo mo
kyklą: buriatai, kalmukai, baltaru
siai, lietuviai, latviai, ir kiti.

4. Tautos dar nepradėjusios 
kovoti už tautos mokyklą.

Pasergėjimai. Kiekvienai tau
tai jos mokyklos aprašymui toje 
knygoje pavedamas .tam tikras 
skyrius. Pavyzdinė to skyriaus 
programa šitokia:

Įžanga: Statistiškos žinios 
tautą; geografiškas aprašy

tų vietų, kuriose tauta gyve- 
b) Trumpa jos kultūros isto

rijos apžvalga.
2. Mokyklos istorija, jeigu tau

ta turėjo arba turi savo mokyklą.
3. R^sų valdžios, dvasiškijos 

ir visuomenės veikimas tos tau
tos pakėlimui.

4. Kova už tautos mokyklą ligi 
1905 m. .

apie 
mas 
na.

MOKYTOJŲ SĄJUNGOS

DERACIJOS POSĖDIS.

\ isuotinatne Liaudies Universi
tetų veikėjų susivažiavime Peter
burge 3 — 7 sausio daly vavo ir 
keliolika inokytojų. narių įvairių 
mokyklų sąjungų, todėl organiza- 
cijinis Mokytojų Sąjungų Federa 
ei jos komitetas sumanė atlikti bent 
vieną posėdį dalyvaujant jame mo
kytojų sąjungų atstovams su 
sipazinimui su dabartiniu inokyto
jų sąjungų padėjimu ir kiek ga
lint. apsvarstyti tolymesnj M. S 
Federacijos veikimą. Posėdyje da
ly vavo 15 įvairių tautų ypatų.

Pirmininko pakeltame klausime 
apie įstojimą į M. S. Federaciją. 
Lietuvių Mokytojų Sąjungos de
legatas pranešė, kad tas klau^vnia^ 
principališkai Sąjungos išrišta* 
prielankiai, vienok galutinas mitą 
rimas atidėtas iki sekančiam su
su važiavimui. daliar delegatas ne
turi tame dalyke jokio sąjungos 
įgaliojimu. Toliau, pirmininką^ 
papratę susirinkusiųjų, nors t nim
fai, dėlei laiko stokos, pranešti 
apie mokytojų sąjungų gyvavimą 
ir veikimą. Lietuvių Makytojų 
Sąjungos delegatas, nurodęs laiką 
ir aplinkybes sąjungos įsikūrimo, 
pranešė apie sąjungos tikslą, jos 
plėtojimąsi ir veikimą Lietuvos 
mokyklos reorganizacijos srytvje 
ant jiamatų sąjungos įstatuose |>a- 
žytnėtų. Papasakojo, kokias kliū
tis savo veikime sutiko sąjunga 
is valdžios pusės, o ypač iš pusės 
mokslo administracijos; ant galo 
pranešė apie paskutinio sąjungos 
susivažiavimo veikimą ir nutari
mus. Atstovas nuo Krymo totorių 
pranešė, kad dėlei represijų ir at
kaklaus valdžios persekiojimo są
jungos veikimas laikinai suvisu 
apmirė ir dėlto faktiškų žinių apie 
sąjungos veikimą jau ilgesnį lai
ką jis neapturi. Tą patį pasakė ir 
žydų atstovas. Toliau kalbėjo len
kas; vienok, nebūdamas mokytoj u- 
mi ir neprigulėdamas nė prie vie
nos dviejų veikiančių Lenkijoje 
mokytojų sąjungos, nieko įdomaus 
apie tų sąjungų veikimą nepasakė. 
Ukrajinų delegatas keliuose žo
džiuose pranešė apie valdžios per
sekiojimus ir trukdymą sąjungos 
darbo. — Ceremisus, mordvą ir 
votekus atstovavo viena \ pata; 
pranešė, kad ir tos tautos pradeda 
kilti ir tautiškai susiprasti. — Kal
mukų mokytojų sąjungos delega
tas trumpai papasakojo apie są
jungos veikimą: jų sąjunga pri
skaito 40 narių, atliko keletą susi
važiavimų, užsiėmė išleidimu kal
mukų kalboje mokslo vadovėlių. 
Visos Rusijos mokytojų sąjungos 
delegatas kalbėjo apie sąjungos 
veikimo suvaržymą ir jos narių 
persekiojimą, 
tį, kad taip 
organizacijos 
dys.

Po minėtų 
bama apie busiantį Federacijos su
sivažiavimą ir to susivažiavimo 
veikimo programą. Tokis susiva
žiavimas paskirtas per Velykas. 
Programa pažymėta tokia:

1) Faktiški pranešimai apie 
kytojų sąjungos kov^.

AMERIKOS IŽDAS.
Nors Amerikos politikieriai gi

riasi savo nuopelnais, ypač kad 
jie teip ekonomiškai pakėlė kraštą, 
bet iždo stovis ne rodo to gero 
ekonomiškojo stovio. Per to pas
kutinių mėnesių iždo išlaidos bu
vo ant 60 milijonų doliarių dides
nės už surinkimu*. Surinkimai 
mažinami: iš muitų surinkta ant 
50 milijonų mažiau negu |>ernai. 
1 uom tarpu kongresas randui pri- 
pažysta vis didesniu* kreditus: 
vien kariumenci ir laivynui pripa
žino 100 milijonų daugiau. Mat 
nė valdininkai, nė tautos atstovai 
visai ne paiso, kad ižde nėra pi
nigų. Atseis jiems mažinti išlai
das, kada nebus iško jas uždengti. 
Ir žmonėms bus sunku didesnius 
mokesčius mokėti.

PAVOGĖ MASKOIJšK<)JO 
CARO DOVANĄ.

New York. Laike perstatomo 
naudai javargusių maskoliškųjų 
ateivių, į garderobą atkakusios iš 
Maskolijos aktorės Komisarzevs- 
kienės prisigriebė vagiliai ir |>avo- 
gė dvi brangias, caro dovanotas 
aktorei, deimantais išsodytas sagu- ‘ 
tęs.

Shawnee, Ark:— Šitose aplinki
nėse 24 <E balandžio siautė audra 
su debesių praplyšimais. Užgimu
siuose nuo to tvanuose prigėrė su
sidedanti iš penkių yįatų viena 
indijonų Kikopoo šeimvna.

ERELIS PAGRIEBĖ \ AIKĄ.
Medicine Hat. Alberta. Išėjus 

iš namų 2 metų vaikui galvijų 
augintojo James Ndtųuiy, užpuolė 
ant jo erelis, pagriebė ir nusinešė. 
Aplinkiniai fanneriai jieško pa
griebto vaiko, bet iki šiol jo nesu
rado nė mažiausio ženklo.

ATEIVIAI.
VVashington, D. C. Kovo mė

nesyj pei visus Amerikos portus 
įleista iš viso tik 32517 ateivių, 
pernai gi įleista 138118. taigi šį
met ant ant 106600 mažiau. La
biausiai sumažėjo skaitlius atei
vių iš Italijos, Maskolijos Austri
jos ir Vengrijos. Iš Maskolijos 
šįmet atkako tik 5496. pernai gi 
21275.
buvo 21188 
motens.

Fall River, ___
mito expliozijos likosi dikčiaį 
pagadytas naujai statomas * čia 
ant Tauton upės tiltas. Po til
tu buvo padėta apie 50 svarų di
namito. -Mano, kad tai organi
zuotų darbininkų kerštas. Mat 
kontraktorius statantis tiltą prie 
darbo priima vien ne organizuo
tus darbininkus.

,4

vienok išreiškė vil- 
skaitlingos ir tvirtos 
jokia spėka neišar-

pranešimų buvo kal-

ŽEMĖ UŽBĖRĖ KAIMĄ.
Buckingham, Ont. Nuslinkus! 

nuo kalno žemė užbėrė esantį prie 
Lievre upės kaimą Notre Dame 
de Salette ir kaimo pusę išgrio-

SNIEGO DARGANA.
Pierre, S. Dak. 26 d. balan

džio per visą dieną čia snigo, 
Kadangi vienok oras ne šaltas, 
tai sniegas tuojau* tirpsta.



PAVOGĖ P ACTO SIUNTI-

Ncw York. Pavogė čia. gabe
nant nuo garlaivio į krasos ofi
są du maišų siuntinių atėjusių 
iš Lomlouo ir |>askirtų į St. Loui*. 
Juose buvo* procentinių popįerų 
už 500000 dol. Iki šiol tų jia- 
vogtų popierų ne susekė nė ma
žiausio ženklo.

Juose

T.EDAL w
Lareilo, Tex. Šitose aplinkinė

se 22 <1. balandžio siautė audra 
ir įeitais, kurie daug nuostolių lau
kuose pridirbo. Ledai išmušė ma
žiausiai trečdalį cibulių.

Čia streikuoja 
gatvinių karų 

L o. Karai bė- 
l>et nieks

TORNADO.
Rancroft. Nebr. Smarkus 

na<lo siautė šitose aplinkinėm 
daug nuostolių priilirbo. Likosi 
sugriautoj triolioj užmušta duktė 
farmerio Meuglovvn.

Nevv < >rleans. Tornado daug 
nuostolių pridirbo visokiuose kraš
tuose: Louisianos. Mississippi ir 
Alabama valstijų. Prie to pra
žuvo ir diktai žmonių. Tornado 
siautė aplinkinėse* Richland. La- 
moure. La. Čia 12 ypatų ta|xi už
muštų. o apie 200 sužeistų. Mis
sissippi valstijoj tornado perėjo 
paviečius Adams. Jefferson ir 
Claibor. .Čia ypatos likosi už
muštos; skaitlių sužeistų paduoda 
ant roo su viršum. Georgijuj, kur 
teipgi atėjo tornado, pražuvo apie 
100 ypatų, daugume negrų. Ala- 
^amoj. Louisianoj ir Mississippi 
valstijoj daug mažų miestelių vėt- 

‘ ra su visu kaip šluote nusiavė.
Tornado pasiekė ir ’i'exaso val- 

f stiją. Paskutinėj vietoj su visu 
.’ išgriovė miestelį . Depot.

tor-

*[ U’innipeg, Min. Canada Pa-Į 
cific gelžkelio kompanija savo 
varstotuose atsisakė pripažinti uni
ją darbininkų. Kokios bus to pa- 
sekmės.dar nežinia. Minėtos kom
panijos varstotuose dirlia 4000 
unijos sąnarių.

’ Chester, Pa. 
tarnaujanti ant 
Chester Traction
gioją su streiklaužiai 
jais nevažinėja ir streikieriai bė-1 
giojimo ne stalido. Streikieriai, 
vietoj užpuldinėjimų, įrengė om
nibusų linijas, jš kurių publika 
noriai naudojasi. • ,

• Pittsburg, Pa. Šitose aplinki
nėse pradėjo dirbti didesnė pusė 
kasyklų. Monongahvla RiverCon- 
solidated Coal Co. atidarė 17 ka
syklų; dirba teipgi kasyklos Pitts
burg Coal Co. ir Pittsburg - Buf- 
falo Co.; Carnegie Coal Co. ka
syklose pradėjo 
kasyklų daly j.

r A velia. < ).
\\ aba-li gelžkelio
bai. Prie darbo |iatil|>o 1500 
bininkų.

• Aetna, O. Prasidės darliai ge 
ležies dirbtuvėse S|>ang t baltam 

Prie darbo priims iš karto 
darbininkų.

Dr-stė auga: ji turi jau apie (>o 
sąnarių; kasoj turi 600 dol. pi
nigų.

Lietuviai įsitaisė Čia savo tau
tiškas kapines, jos gražiai išro
do. Apskritai, čia lietuviai dar
buojasi savo tautos labui. (Koki 
vaisiai to darbo, .kaip jie darbuo
jasi, ką nuveikė? Tą reikia ap
rašyti, nes tas butų daug svarbes- 

maž možius.niu už paminėtus 
Red.).

A. Noncritis.

Iš BOYONE. N
Darbai ^eina blogai 

ka<la pratlės gerai dirbti, 
gybė žmonių y ra be darbo.

Lietuviai įsitaisę bažnyčią 
turi už ką išsibarti. Mat

dirlki didesnėj

prasidėjo
prie 
dar- 
dar-

200

’ l'nionfovvn. Pa. 'šitose aplin
kinėse rengia pusantro tūkstančio 
kokso pečių.

• Johnstoįvn. Pa. Kokso (iečiai 
prie St. Jesephine ir Gorat likosi 
uždaryti neaprubržiuotam laikui.

negirdėt
Pau

bent Į 
kuni

gas juos nori |»avergti, o yra dar 
tokių, ką nenori su vėle ir kimu 
jam prigulėti. Kun. nori, kad 
butų viskas ]m> jo globa, tūli (>a- 
rapijonai jam pritaria. čia bu
vo nutarta, kad kiekvienas para- 
pijonas mokėtų mėnesinę ir de
šimtukus įeinant į bažnyčią, teip
gi ir kolekta turi 
trustisų, kad jie 
ir užsirašytų į 
kad visas (įeinąs 
tas tik (larapijoc 
trustisai visų mėnesių įplaukimą 
perskaitytų visiems parapijos na
riams, Iš syk ir kunigas, noroms 
ne noroms. sutiko, bet dalia r ki
taip sumislijo. Girdi, ar jums ne 
sarmata nuolatai bėgti lyg prie 
kokio vagišio. As, į 
gis. as kunigas, jūsų 
tai man galite tikėti.
v irus \ iską atlikti....

būti prižiūrima
jas suskaitytų

butų sunaudo- 
reikalams. Kad

girdi, neva
1 mokytojas.

Davatka.

li būti reikalinga pati tokiam, ku- j prievarta butų pervesta Jungtinių 
ris pats neturi ką pavalgyti? Ar 
kad pati jį maitintų? Jeigu teip, 
-tai kam tą vadinti kitu vardu? 
Kirvis, tebūnie kirvis, spatąs — 
spatas. Jei Rutkus ir kiti jo frat- 
res in principio šaukia moteris į

ėsą tai tik perrašymas lenkiško
sios tuom patim vardu, norėdamas 
tuom išteisinti savo paties rašti- 
jišką vagystę (oho!), nors terp 
lenkiškosios to vardo farsos ir 
Petrausko operetės nieko bendro

Pittsburg. Pa. Anglių kabyklo
se Nr. 1 Elsivorth Collieres Co. 
23 d. balandžio atsitiko baisi cx- 
pliozija. kurios' 4 darbininkai li- 
Tobi užmušti, o 3 >unkiai sužeisti; 
kįti išsigelbėjo. Atsitikus cxplio- 
’zijai. oloj buvo 100 darbininkų. 
Minėtose kasyklose tik neseniai 
pęadėjo dirbti..

* llomcstead. Pa. Čiany-k^ciose 
plieno ilirbtuvėsc dirba su dviem 
darbininkų atmainom. Darliai ei
na iš palengvo geryn.

* Philadclphia, Pa. Su darbais 
čia eina dar vis negeriausiai, yra 
dar daug žmonių be darbo.

r San Francisco. t ai. Darbai 
eina čia prastai, iš kitur čia dal>ar 
tegul nieks ne keliauja darbo jie- 
škoti.

GAISRAI.

Joliet, III. Išdegė čia Boston 
storas ir Hamniond tri<4>a. Nuo- 

^sTolins gaisro jiadarytus -kaito 
j ant 200000 dol. .

Cape May. N. Y. Išdegė veik 
su visu netoli čia esantis miesteli* 
Cape May Point.
valdė, ji pridirbo nuostolių ant, 
100000 dol.

'Rnthėnford, Brit. Colum. ki
tose aplinkinėse siaučia prairijų 
(pievų) gaisrai. Išdegė daug 
fannų. sudegė teipgi ugnies savo 
namuose apsiausta iš penkių y(>atų 
susideda farmerio Mathevvs šei
myna.

r San Antonio, Tex. Darbų čia 
nėra. Nors ir pirma jų buvo ne
daug. bet ir dar buvę sumažėjo.

Iš NORU’<M)D, MASS.
Darbai čia kiek' pasigerino. tu 

los dirbtinės pradeda priiminėti 
darbininkus prie darbo, bet iš ki
tur pribuvusiam darbas sunku 
gauti, nes ant vietos y ra darbinin
kų pakaktinai.

Lietuvių čia yra diktas būrelis, 
terp jų vienok apšviestesnių mažai, 
daugumas skęsta tamsybėse ir 
su tuom eina drauge girtuokly 
xt<-. Nors s.dimiŲ nėra, bet yra 

ne-, kurie slapta užlaiko gė 
rimus ir juos pardavinėja trokštan 
tiems, žinoma, daug brangiau ima 
negu kur tikruo»e sali ūmiose.

Hadcrnikas. ’

Kol ugnį su-

Richmond, Vt. 24 <1. lialandžio 
siautė gaisras, kuris išnaikino 9 
krautuves. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 150000 dol.

LIETUVIAI AMERIKOJ
1

KENOSHA. UIS-

čia labai silpnai eina, 
tegul todėl čia nieks ne 
darbo jieskodamas, nes

Centcrville, Pa. Sudegė čia Do- 
Ni<lo \Vetherbec namai. Ugnyje 
pražuvo 4 ypatos, o vieųa mirtinai 
apdegė.

NELAIMES ANT GELŽKE-I 
LIU.

\Villiamsp6rt, Pa. , Netoli nuo 
čia iššoko iš. relių gabenantis me
džius gelžkelio traukinys, kurio 
paskutiniame, vagone buvo 35 ita- 
’ijonai darbininkai. Iš jų 8 ta
po užmušti, o 15 Sunkiai yra f*.’, 
žeistų. . (

Darbai 
Iš kitur 
keliauja 
ant vietos y ra daugiau darbininkų 
negu reikia, y ra daug žmonių nuo 
seniai neturinčių darho. \ ienos 
dirbtuvės dirba dar 2—3 dienų 
sanvaitėj ir tai ne pilną laiką ir 
ketina \ i -ai sustoti keturiems mė 
tiesiams. Pančiakų. marškinių ir 
odų dirbtuvės teipgi ketina su
stoti. Jau dabar daug žm-inių 
paleidžia nuo darbo. Kitos dirb
tuvės teipgi mažai dirlia.

Čia neseniai vienas prigavikas 
prigavo trįs y patas ant 1500 dol. 
Jis mat žadėjo padirbti iš doliario 
du ar daugiau. Atsirado kvailių 
(ar lietuvių? Red.), kurie pati
kėjo ir davė padauginimui pini
gus, ir, žinoma, nė padaugintų, nė 
savųjų jau ne matė. Geras tai pa
mokinimas tiems, kurie iš priga- 
vysčių nori pralobti.

su-

Rochester’* N. Y. Ant Erie gelž
kelio netoli,, stacijos .Camiesex iš
šoko iš relių traukinis. Prie to 
apie 60 ypatų likosi sunkiai sužei
stų.

DARBO LAOKO. 1
Pensecola, Fla. ■ Teisėjas 

- Sheppard uždraudė streikuojan
tiems gatvinių karų tarnams kokiu 
nors bildu stabdyti karų bėgioji
mą. MAt ‘Amerikos teisėjai nieko 
Sercsn’° uždraudimus surasti 

. ne moka, bet Uždraudimų užtai 
jie nesigaili.

\’a!stybių valdžia, arba visokia 
valdžia, arba visokios įstatymų 
formos, arba pripažysta ir remia 
valdininkų žudymą”.

Teisybė, anarchistai kaulu yra 
gerklėje socijalistams, bet tas vis- nėra, apart vardo?” Čia p. Išau
gi neduoda tiesos jiems meluoti kis truputį per toli nuvažiavo ir 
apie juos ir redaktorius "Kovos", todėl prisiėjo vežimėlį atgal stum- 
atkartodamas policijos melus, ne- ti, talpinti į sekantį "Lietuvos” 
gali išsiteisinti nežinojimu teorijos num. pataisymą “....terp lenkiš- 
anarchizmo; jeigu ir nežinojo jis kos to vardo farsos ir Petrausko 
jos, tai neturėjo jis tiesos nė pa- operetės nėra nieko bendro apart 
šakoti tą, ko jis nežino. Ccntury vardo, kas link muzikos (vardą, 
Divtionary apie anarchizmą sako: matyt, p. L. priskaito prie muzi- 
kad "tai yra draugijinė teorija, 
prifiažy stanti tvarką be jokio tie
saus valdymo žmogaus žmogumi, 
kai|io politišką idealą; pilna indu- 
viduališka laisvė”. Taigi princi
pas laisvės negali reikšti po draug 
principo prievartos ir anarchistų 
mylimiausias patarimas “Žiūrėk 
pasai savęs” anaiptol neliepia už
mušinėti. Galima su anarchistais 
nesutikti, 1x1 nepridera juos 
šmeižti. Jeigu terp jų randasi už- 

’ mušikai 
kaip ir terp kitos rųšies žmo
nių. Juos nuveda prie to gal su
klydimas jų proto, gal neišven
giamos aplinkybės, ar gal reikalas 
apgynimo savo ypatos. Męs nė 
vieno nekaltiname tokiuose atsi
tikimuose. mažiau gi dar kaltiname 
išpažintojus jų principų, čolgoš 
buvo toks jau karštas socijalde- 
mokratas agitatorius, kaip ir musų 
Rutkus; ar kas kaltino socijalistus 
už nušovimą McKinley’o? Ne. 
Už jį nukentėjo nekalti žmonės, 
pasekėjai anarchizmo. Bet anar
chistai nekoliojo už tai socijalistų 
ir nesakė, kad jie nieko neturi 
bendro su socijalistais. kaip dabar
kad sako socijalistai; jie buvo do- '(■vn jjs vatjjna ]uane raštijiš- 
resni už socijalistus ir gėdijosi me- ku vagjm> nors lnano jokio vogto 
hioti. kadangi terp socijalistų ir nuo veikalo niekados nematė,
anarchistų yra daug kas bendro, ]• kur tas tvirtiuimas, kad aš 
nes ir vieni ir kiti eina prie Geno n<»rėjęs išteisiiiti^jpvo raštijišką 
ir to paties tikslo - apvisuomeni- vagystę. Gal iš Griniaus ir Liut-

Bet jai 
p. Laukis netingėjo perskaityti 
Griniaus ir Liutkaus straipsnius, 
kurie ra’ėt apie sau nenuprantamus 
ir ne jiems prigulinčius dalykus, 
tai kodėl neperskaitė tilpusio tame 
pat "Kovos” num., kur kalbėta 
apie "Kam. ir Mal.” neoriginališ- 
kunią, redaktoriaus straipsnio? - Re
daktorius ten aiškino, kad tuod- 
viejų vyrų kalbos apie pliagijatus 
klaidingos. Jeigu gi p. Petraus
kas ne papildė nuodėmės pasiva
dindamas autorius verstos iš sve
timos kalbos farsos ir jiarašydams 
anai savotišką - muziką, nors pirma 
tai farsai buvo pritaikinta mu
zika kito kompozitoriaus, tai ko
dėl aš tampu raštijišku vagim aky
se p. Laukio, arba pliagijateriu 
anot Griniaus ir Liutkaus, vos tik 
mėginęs surinkti sąsiuvėlį revo
liucijos dainų ir suharmonizuoti 
tas. kurių sutaikintų balsams dar 
neturėjome? Juk 
pliagijatus tai tik 
nekuriu ypatų su 
manąsias dainas, o
Sanjugai p. Petrausko tobulas ir 
l»e pliagijatų revoliucijinc* kom
pozicijas. Ir gerbiamas p. Pet
rauskas apsiėmė tą atlikti (žiur. 
"Kovos" N X-5 'H'9 š. m.). Todėl 

i bereikalo p. Laukis tvirtina, buk 
‘ socijalistai niekiną p. Petrauską.

Jie iki šiam laikui neliauja jį ger
bia. ir su nekantrumu laukia priža
dėtų Sanjungos vienam viršininkui 
revol. ilsinu rinkio. Brookly ne so
cijalistai ką tik iš kailio neiasinė- 
rė. bestaty darni ant scenos "Kami- 
nakrėtį” ir jei Petrauskas čia ne 
buvo apdovanotas vainikais ir bu- 
kėtais, tai tame nė jo. nė socijali- 
tų. nė tautiečių kaltės nėra. Vgi 
galima buvo krauti vainikus už 
skambinimą ant šimtmetinio forte
pijono jšduodancio skaurados bal
są. arba už dainavimą žemoj, su
puvusioj salėj, kur dainuojančiojo 
lialsas dingsta kaip plunksni
niais patalais? Ar galima jiagirti 
orkestrą spiegiančią ir žviegiančią 
iš sulanksty tų blekinių dūdų nesu
tinkančių 
no. arba 
ro, kur

ATS1SAUKIMAS | MOTERIS. 
Jau kiek laiko .atgalios mus 

Lietuvaičių Apšvietos Draugystė 
Brooklyne, N. Y., ant savo susi
rinkimų svarstėme reikalingumą 
moterų organizacijos - Sanjungos, 
kurios tikslas butų apšvietimas
tarp savęs ir platinimas apšvietos savo kovą, kad jos išgelbėtų juos 
tarp musų nelaimingų seserų, nuo liado mirties, tai tegul tą jia- 
tam tikrai parūpintais lapeliais, sako tiesiog; jie musų akyse bus 
knygomis, prakalbomis, gvildenant tąsyk kad ir be narsos, tai teisin- 
moterų klausimą ir jų gyvenimą; gi, jr kaipo silpni, verti pasigai- 
tokiu budu prirengti jas prie įėjimo, 
daly vavimo viešuose dalykuose ir 
prie atgavimo savo žmogiškų tie
sų. Tą atradome būtinai reikalin
gu-

Su šituo mieriu išsiuntinėjome I,s .... , :;1 t , Į jo kelinių (kaip savo laike Žaga
ras pasijuokė iš Susivienvjimo), 
tai visgi Rutkus ar kitas kokis so
cijalistai neturi teisės ant manęs 
pykti už išjuokimą privatiškbs sa
vasties, kadangi socijaiizmas jo
kio* privatiškos savasties nepri- 
(tažysta; pas socijalistus viskas 

I turi būti iš vieno ir visi vienas ki
tu turi rūpintis; taigi jie ir šaukia 
visa gerkle: "Vienas visiems, ir 
visi vienam". liet, kad šitas altru
izmo principas negali būti pritai 
kytas prie žmogaus prigimimo, tai 
tą kiekvienas gali matyti, kas akis 
turi. Iš (latyrimo męs žinome ge
rai tą, kad kas rūpinasi kito rei
kalais, tas neturi kada rūpintis sa 
vais. Gyvenimas gi aiškiai mo
kina mus to, kad kas |>ats apie sa
ve nesirūpina, tai apie jį nesirūpi
na nė kiti, hlant šitą pamatyti, 
užtenka mums pažiūrėti į istoriją. 
Krikščionybė kuone du tūkstančiu 
metų rėmėsi šituo principu altru
izmo, skelbdama savo "Mylėk ar- 
tymą tavo kaipo |iatsai save" ir 

’ <1 ievoliaįmingi žmonelė*, darydami 
gerą savo artyinui. degino jį ant 
laužo, laužė jam kaulus, virino jį. 
korė ir skandino ir visgi galų-ga 
le, kaipo išeigą to prakilno mokslo, 
turime šiądien vienus perdaug nu 

kitus be galo sudziuvu 
vienus su perdaug didelė- 

laisvėmis, kitus be jokių lai- 
visai. Socijalistai, bedaryda- 
refonnas, krikščionybės žo- 

Mylėk artymą savo” pa 
ais: "\ ienas, visiems ir 

visi vienam" ir varo tą }>atį darbą 
tie capo. Kas gali nesijuokti, ma
tydamas juos tą darant? Bet so
cijalistams tas nėra juokais ir jie 
pajuokimą tokį ve mano va
dina nedorumu. Teisintis prieš 
juos butų veltas darbas, o kaltinti 
juo* už jų supratimą butų netei- 

Ką jie kalti, jeigu jiems 
doro

Kad 
abcinai imant.

Taigi tosios pradilusios kelinės 
visgi nebuvo privatišku dalyku. 
Bet jei ir butų buvęs mano pasi
juokimas ne iš jo principo, tik iš

atsišaukimus j>er laiškus, ant ko j 
gavome širdingus pritarimus ir ( 
paraginimą, kad k 110 veikiausiai
įkūnytume musų užmanymą.

Matydamos, kad atsiliepusios 
draugės nori kougreičiausiai, su
vieniję spėkas, imtis darbo, nu
tarėme sušaukti moterų siisivažia 
vimą pirmoje pusėj berželio mė
nesio Brooklyne, N. Y.; vietą ir 
dieną pranešime vėliaus.

Moterįs, kurios pažįsta ir at
jaučia sunkų moteriškės padėjimą 
netik šeimynoje, l»rt ir draugijoj, 
ypatingai dabartės, kada kapita
lizmas viešpatauja suvrrzdamas 
visą sunkenybę ant moteriškė; 
sprando, privalo vienytis ir siivie 
ny tomis spėkomis išjivškoti prie
žastį sitos moterų sunkenybės ir 
stengtis prašalinti ją.

Neturime laukti; neturime tikė
tis. kad gal kada pats per save 

! įvyks toks surėdymas, kada mote
riškė turės žmogaus tiesas; nes 
jei ji ir turėtų jas, o nepažintų 
jų, arba nemokėtų iš jų naudotis, 
tai bus tik vergė, kaip ligšiol kad 
buvo.

Sesers? nelaukime, sudėję ran-Į 
kas iki vyrai mums iškovoti lygias 
tiesas; nes istorija liudija, kad 
"viltis kiekvieno pavergto luomo 
turi būti savyje”. Nepavokime 
savo reikalo kitiems aprūpinti, l>et 
rūpinkimės pačios, ką galime ge 
riatisiai |>adaryti' susivieniję.

Taigi draugystės ir pavienės

REIKALE MOTERŲ ĄPŠVIE | 
TOS DRAUGYSTĖS.

Bėgant laikui, žmonija ~žengia 
prie platesnio susipratimo su da
lykais jai reikalingai'*. Ir mote
rys nenori atsilikti, kadangi ir 
joms reikia gy venti |m> tuom pa
čiu dangum, ir joms reikalingos

tai tas yra lygiai teip.

kos!)” Tuomi jau patsai p. liau
kis pripažįsta ant galo, kad “Ka- 
minakrėtis ir Malūnininkas” yra 
tik vertimu lenkiškosios farsos į 
lietuvišką kalbą ir kad tai* len
kiškai farsai pirm p. Petr. buvo 
parašyta muzika (tik keli kuple
tai. Red.) o pastarasis žadėjo 
savotiškąją, kurią p. Laukis va
dina nieko bendro neturinčią su 
lenkiškąją, apart vardo. Bet ta
me tai ir dalykas, kad p. Petraus
kas plakatuose ir apgarsinimuose 
(žir. "Kovos” Nr. 35 p.tn.) sa
ve vadino autorių ir komjiozitoriu 
viso veikalo, kaipo originališko. 
Apie tą tik aš ir minėjau ‘‘Kovoj** 
š. m. Iš ko p. Laukis gavo pro
gą, nepasakęs viską, taine jiačiani 
“L.” num., pavadinti mane rašti-' 
jišku vagim. Reikia tik stebėtis 
kaip lengvai p. Laukis priskaito 
mane prie nedorėlių tik už pa
sakymą. kad "Kaminakrėtis ir Ma
lūnininkas” yra verstas iš‘lenkiško*

- sios, ko ir pats p. Laukis 
negali nežinoti; matyt . kad

1 jam rūpėjo tik pakoliot ma- 
1 ne kaijx> socijalbtą, nežiūrint ar 

teisingi koliojimo motyvai, ar ne.
•n jiat jis vadina mane ra*tijiš-

tukusiu 
sius; 
mis 
svių 
mi

1 džius:

nimo gy veninio pabuklų, tik skir-1 kaus rį2o]illcijų ištraukti ? 
tais ‘ ‘ • *•
svę. 
kad 
bus 
kitą

reikalą ir prisircngkite prie susi
važiavimo. kur galėsime išdirbti 
*ayo darbui programą ir susior
ganizuoti. Nepalikite svarstymą 
iki susivažiavimui, bet prisireng- 
įkite iš kalno, kad butų galimai 
greičiaus ir tvirčiau* darlią už
vesti; ir nepamirškite,. kad pasek- 
mingumas susivažiavimo ir orga
nizacijos priguli nuo jų*ų pačių.

Drauges, turinčios kokiu* pata 
rimus arlia norinčios ką daugiau 
patirti link šito įlalyko, malonės 
kreiptis šituomi adresu: Miss M. 
M. Rue, (jeneral Delivery, Nevv 
York t ity.

Ukvicčiame ri*as moterų drau
gystes prisiųsti savo atstovus; 
tai|»gi ir paviene* moteris, noriu- ........ ... ... tik jiems vieniems suprantamais
čias prisidėti pne 'įto tani kilto, , . , . ., 1 , , .... vardai*, ant savo nelaimes, negali
nors sunkaus dariMt; kviečiame . . ...., , ... priversti save taikvtis prie jų is-
visas dalvvauti susivažiavime. ..... . . ....... , * . . ... .... vedžiojimų. Jeigu jų pnesimnkas

v ardan Lietuvaičių Apsvietos . ..
Draugystės

Ne minėsiu moterų augštesnių 
luomų, kurios gal ir per daug le
pinamos ir paikinamos,- liet kalite 
siu apie moteris darbininkiškos 
kiiasos, kurio" labai žemai stovi, 
ypač ateivės čia Amerikoj. Čia 
jas vergia iš visų (tusių netiku
sios sanlygos. jų vyrus ir sūnus 
'(įaudžia, kapitalisto letena jiaver- 
gia jų protą ir spėkas, o joms 
tenka tik juodas vargas kęsti, ne
gali nė skųstis 
gausi atsakymą 
pintis 
Ji nuo 
atsilsio apie namus ir šeimyną, 
neturėdama laiko nė ramiai paval
gyti. Ji teip ir mano, kad ji nie
ko ne uždirba ir jos darbas be 
vertės, kadangi vyras teip sako. 
Ji tyli, suspausta vargų ir ligų, 
kaip pelė po šluota.

Tūlos pirmeivės moterys prade
da mąstyti apie įgijimą lygių tie 
sų ir teisių balsavimo, tikėdamos 
tuom pagerinti savo būvį. Tas 
____  o ‘ Bet vėl 
kįla klausymas: ar męs ištikro jau 
pataikytume vesti politikos reika
lus, menkai apsijiažinusios sif po- 

1 litika ir kultūriškais dalykais? 
’ Kaip šiądien vyrus paperka alum, 

cigarais ir doliariais, gal moteris 
priviliotų kokis jagamastis gra
žiais žodžiais!* Man rodos, kad 

------ — _ ____ mums lietuvėms reikia pirma mo- 
galima pamatyti, daugumas bijo | kvtiesi, šviestiesi, nes mums dar

\ ienykimės, riški-1 danis šitą jo pasielgimą, norėjau

tavo darbas ru- 
apie grinčią ir pečių!" 
anksto iki vėlai dirlia be 
apie namus ir

K. B.

I§ rihnelander, \vis.
tūlas 
Bri

Čia aplinkinėse gyvena 
lietuvių farmerių skaitlius, 
sirinko per Velykas apie 30 lietu
vių dirbančių giriose. Ir, 
ma, paprastu budu apvaikščiojo | vjskas gražiai skamba. 
Cliristaus prisikėlimo šventę: par-1 --
sigabeno alaus ir degtinės ir 
šventė gana triukšmingai, ne vie
nam gerai apdaužė makaulę, kaip 
kokį reikėjo vežti net pas dak
tarą.

Skaitančių apšv iečiančius žmo
gų raštus čia mažai, apart malda
knygės retai kur kitokią knygą

žino-

svietišką knygą 
į rankas paimt, 
rėdami ką veikti 
kitam makaules.

ar laikraštį net 
Toki tai, netu- 

ir skaidosi viens

Cicilikas.

smga.
teip jšrodo? 'Supratimas 
eina pagal išlavinimą proto, 
musų socijalistai, 
nėra perdaug augštai išlavinę sa
vo protą, tai fiarodo tą jų pasiel
gimai. Pas juos priimta vadinti 
kiekvieną buržujum, kapitali-tų 
tarnu, siurbėle, "plutokratu prole
taro jausmų ir kitais moksliškai*.

keliais. Anarchistai per lai- 
socijalistai per prievartą. Bet 
socijalistų prievarta nemažiaus 
sunki žmonėms už kokį nors 
despotizmą, tai jau tą prade

da (vatini ir fiatys nariai Liet. Soc. 
Sanj. Ne kas daugiau, kaip pasi
piktinimas tuoju despotizmu San
jungos administracijos privertė 
kuopą Philadelphioje išleisti didelį 
pliakatą ir išlieti jame tvaną deja
vimų ir nusiskundimų ant intrigų 
ir despotizmo savo centrališkos 
valdžios ir teip |*at despotizmo la
bas privertė administracijos narius 
rašinėti savo salininkams laiškus, 
kviečiant suvažiuoti Seiman dviem 
dienom pirmiau rako, kad, pada
rius terp savęs suokalbį, su sykiu 
galima butų uždaryti burnas tiems 
kurie drysta kaltinti kame nors 
savo gerus, didumu balsų išrinktus 
viršininkus.

šitie ve žmonės šneka mums 
savo teikiamą mums išgany- 
Kuomi jie laiko žmones?

Laukis.

apie 
mą!

paskalos apie 
buvę išmistas 
tikslu atmesti 
suteikti L., S.

Punxsuta\\ ney, Pa. Šitose 
aplinkinėse darbai eina prastai: 
kasyklose Delancey dirba mažai; 
mažai dirba ir aplinkinėse Du- 
bois. , » . į

Bridgeport, O. pradėjo dirb
ti kasy klose Lorain Uoal & Dock 
Co. Prie darbo patilpo 1500 dar
bininkų. . Rengia teijigi kasyklas 
Empirc Youngstownc ir Gaylorde. 

laiku prasidės dar-

IŠ RHONE, PA.

Dabar dirba kiekvieną dieną 
pilną laiką čianykščiose kasyklose, 
tik užmokesnis ne geriausias. Iš 
kitur pribuvusiam darbas ne sun
ku gauti.

Dabar čianyk.ščiai lietuviai tve
ria savo parapiją, nori ir bažny
čią statyti. Turi jau ir lotus ap- 

1 sirinkę, bet kunigui K. Sutkaičiui 
.tokis žmonių noras ne labai pa
tinka.

Čianykštė D. L. K. Gedimino

labai pa-

AR VISKAS TIESA. KĄima jį bauginti ir rašo jam ano- 
nyinišką laišką. Tą sakau ne iš 
piršto išlaužęs, bet iš faktų. Pri
vestu čia ištrauką iš tokio laiško, 
rašyto kn. Halaburdai, Clevelandc. | 
kur yra teip, sakoma: "Tu pra- ; 
keikta* kunige llalaburdc, ka tu. 
nori nog 3-čios kuopos Socijalistų. 
kad ant savo jiainokslų žmonės at
kalbini, kad neitų klausyti prakal
bų — už tokį tavo darba mias at 
nagradisim tau. kaip kolorado 
talijonas \Vokiečiu kunigui. — Jei 
mias socelisti nesuvaklysiine žmo
nių priešo, tei pasitalksima Hanar- 
kistus į talką. — Halaburda. če 
ne liaikos — pasistorok smerčiui 
marškinius". — Pasirašyta: “So
cialistas ne kas kitas jo mus bijo 
Sluptarne ali pabaidysinte ir kuni
gus". *-

šitokie laiškai į madą yra įėję 
u..........T. „ pa* mus socijalistus rašinėti jiems
. tai tegul būva jo nepatinkamoms ypatoms. Už to- 

šventa valia ;bet aš visgi pasirūpiu- kilis laiškus ne pykti reikia ant jų 
siu jį pertikrinti «iginalu jo pa- rašėjų, bet gailėtis jų. Jie tą da- 
ties rašto, kurri mano laimei yra ro ne patys, bet skatinami įspu- 
padėtas archyvan,kaipo ženklas jo džių gautų nuo savo vadovų. Nuo 
r.ėjiaprasto darbštumo. Paminė- savo vadovų ne nuo kito ko jie

■ ■Igimą, norėjau žino, kad "Hanarkistai” tai pigiai 
h. tik taktiką jo gaunamas įrankis kam nors bombą 
riįalistų. padėti, ar galvą nutraukti. Tary-

I Teip pat ir maho pasijuokimas iš tum žmogui, turinčiam priekabę 
jo pradilusių kelinių visai nėra prie apšvietimo vertėtų gėdytis 
tuo, kuo* jis jį vadina. Kelinės, ar svetimas teorijas teršti melais, bet 
ne kelinės nustoja būti privatišku pas mus socijalistus to nėra. Jie 
dalyku, jeigu jos yra užmetamos laikosi to principo, kad tikslas iš
kiliems ir mano išsitarimas apie teisina būdą. Šitą silpnybę gali- 
Rutkaus pradilusias kelines buvo me įžiūrėti net ir pačiame redak- 
tik atsakymu jam ant jo viešo toriuje “Kovos”, kuris 12 num. 
kaltinimo merginų už jų laikymąsi -,i1—* 
pasiturinčiųjų pusės. Girdi, jos 
neina už susipratusio darbininko 
vien dėlto, kad jis biednas, bet

Komitetas.
P. S. Kiti laikraščiai malonės 

perspauzdinti.

DAR ŽODIS.
Paskutiniu kartu, atsakydamas so 
cijalistams. maniau užbaigsiu gin
čus ir galėsiu apie ką rimtesnio 
su jais pakalbėti, apie jų princi
pu*, duokime *au, kuriuos jie, pri
sispyrę. mums siulo kaipo tikriau
sią vaistą nuo visų draugijos ligų. 
Ret kur tau! Rutkus pirmas užsi
šoko: Kam as meluojąs apie jo 
prakalbas ir kam rodąs visiems jo 
privatiškas kelines. — Apie jo pra 
kalbas nieko negalėjau pameluoti; 
kad jis pats aprašinėjo savo pra- 
Idbas. n epą si gailėdamas jonfs ge
ro l žodžio ir pasirašydamas "Bu
vęs ant prakalbų” ir kitokiais var
dais, tai ne aš ■'rieitas tą žinau ir 
jeigu jis, užsimiršę* tą, gazdina 
mane teismu.

kad

daug reikia, 
mės į organizacijas ir krūvoj gvil- paiicsti ne jo vpatą. 1 
denkime visokius klausimus, kur jr panašių jam I socijalistų. 
tik yra proga. •• • •

Chicagoj susitvėrė neseniai mo
terų “Apšvietos” draugystė, kuri 
užsiima savitarpiniu besilavinimu, 
joje kiekvieną mėnesį skaitomi re
feratai, parengti sumanesnių drau
gių. Pereitą mėnesį draugė S. A. 
Rutkauskiutė, medicinos studen
tė, skaitė “Apie dabartinį padėjimą 
musų, merginų ir kokia ateitis jas 
laukia”. Sekantis skaitymas bus 
M. . Horodeckiutės “Apie kultūrą , ,v.. ___ tmoterų senesnių laikų”, nedėlioj, glaudžiasi prie tų, kurie pinigingi. I 
3 gegužio, pirmą valandą po pietų, Tą jis pasakė viešai ir man valia 
po nr. 869 — 33rd Place. buvo teipgi viešai pasijuokti iš to-i

M. Dauūjonaitienė. kio jo reikalą vinto. Ir kam gi ga-

J j “Kovos”, kuris 12 num. 
dėlei atsitikusio Chicagos vir
šininko nušovimo žydelio * Auer- 
bacho, straipsnyje “Raudonas pa
vojus’, nė neužsimerkęs atkartoja 
nušutusią pasaką policijos apie 
anarchistus. Girdi: “anarchistai 
yra tai ypatos, kurios išpažįsta 
arba remia tai, kad su spėka ar

Žinome, kad rusai, ypač valdi
ninkai, nepasako be keiksmo nė 
poros žodžių. Turbūt sekdami 
anų pavyzdį. nn’'|i lietirviškiejie 
rašėjai neparašo !*• . kolionių ir 
šmeižimų nė vieną straipsnį ar ko
respondenciją. Prie ypatų tos rų
šies pirguli ir p. J. liaukis. Ko
liojasi jis tokiu pat tonu, kaip 
Daukša, l.ibrikas' Grinius, Liut
kus et consortes, teip gražiai pri
marginę lietuviškus laikraščius už- 
kaboriniars žodeliais. I>et anuos nėr 
ką nė 
kybės 
mokti, 
Konės 
giežos 
tvarkos.
žinomas musų skaitančiai visuome
nei p. J. Laukis — tai tikrai ‘rei
kia stebėtis. O koliojasi jis su 
šaltu apsvarstymu, sii prirody
mais, stengiasi net faktais savo 
žodžius paremti. Jis išjieškojo 
la’tkraščiuose. išgirdo kalbose, ir 
pamatė pasielgimuose visas kitų 
nedorybes, vagystes ir šmeižimus, 
tik nepastebėjo to, kad laikraštyje 
koliotis suvisu neišpuola. Jo ko
lionių arena — "Lietuva" N N. 14 
ir 16, aukos — socijalistai, prie
žastis — Petrauskas.

Ant kiek teisingi p.
Vadžiojimai apie kitus socijalistus 
— nežinau, vienok iš 
manęs apkaltinimo matau, kad jis 
apie savo išvadžiojimų teisingumą 
mažai rūpinosi. Kalbu čia apie p. 
Laukio korespondenciją iš Giica- 
gos, tilpusią “Lietuvos” 
kur tarp ko kito pasakyta: “Ar 
ne socijalistas stengėsi “Kovoje" 
nužeminti musų dainių p. Pet
rauską, sakydamas, kad jo operetė 
"Kaminakrėtis ir

padyvit: gal jiems aplin- 
neleido nieko geresnio iš- 
kaip koliotis ir tos jų ko- 
pasipylė kaipo vaisiai pa- 
ir keršto, be apmastymo, be 

Bet kad koliojasi gerai

per ketvirdalį' td- 
dainavimą 
pastatytas

Laukio iš

mesto ant

14 num..

cho-

šakyje scenos solistas tampėsi prieš 
publiką tarsi Sv. Vito liga ap
sėstas ir alkūnėmis dainininkus ba
dė? Vienok nežiūrint į tą viską, 
publika plojo ir džiaugėsi. Pet
rauskas vis da Brooklynicčiams 
bus laukiamu ir pageidaujamu sve
čiu, o jei ir yra koks juom neuž
siganėdinęs, tai to suvis negirdėti, 
nes čia tokius per laikraščius ne- 
kolioja ir už tat joki vaidai ir par
tijų peštynės už talentuotą dainių 
nekyla (Laukio kalbėta apie Chi- 
cagos, ne Brooklyno soči jai i-.tų 
pasielgimus ir Petr. Red.). į

P. Bukšnaitis. ‘

Talpiname šitą atsiliepimą, k:a- 
Kau jo vjjct cit i daugi kiekvienas užgautas turi t“ 
Malūnininkas" | sę atsiliepti, gali pasiteisinti, bet

tei-



geistame jau, kad kartą pasibaig
tų tuščios terlionės laikraščiuose 
dėl Petrausko veikimo. Terlionės 
tos juk labiausiai skaudžios jų ne 
mėgstančiam, tylinčiam Petrauskui. 
Kągi ji»~ kaltas, jeigu mes terliotis 
mėgstame, nieko geresnio surasti 
neįstengdami ? Ir musų neva pasi
teisinimai ir išmetinėjimai rodo, 
kad mes nė vieno, nė kito nemo
kame atlikti kaip reikia, motyvai, 
privadžiojimai, mokinimai gana 
tankiai parodo, kad ir mokintojui 
trūksta atsakančio supratimo,kaip 
ir tam, kurį norime mokyti.

Tas duodasi pritaikyti ir 
prie operetės Petrausko. Auto
rius atsiliepimo mano, kad ji 
ne originališka, nes yra tokia jau 
farsa lenkiškoj kalboj (ji gerai ži
noma. Duodavo ją seniau Varša- 

. voą darželių teatruose). Tas vie
nok dar ne atima Petrausko ope
retei originališkumo. Gounodo 
“Faust” paimtas iš Goethes dra- 

*mos, ‘Romeo ir Julija’ iš Sheakes- 
pearo, Čaikovskio “Orliano Mer
gele’*, Rossinio “VVilius Tell” iš 
Schillerio, Ponchielio “Lietuviai”, 
Želenskio “Konrad VVallenrod" iš 
Mickevičiaus, Jareckio “Mindau- 
gis” iš Slowackio, o vienok tos 
operos originališkos. Yra teipgi 
net tos pačios operos kelių kom- 
ponistų rašytos, o jos vis
gi originališkos. Operose mat 
ir operetėse eina apie muziką, bet 
ne apie žodžius. Ne pliagijatas 
yra Petrausko “Kaminakrėtis" 
bent sulyg šių laikų etikos ir su
pratimo, o to, ar norime, ar ne, 
ir mes turime laikytiesi, nes su sa
vo originališka etika, kaip musų 
tušti vaidai rodo, netoli nužengsi
me. J

Su revoliucijos dainoms yra tru
putį kitaip. Tęn ne žodžiai, bet 
muzika sunaudota, žodžiai revoliu- 
cijinėse dainose kartais visai ne 
sutinka su tais, kokiems muzika 
buvo komponuota. Musų revoliu
cijos dainoms pritaikyta muzika iš 

*T)onizečio, Rougono de Isle, Žano 
ir kitų. Šitų komponistų muzika 
apdirbta, čia ne reikia jau nieko 
pridėti, nes pridedant, galima tik 
muziką sudarkyti, kaip tai pada
ryta pas mus su marselietę, kurią 
antai net teip- prancūzų nekenčian 
ti vokiečiai dainuoja teip, kaip ji 
autoriaus parašyta. Taigi lietu- 

. viškose revoliucijos dainose reikia 
vien lietuviškus žodžius prie gata
vos muzikos pritaikyti. Tame tai 
ir yra visas skirtumas, o jis labai 
svarbus. Perašant todėl svetimą 
miziką, reikia . parodyti, keno ji 
yra.

. Red.
■ tt'" ' '
: i- ;.________________

KAS SKUNDE?
šešioliktam numeryj “Lietu

vos”, įV-as Gaižupis ir Stankus 
parašė čiela bibliją “etikos, do
ros” ir gale “melagysčių”, ir ant 
galo klausė manės: Kas skundė ? 
Koki faktai? Iškur tą išgalvo
jai? ,

Atsakit galėsiu, galėsiu ‘duot 
ir faktus, kurių pats buvau 
liudininku, arba nors girdėjau iš 
neabejotinų šaltinių. - Dėl paran- 
kumo, mėginsiu duot atsakymą.

Gaižupis, straipsnyj “Suum 
Cuique”, klausia “Progreso Ra
telio"; kas jį įbaidė su politika, 
mokslu ir tt. Bet reikia jį pa
klausti: kada skaitė "Progreso 
Ratelio” rezoliuciją? ■ Kodėl ra
šo apie tą, ko nežino ir nesupran
ta? Kam meluoja? Juk gerai 
žino, kad prelekcija “Apie gyvy
bę” buvo penkta “Progreso Ra
telio” — kad jisai pradėjo savo 
gyvenimą 19 sausio, o ne 8 ko
vo. Kad ta prelekcija buvo vie
šai apgarsinta pirmu kartu 9 va
sario, kad plakatai buvo dalina
mi dvi sanvaiti prieš skaitymą! 
Kad publika dažinojo apie mote
rų prakalbas tik kelioms die-. 
nocns prieš jų įvykdimą, o ne ke
lioms sanvaitėms! Kokiame nu
meryj “Robotniko” buvo tos pra
kalbos garsintos ir kokiu budu? 
Ar bent žinantis galėjo suprast 
apie ką ten rašo? Gaižupis vi
sus tuos faktus žino, vienok rašo 
kitaip. Kodėl? Gal todėl, kad 
jis susipažinęs su “elementarišką 
etika" ir “korespondento parei
goms?’ O gal iš “rimtumo”?

O dabar kas link skundų. Pa
gal p. Vinikaičio žodžius: “Nu
ėjus į policijos staciją ir pasakius, 
ko norime, policija padavė šias 
priežastis neleidimo laikyt prelek- 
cijas: Jūsų susirinkimai neat- 
sibuva ramiai, jie per triukšmingi. 
Jus raginat žmonis prie spėkos, 
sakydami, kad darbininkas ne
privalo nieko pirkti — jis turi 
pilną tiesą pasiimti. Jus atmetat 
valdžią it viską dabar esantį pa- 
niėkinat . Pasakė ir daugiau 
“priežasčių”, kurios, turiu prist- 
oažint, nebuvo naujiena, nes vi

sas. tas “priežastis” mačiau musų 
ir socijalistų susirinkimuose ir ži
nojau, kad tas daeis prie polici
jos ankščiau ar vėliau. Bet per
tikrinus policija, kad mums už
mestos “priežastys” be pamato, 
policiją, uždavus kelis smulkes
nius klausimus, leidimą da su 
gerais velijimais davė

Iš augščiau minėtų žodžių nė 
dvasios, nė kvapo p. Stankaus 
žodžių: “pasakė, kad nepasakys, 
(tai vis mažmožiai ne verti mi
nėjimo, tik laikraštyj vietą be 
reikalo užima. Reikia atsakyti 
tik ir tai ne tuščiais žodžiais, bet 
svarbiais motyvais ant svarbių j 
klausymų. Red.), kad negali iš
duoti detektyvo”, nesimato. Poli
cija, sakydama “priežastis”, paro
dė, kas skundė. Kiekvienas, ma
tydamas, kas Brooklyne dėjos, 
pasakys stačiai kas skundė ir kas 
kaltas.

Bet kaip su “triukšmais?” 
Kaip su “ramybe?” Juk tą "pa
žangesni vyručiai” dirbo šaltu 
kauju; per penkias “Progreso 
Ratelio” prelekcijas kėlė triukš
mus ir demonstracijas viduryj 
nakties, kad sukelti aplinkinių gy
ventojus. Baikavot sakysit? Bet 
ar žmonis suprato teip ? Gal.... 
bet, toli-toli nevisi. — O juk tas 
viskas buvo: perduota policijai 
žmonių, kurių pareiga tą daryti! 
Kas tat skundė? Jo vardas, pra- 
verdė? Ar neaišku. o tą 
žinote ponas “Rimtuoliau” ir to 
užsiginti negali! O vienok klau
si, nors su manim sutiksi, kad 
vardas skundiko yra “Kvaila tak
tika” musų “pažangesniųjų vy
ry”-

Parašiau apie “Moterų Ap- 
švietos Draugystę” teip kaip ją 
matau. Ta draugystė nėra "Mo
terų Apšvietos Draugystė", ji yra 
“Moterų Politikos Draugystė", 
Apie tai lietuviškos moterys pri
valo žinoti. Ji vienbalsiai nubal
savo viešame susirinkime 9 sau
sio, kad joms ir visai žmonijai 
pirmiausia reikalingiausia* yra 
“politika" o ne mokslas. Nebu
vo nė minėta apie reikalą mokslo. 
Prieš tą draugystę kaipo “Mote
rų Politikos Draugystę” nulen
kiu galvą, ir linkiu jai viso labo, 
— bet kaipo “mokslišką”, ir ap
švietos — nieko gero nuo jos 
nesitikiu.

Kartą 19 kuopos susirinkime 
buvo pakeltas klausymas, kas 
žmonėms reikalingesnis — poli
tika, ar mokslas? .Atsakymas bu
vo: Mes visi žinom, kad mums 
šiądien politika yra reikalinga, o 
ne mokslas f Keno tat bus pro
gramas, kad žmonijai pirmiau
sia ir reikalingiausia politika, o 
ne apšvieta, nė mokslas? Šiau- 
čių draugystės, ar 19 kuopos?

Socijalistas.

IŠ VISUR.
Į| Pešavar apskrityj, Indijose, 

anglijonai 24 d. balandžio turėjo 
jau smarkų susirėmimą su suki
lusiais kalnų gyventojais. Angliš
kos kariumenės vadovas metėsi 
ant sukilėlių su visoms savo pa- 
jiegoms ir juos nustūmė toliau į 
kalnus. Anglijonai mūšyje nužu
dė 60 kareivių. Kiek žuvo sukilė
lių, tikrai nežinia. Buvo teipgi 
smarkus mūšiai aplinkinėse Shab- 
kader.

j Anglijos pakrantėse pasažie- 
rinis garlaivys “St. Paul” susi
mušė su Anglijos kariškuoju 
skraiduoliu “Gladiator”. Prie to 
pražuvo ir tūlas žmonių skaitlius. 
Išgriebė jau 3 negyvėlius, o trūk
sta dar 23, kurie, kaip mano, tu
rėjo prigerti. Dvi sužeistos ypa- 
tos pasimirė ligonbutyj.į o 6 dar 
ten yra.

Į Rumunijos parlamentui pa
duotas užtvirtinti sumanymas prieš 
kerosino monopolių, arba prieš A- 
merikos Standard & Oil Co. Iždo 
ministeris parlamente, savo kalboj 
išsitarė: Amerikonai nuolatai šau
kia: Amerika amerikonams vien; 
nuo dabar musų šauksmu bus: Ru
munija rumuųams, bet ne ameri
konams ! Rando sumanymas veik 
vienbalsiai likosi priimtas.

' K '''
|| Siunčiant iš Kijevo į Peterbur

gą kunigaikščiui Mikalojui Niko- 
lajevičui visokius dokumentus, 
terp jų ir plianus parubežinių Mas- 
kolijos tvirtovių, jie liko pavogti. 
Kur dabar yra tie plianai, nežinia. 
Manoma, kad juos turi jau koki 
užrubežių Maskolijos priešai.

H Anglijos laivų dirbėjai nuta
rė paleisti iš savo dirbtuvių visus 
darbininkus ir uždaryti dirbtuves 
neaprubežiuotam laikui.

|| Už pasikėsinimą ant gyvasties 
Guatemalės prezidento, jenerolo 
Cabrera, mieste Guatemala su
šaudė 8 kariškosios mokyklos 
studentus. Mat '.Audentai, pri
imant prezidentui Amerikos pa
siuntinį, pildė garbės sargybą; 
atvažiavus prezidentui, jie į jį 
pradėjo šaudyti ir sužeidė kelis jo 
urėdninkus. Po šaudymų studen
tams pasisekė pabėgti į kariškąją 
akademiją, kur juos paskui ki- 
riumenė suvaldė ir suėmė.

Poznaniaus prezidentas gra
fas Waldon gauna, kaip mano nuo 
lenkų, daug grasinančių laiškų 
Laiškų rašė jai žada jį nušauti, 
kaip neseniai nušovė Galicijos gu
bernatorių, grafą Potockį.

| 23 d. balandžio atkako Ber
lynan 50 prancūziškųjų studentų 
atlankyti Berlyno universitetą. Vo
kiečiai studentai, profesoriai ir 
rektorius priėmė, prancūzus labai 
širdingai ir karštai.

|| Ant Filipinų salų, mieste Ma- 
nilėj, 24 balandžio likosi pakarti 
du sukilusių prieš amerikonus, 
patekę į jų rankas, vadovai čia
buvių moro giminės — Omongs 
ir Fernandez. Išteisinimui savo 
pasielgimo, amerikonai juos per
stata plėšikų vadovais.

Parodymui chiniečiams savo 
galybės, Japonijos randas nuspren
dė siųsti į Chinų nuogtus kariško-
jo laivyno 15 didelių laivų.

Į 21 d. balandžio bandyta už
mušti Guatemalės prezidentą , Ca- 
brerą. Važiuojant jam iš
privatiško jo gyvenimo į 
prezidento rūmą priimti Amerikos 
pasiuntinį Henza, studentai pra
dėjo laidyti į jį šuvius; vienas šū
vis prezidentui nutraukė pirštą.

Į Italijoj, vietoj laukiamo pa
vasario užstojo šalčiai. Medijo- 
lane ir Perugijoj gerai pasnigo. 
Italija vienok priguli prie šilčiau-
šių Europos kraštų.

I Venezuelės sostapilėj, mieste 
Caracas, apsireiškė azijatiškas 
maras. Buvo čia du apsirgimai. 
Turtingeshiejie gyventdjai bėgu 
iš miesto į krašto vidurius.

Vengrijos sostapilėj Peszte 
smarkiai siaučia šiltinės. Sulyg 
paskutinių žinių — penki gyven
tojų nuošimčiai serga šiltinėms.

|| Į Meksiką atėjo žinios, jog 
vidurinės Amerikos respublikoj 
Guatemalėj kįlo revoliucija prieš 
prezidento Cabreros valdžią.

Į 26 d. balandžio pietinėj An
glijoj siautė smarkios sniego dar
ganos. Snigo visą naktį ir ant 
rytojaus iki pietų. Kaip kur snie
go yra ant 8 pėdų giliai.

Maskolija, laivų varstotuose 
Clyde, Anglijoj, užsteliavo pen
kis kariškus laivus, kurie bus di
desni už didžiausius Ikariškus lai 
vus Anglijos laivyno.

|Į 1 Indijose, prieš Anglijos val
džią sukilo Peševaro apskričio 
kalnų gyventojai; prie sukilusių 
prisideda daug kaimyniškų tautų, 
net afganai; Skaitlius ginkluotų 
burių siekia jau 10000 kariauto
jų ir jis nuolatai didinasi. Angli
jos valdžia, sukilusių suvaldymui 
išsiuntė pulkininką Wilcox su 
3200 kareivių ir 18 kanuolių.

|Į Paryžiuj nusišovė svainis tur
tingiausio pasaulėj žmogaus, Leo
poldo Rothschildo, Pranciškus 
Perrugia. Patžudys Londone tu
rėjo didelį banką ir daug pinigų 
nužudė, įdėjąs juos į akcijas pri- 
gavingos Rochettes kompanijos.

Vokietijoj, Frankfurte ant 
Maino, pasimirė, išgyvenęs 70 me
tų, uždėtojas svarbiausios žydų 
organizacijos “Alliance Israelite 
Univesille”, Charles L. Halgasten, 
tikras savo tautos geradėjas. Jis 
rengė žydams mokyklas. 1849 m. 
jis gyveno Amerikoj.

lĮAustralijoj, netoli Melbourno, 
21 d. balandžio susimušė du trau
kiniai su pasivažinėtoj ais. Abudu 
traukiniai susidaužė. Iš po griu
vėsių ištraukė 42 užmuštu žmo
nių kunu, bet manoma, kad po 
griuvėsiais užmuštų yra daugiau.

|| Aname, Pietinėj Azijoj,sukilo 
gyvetojai prieš mandarinų val
džią. Anam yra po prancūzų 
globa.

II 23 d. balandžio Ryme likosi 
atidarytas Italijos moterų kongre
sas.

Ą - U ,Gadyne šlėktos viešpatavimo
r Lietuvoje

/c /.
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^Paraše Jonas Šliupas, M. D.
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m., +1675 m., garsus {Kitam gamtažinys). Tarp kitų — 
profesoriumi gymnazijos buvo istorikas Kristupas Hart- 
knoch (g. 1644, mirė 1687 m.)*).

Gedanoje gymnazija tapo įsteigta 1557 m.,*bet laike 
karių Gedanėnų su Stepų Batoriu nupuolė; rods vėliaus 
vėl atsitaisė. Kliasos turėjo akademiškus kursus, kaip ir 
Toruniuje. 1653 m. čion įvedė mokintiniams bausmę — 
uždėjimų ant galvos gėdos kepurės (taip pat, kaip Lietu
voj ir Lenkijoje, kad prisegdavo asilines ausis parapijinė
se mokyklose), klūpojimą, sėdėjimą asilų suole, net plaki
mą rykštėmis. Čion gerai mokė gamtos mokslus, ir 1677 
m. tapo įsteigta Izraėliaus Konrado “Naturforschende Ge- 
sellschaft”. Mokintinių visados daug buvo.

Čion triusėsi ant dirvos tyrų mokslų Petras Grue- 
geris (gimęs Karaliaučiuje 1580 m., mirė Gedanoje 1639 
m.). Gedanoje gyveno ir vokiečių anuomet garsus rašti
ninkas Martinas Opitz (g. 1597 m. Silezijoje), kurs 1624 
m. išleido garsią knygą apie vokiškąją poeziją (Buch vofl 
der deutschen Poeterei) ir tuomi vokiečių literatūrai pa
tarnavo, kad sutvarkino poezijos formą ir reikalavo valy
vumo kalbos. Pats rašė pamėgdžiot ines (imitatyviskas) 
dainas. Pakeltas į bajorystą, tarnavo diplomatijoje, ir 
kada apsigyveno Gedanoje, tai lx*nkų karalius pasirinko 
jį savo istorijographu 1(>37 m. Bet veikiai užsikrėtęs ma
ru, 1639 m. pasimirė, įsigilinęs į istoriškas studijas. Rei
kia dar pridėti, kad Opitz savo dainalošomis (Singspiele) 
įvesdino operą tarp vokiečių.

. Elbingoje gymnazija tapo atverta 1598 m. Pirmam 
rektoriui Jonui Mylini ( + 1()29 m.) ją valdant, taip pagar
sėjo, jog mokintiniai traukė iš Lietuvos, Lenkijos, Rusi
jos ir iš kitur. Čion gerai mokino senoviškas kalbas ir
mathematiką. Po Zygmanto. III gadynei šlėkta jau rė
čiaus čion leido vaikus į mokslą, tik kalvyniškiai siuntė 
savo kandidatus į kunigus.

Gustavas Adolpbas rūpestį turėjo apie Latvių ap
švietimą, už tai jis leido, kad jo įsteigtoje Rygos gymna- 
zijoje butų mokoma ir Latvių kalba ir taptų ten pri
imami net žemionių vaikai. Jis įsteigė gymnazijas ir 
pradines mokyklas Rygoje, Rėvaliuje ir Terbatoje. 1632 
m. 30 d. jaunio stovenėje pas Nurnbergą, kur jis stovėjo 
prieš didį Vallenšteiną. Gustavas Adolphas padėjo savo
parašą ant rašto, liepiančio įsteigti universitetą 7'crbatoje.

Partikuliariškoji mokykla Tilžėje ftirėjo visokeriopą 
likimą; jos rektoriai ėdėsi su archikunigais. kai|M» su įžei
džiančiais jų mokyklas inspektoriais; kada 1655 m. to
toriai suardė mokyklą Lyke, tai Tilžiškė išliko nej>aly- 
tėta. Ir laike 30-metinės karės Tilžės mokykla laikėsi. 
Taip-gi Švedų gadynėje ji gerai išėjo. Mokintojai jos 
dalino savo laiką tarp Cicerono ir Gambrinaus, retai kat
ras iš jų buvo tikru mokslinčiumi. Dėl vaidų tėvai vai
kus kartais turėjo siųsti į užkampines mokyklas, o vyriau
sybė į Tilžę siuntinėjo tyrinėjimui komisijas. Skaitlia- 
vimo ten pradžioje visai nemokino, o tik liuterišką ka- 
techizmą liei vokiškas psalmas. Giedojimus mokino 4 
syk per savaitę po valandą. Mažai kas tuomet tapo tin
kamai prirengtas Albertinai (Karaliaučiaus uni verst et ui), 
nors toks turėjo būti mieris los mokyklos. Pasak įsta
tymų: visi miesčionių vaikai turėjo eiti į mokyklą. Ap
link vidurį 17-to šimtmečio įvesdino šalę kitų “laisvų dai
lų" ir kalbų taipgi aritbmetiką ir mokslą rašymo (1624 
m.). 1639 m. buvo ten 5 mokintojai, o 1<>44 m. 133 mo
kintiniai, tarp kurių 3 iš Lietuvos. Mažai ten buvo vie
tinių, kurių daugumas Jankė pakanipines mokyklas, ant 
kurių nesykį vyriausybei skundėsi rektoriai. Kadangi) 
tik labai retai katras iš mokintojų temokėjo lietuviškai, 
tai pradinis tikslas luomų įsteigiant mokyklą neišsipildė, 
beje įsteigti lietuvišką ir lietuviams mokyklą. Sunkus bu
vo 1656 ir 1657 m. čionykščiai šaliai, kada Lenkų vadas 
Gąsievskis su 20000 totorių įsiveržęs pustijo kraštą. Vai
singiausios dalys, ypačiai Ysrutės aplinkės, daug nuken
tėjo nuo tos plėgos. 1664-67 m. čion rektoriavo mokin
tas magystras Jokūbas Reich, kurs 1667 m. ta|K> profe
soriumi iškalbos prie Karaliaučiaus universiteto, kur jis 
1690 m. mirė kaipo Rector Magnificus. Namas, pasta
tytas 1587 m., nudegė 1€>82 m.

“Kaip 16-nie šimtmetyje kaimyniškoje Žemaitijoje dar 
buvo daug tūkstančių Lietuvių stabmeldžiais, tai|>-pat dau
gumas pastarųjų Prūsų bus mirę, drūtai tikėdami į savo 
senus dievus. Pastariejie pėdsakai prūsiškos tautybos 
Samijoje su vargu siekia iki pradžiai 17-tojo šimtmečio” 
(A. Leskien). Ir kaip galėjo Prusai užsilaikyti, jeigu 
net mokyklos vertė juos į vokiečius ?! Sako, šiądykstė 
rytprusiškoji ponų šeimyna, Kalneiniai, ėsą ainiais anų lie
tuviškųjų senprusių. Natangijos grovas Kalneinis šią
dien gyvena pilyje Domnau. Pr. Eilavos apskrityje. Apie 
jo prusiškumą štai kokią anekdotą paduoda Friedeberg 
(II. p. 91'): “Kalneiniai jau gadynėje užkariavimo ėsą 
buvę kilta šeimyna. Tarp kitko ^parodo tai šeimynos sak
mė apie ntytšj pas l’dervangę, kur andai Kalneinis daly
vavęs kaipo priešgyna zokono (kryžeivių) ir kame jis esąs 
suėmęs tiilą grovą Eulenburg; tąjį ans nusiboginęs į Kilgį 
ir — prarijęs. Nagis šiądykštis majorato tėvonis, jauna
sai grovas ‘Kalneinis Kilgije, turi už pačią gimusią gro- 
viutę Eulehbuflg: ir kada senasai ciesorius (Vilimas I), 
kurs — k/|tp‘iinome — gerai žino visas šeimynų tradi
cijas, savčr dvįre pamato jaunąjį grovą ir jo moterį, tai 
jis tosios?klaAšia juokdariškai baimių balsu: “Ar jisai 
jau papusH^iakręs"?"

“Net J^-ame šimtmetyje, žmonės buvo marinami kai
po eretikai 'Llubekoje ir Karaliaučiuje. Tuomet išdygo 
piėtismas — nę pirmiaus kaip jo būtinai reikėjo — bet 
nors Špėneris ir jo draugai neatmetė liuteriškos doktrinos, 
jie buvo persekiojami kietų ir sausų liuteriškų theologų. 
Dabar keletas įtekmių susijungė gaišinti valdymą ortho- 
doksiškos thėlogijos. Raštai angliškų ir prancūziškų dė- 
istų; Wolffo sausa ir atitraukta philozophija, ir skepti
cizmas paplatintas Berlyno dvaro — viskas prisidėjo prie 
paplatinimo lėkšto racijonalizmo 17-tojo šimtmečio, kurį 
galima vadinti “senuoju racijonalizmu" atskyrimui jo nuo 
“laisvos theoĮogijos" musų dienų. Sunku butų tikrai pa
sakyti kada ir kaip prasidėjo perėjimas iš seno j naują; 
bet Klopštok, Hamann, Jakobi, Lavater, ir Herder, visi 
gelbėjo paplatinti įtekmę intuicijos ir jausmo; toliaus — 
vyrai romantiškos pakraipos paplatino įtekmę imaginaci-

jos, o pofam atėjo Hėgel su Šlejermacheriu, kurie.... 
bandė sutaikyti tikėjimą su manymu — vėlę su proti” 
(Gostwick and Narrison).

10. MASKOLIJA 17-ame ŠIMTMETYJE.
Palankumas proto senovinėje Rusijoje negalėjo išsi- 1 

plėtoti dėl trukumo gerai įrengtų mokyklų, su mokslišku 
pobūdžiu, su tyrinėjimu graikiškos kalbos (taip artimos ; 
pravoslavams). 4‘Igiję su priėmimu krikščionybės gata
vus slavėniškus perguldymus šventojo rašto, pamaldiškų 

• knygų, veikalų bažnyčios, tėvų ir tt* musų proseniai, prie 
silpno žingeidumo, jautė nedaug paslankos, dar-gi mažiaus J 
reikalingumo mokintiesi graikišką kalbą. Taip senobinę 
ir senoji Rusija turėjo įvairiuose laikuose ir palyginamai sir 
kiekvienu šimtmečiu daugiaus žmonių apsiskaičiusių plačioj 
slavėniškoj perguldymų literatūroje; bet žmonių moksliš
kai apšviestų, gerai pasižįstančių su originalais viduram
žių ir senovės graikiškos literatūros, gerų mokintojų ir 
mokyklų joje beveik nebuvo. Jau X\ I ir X\ II amžiuo
se jaučiasi jų reikalingumas, atsiranda visokį bandymai, 
bet drūtos ir plačios kloties neturėjo. Šitas trukumas ir 
net nebūtis * tikro apšvietimo senobinėje ir senoje Rusi
joje (Maskvos viešpatystėje), turėjo, kaip teisingai nuro
dė Kiričjevskij, Chomiakov ir su didesnėmis išgalėmis iš
lukšteno Eugenius Golubinskij savo Istorijoje rusiškos 
cerkvės, didelę įtekmę ant pažeminimo pas mus visatines 
lygmalės krikščioniškosios minties, o potam ir krikščioniš
ko doriškumo”. “Jau pradedant nuo Kijevinės Rusijos, 
XI amž., o ypačiai peri jodą Maskviškį (XVI amž.) ir 
rusiškų raskolnikų (galop XVII amž.), galima apkalbėti 
Rusiją spendiniuose linkon išlaukinio formališkumo, lin- 
kon sumaišymo mokslo su rituališkumu, dvasios su litera, 
paviršutiniškumo ir to, kas atsimaino, su įtalpa ir essenci- 
ja. Novgorodo archi-episkopas Gennadij (gyv. XV ir 
prad. XVI amž.), palygintinai vienas iš mokyčiausių 
hierarchų savo gadynės, ir jo vienmislis Josifas Volockij, 
turėjo žiaurias pažvalgas, reikalavo išmušimo eretikų, 
gynė maišymąsi caregradiškų imperatorių į dalykus tikė
jimo ir cerkvės; rods jų negynė sągadyniečiai Nylas Sor- 
skij, metropolytas Zosima. zokonininkai Vassianas (Patri-, 
kiejev), Artemij, kunigaikštis Kurbskis. Dvasiškas ap- 
skretimas, atbudimas ir žiaurumas, tikėjimiškas neapkan- 
tojimas atsižy*mėjo ir darbuose. dvasiškos bei svietiškos 
vyriausybių prieš raskolnikus ir kitus kitvierius viešpa
taujant Aleksiui Michailovyčiui ir daugeliui jo įpėdinių — 
Petrui, Katarinai I, Onai. Vėliaus, nors pasiliovė žudy
nės (Inkvizicija!), pasiliko bet-gi administratyviška prie
spauda, policijos persekiojimai, pražūtingi dvasiškam ap
švietimui žmonių, jielningi urėdininkams, kurie tokiu bu
du turėjo neišsenkantį šaltinį pelnikavimų. ką jau tūli mas
koliai XVIII amž., kaip kniazius Potemkin, aiškiai supra
to. Pasekmės šitokių darbų visur buvo vienokios: tarp 
gujamų ir persekiojamų ir jų ainių išsiplėtojo pasibaisėji
mas, apmaudas ir vis didesnis bei didesnis susvetimėji
mas. tarp gujančiųjų bei persekiotojų augo žiaurumas 
dvasios, puolė doriškas jausmas, ny’ko tikrybė tikėjimo, 
gaišo visoks jiaslankumas ant ideališkų pastangų”. (B. 
Lamanskij).

Bet grįžkime prie politiškos istorijos. Borisui iųo- 
dunovui nemitriai sekėsi viešpatauti.' Ypačiai 1601-3 įtr?" 
kilus nederlingiems .metams ir žmonėms bebumojant, pa
kilo gandas, jog princas Dimitras gyvas yra ir rengiasi 
su pagelba I-enkų savo sostą užimti. Šitas apgavikas — 
jeigu jis tikrai tokiu buvo — su skudra ir laime mokėjo 
savo apgaulį vesti. Jis rodė pečvietę su ginklais ir vardu 
Dimitro ir deimantinį kryžių. Ažuot jo, tapęs nužudytas 
tūlo popo sūnūs, o jis pats, nubogintas į klioštorių, ten 
tapęs slapta užaugintas. Gražus, iškalbus, jis gerą įspūdį 
padarė ant lenkiškų ponų. Jis apsivedė su dukra vaivados 
Sandomieriaus — Marine Mnišek. Lenkų karalius pa
skyrė jam pensijos 40000 florinų ir leido naudotiesi tar- 
nysta savų pavaldinių. Jis pastojo kataliku, ir tuomi taip 
labai Lenkams įtiko, jog jau 1604 m., armija vedinąs, jis 
įsiveržė į Maskoliją. Tad Boris stengėsi atrodyti, jog tai 
jis esąs apgavikas Grigas Otrepjev, rods iš gimimo bajo
ras, bet pabėgėlis iš klioštoriaus; ir nuo Dimitro motinos 
jis įgijo paliudijimą apie tojo numirimą; jis reikalavo nuo 
Lenkų karaliaus jialiovos, grasindamas atkerštu. Kada 
tai vis negelbėjo, Boris uždraudė saviškiams susinešinėti 
su Lenkais, ir liepė patriarchui anatemą apskelbti ant ša
lininkų Otrepjevo, pats-gi rinko armiją. Dono kazokai pri
stojo prie pretendento, taip-pat padarė tytveikos nepasi
tenkinančių žmonių. Pirmas pergales laimėjo pretenden
tas. Meteorai ant dangaus gąsdino svietą. Matydamas 
nelemtą atmainą dalykų, Boris ėmė bandyti smarkavimus 
Ivano Gresmiojo. Kalėjimai prisipildė. Kankynės ir eg
zekucijos buvo tankios. Caras liovėsi ir saviems šnipams 
betikėti. Ir štai, 13 d. balandžio 1605 m., buvęs pilnoj 
sveikatoj, jis urnai pasimirė Maskvoje. Tuojau jo sūnūs. 
Teodoras, tapo caru apšaukdintas, po sargyba motinos. 
Neužilgo ir armija stojo už pretendentą. Kniazius Šul
skis aplinkėse Kremlio patvirtino, kad Dimitras esąs gy
vas. Žmonės, šūkaudami: "šalin Godunovai”, šturmu įsi
veržė į Kremlių, suėmė carą, jo motiną ir seserį, ir į ke
letą dienų potam pasmaugė visus, palaidojo prastame ka
pe, kur taip-gi Boriso kūnas, atkastas, tapo įmesdintas.

20 d. berželio Dimitras su triumphu įėjo į sostapylę, 
o 3° d. liepos vainikavosi caru. Bet kad jis parsiveždino 
išdidžią Lenkę už pačią, kuri niekino išpažintojus stačia- 
tikystos, apsistatydino svetima gvardija, ir'namie užves- 
dino svetimus papročius, tai pasidarė suokalbis po vada 
kmazio Suiskio. Caras, patyręs tatai, buvo liepęs Šuiskį 
pakarti, taciaus paskutinėje valandoje jam dovanojo gy
vasty Šulskis dabar iš naujo, tik kan’triaus ir mikliaus 
renge atkersyjimui suokalbį; jam pritarė popai, kurie kur
stė žmones prieš carą. 28 d. gegužio 1606 m. garsas di
džio varpo Maskvoje sugaudė, duodamas ženklą maištui. 
Šulskis su maistininkais išmušė lenkiškąją gvardiją, isi- 
veržė 1 caro ruimą Kremliuje; caras, šokdamas per langą 
nusilaužė koją, tapo basliu perdurtas ir su panieka nalai- 
dotas ant ‘ svetimžemių lauko”. Jo pati ir ^iminaičili ta
po veikiai nusiųsti namon. -
_ Suiskis dabar tapo bajorų kaipo Vosylius IV apšauk
tas caru, be visatino žmonių susiėjimo. Žmonės pyko už 
ats ūmini, sahn. priegtam reakcija prieš pasiutinų augo 
Vd radosi pretendentai sosto, kurie, sakėsi tai ėsa Di- 
nntrais, išvengusiais mirties, tai kitais ainiais Ivano ^Grės
liojo. Lenkai vd palaikė šalį kito Dimitro. kur™ būdas 
uvo panesus į būdą ir |>avidalą pirmojo. Sandomieriškė 

Marine pns.paz.no jį savo vyru Vėl LenkaHsi"m-rkė i 
Maskoliją. Viskas gera, ir greitai sekėsi * Maskva natl 
atidarė vartus, tik Troicos klioštorius laikėsi' 16 mėne^u 
Jau kniazius Šopin-Šuiskis buvo lieišguias 
kaip štai pats mirė o Lenkų karalius fantas 
karę. Lenkams sekėsi, jie paėmė Smolenską c 
leidę carą, prisidėjo prie jo' priešu ’L.^1+'^syhų, uždarė klioštoriun, bet iš Lm> uJ SMfc

pns.paz.no


•' s

Varšavą ir uždarytas ant amžių į kalėjimą. Tuomi tarpu 
Dimitras tapo medžionėje užmuštas tūlo Totoriaus. Jei
gu Zygmantas butų guvus buvęs, jis butų galėjęs su Šve
dija pasidalinti Maskoliją.. .. . Dabar jis reikalavo, kad 

. jo sūnūs Vladislavas taptų aprinktas caru. Popai kurstė 
žmones, kad jų tikėjimas yra pavojuje! Maskolių pa
siuntiniai Varšavoje reikalavo, tegul Vladislavas priimąs 
stačiatikystę; bet tasai iš kalno atsisakė, o pasiuntiniai ta
po sukimšti į kalėjimą; tarp jų buvo ir Philarėtas....

- Visose šalies pusėse dabar kilo klegėsis, kad reikia vyti 
laukan svetimžemiai. Novgorodėnai, vedami Kuzmos Mi- 
nino, sukilo. Maskvoje Lenkų garnizonas buvo įsipykęs 
visiems savo priespauda, ir kivirčams kilus, įvyko suirutės 
ir kraujo praliejimas. Susitaisė Lyga išliuosavimui sosta- 

Z pilės. 1611 m. lankai nudegino dalį Maskvos, vadinamą 
Bielvj gorod. Zygmantas iš Smolensko grėsė užimti ša- 

1Į7 Švedai paglemžė Novgorodą, Dono Kazokai, už kurių 
atamano Sandomieriškė Marinė dabar buvo ištekėjusi, 
palaikė Vladislavo pusę. Pietuose užgulė Krimo Toto
riai. Plėšimai ir žmogžudystės visur, žemė nearta, var
gas ir baimė viešpatauja. Vienok keletas didžiumų galvos 
nenulenkė, taip-gi popai laikėsi tautos dalykų. Visatinas

, suėjimas Zenu Novgorode nutarė išliuosuoti šalį. Knia- 
zius Dimitras Požarskis tapo paskirtas vadovu armijos, 
o Minin rūpinosi koftnisarijatu. Visur oppozicija nyko. 
Ga|iaus Lenkų garnizonas Maskvoje pasidavė, ir Masko- 
lija pastojo laisva. Visatinas suėjimas, po ilgų tąsynių, 

* ’ aprinko caru Mikolą Feodorovyčių Romanovą, sūnų Phi- 
larėto, metropoly to Rostovo, paeinančio iš Rurikio’ gi
minės.

Mikolas, po ilgų atsisakinėjimų, apsiėmė carauti 
(1613-1645 m.), ir s.l ‘ 
konstitucija priimta.
maištai tai sian, tai .
pastojo patriarchu ii r gelbėjo sunui valdžios reikaluose. 
Užstojo gadynė reformų ir pagerinimų. Pirklyba pakilo 
augštvn. Suderybos pirklybos tapo sutartos su Chynže- 
mru, ’su Persija,’su Anglija 1623 m., su Prancūzija 1629 
m. Švedams reikalaujant, kad atmokėtų netik užvilktą 
armijos algą, tat ir paskolą Vosyliui Šuiskiui suteiktą, 
caras mokėti atsisak^, ir todėl Karolis IX išsiuntė armiją 
atkeršijimui, o tam mirus, pats Gustavas Adolphas užėmė 
Ingermanlandiją. 1617 m. caras užmokėjo 2000U0 rublių 
ir šalį iki I-a vos linijai pavedė Švedams. Ir su Lenkais 
karė nelabai sekėsi, nors caras buvo Zygmantą atmtišęs 
atgal. Jis sutarė su Zygmantu sądorą 14% metų. Bet 
Zygmantui mirus, caras pats karę atnaujino, ir su visu 
neteko Livonijos, Ėstonijos ir Kuršo, o laimėjo tik doku
mentą. liudyjantį bajorų aprinkime \ ladislavo caru 1610 
metuose.

Mirus Mikolui, 15-metinis Aleksis (1645-76) gavo 
globėją Borisą Morozovą, kurs troško atlošti rolę Godu- 
novo; tačiaus jis savo terionybe užsitraukė neapikantą ir 
galiaus tapo, išbanitytas. Aleksis įvesdino raitųjų krasos 

' tarnystą; jis liepė išguldyti knygas apie mathematiką. 
geographiją ir. militariškąjį mokslą: jis bandė įvesdinti 
išdirbystę šilkų ir linų; jis drąsino išdarbystę geležies ir 
vario kasyklų. Iš Amsterdamo jis partraukė laivadarbius 
pastatymui flotilės ant Kaspijos jūrių. Jis sušaukė ir vi- 
satiną luomų suėjimą pataisyti kodekse esančiųjų įstaty; 
jrų. 1647 m.> išėjo “Uložonije”, ypatingai iš rankos knia- 
zių Odojevskio ir Volkonskio; čion, tarp kitko, rukyto- 
jams tabako pypkės liepta nupjaustyti nosis.... Patriar
chas N ikonas, 1655 ir 1656 m., sušaukė cerkvės concili- 
umus pataisymui bažnytinių knygų, kurio dėlei kįla schiz
ma “staro-abriadeų" arba* raskolnikųsale to pralobusioji 
popija reikalavo sau augštesnės socijališkos pozicijos.

Lenkai laikė kazokus paniekinime ir nevieną jų ata
maną nužudė. Štai Lengnich savo veikale “Jus Publicum 
Regni Hfcloni" sak|o, kad kareiviams, reikalaujantiems tai
so rinkime karalių, tapo griežtai atsakyta, ir toliaus pri
duria: “Cosaci, qui in iisdem, A. 1632 comitiis, idem 
quod milites expetabant, non sine indignatione audietan- 
tur quod ex infima pieta culluvies nobilibus aequari 

* vallent. Hoc illis dato responso, quod heque ad elec- 
tionem, neque ad ulla publica consilia pertinerent, sėd esse 
senatorum et nobilitatis de republica agere". Galiaus ka
zokai po vada Chmielnickio pakėlė maištą, įėmė Lvovą; 
tat 1651 m. pamušti pas Berestečką, sudėjo prisieką 1652 
m. caro komisoriui Buturlinui. Kada tarp Lenkų -ir Mas- 
kolijos prasidėjo imtynės 1654 m., Dniepro ir Ukrainos 
kazokai, žinoma, gelbėjo maskoliams, nes Lenkai žvėriš- 

' kai su kazokais apsiėjo, nekentė nė jų papročių, nė ypa
tybių. Kazokai turėjo Lenkams mokėti sunkią donį. Jų 
žemė buvo padalinta į dvarus pralobėliams, kuriems rūpė
jo tiktai kuomi didesnis įėmimas turėti, ir todėl jie paves
davo muomus (randas) tarpininkams, tarpe kurių buvo ir 
Žydai, mokanti dvigubus pelnus traukti. Už tatai parėjo 
ir baisus suirzimas kazokų.. Kada Aleksis įgijo Kijevą, 
įernygovą, Smolenską, tad ir Karolis Gustavas įsiveržė 
į Lenkiją, 'ir jeigu tarpe abiejų butų sutikimas parėjęs, 
tai jau tuomet nebebūtų likę įlenki jos. Tačiaus Lietu
viams bevelijant pasiduoti velyk Švedams, negu Masko
liams, Aleksis užklupo ant Švedijos, iki galiaus 1661 m. 
Kardyje įvyko sutarmė su Švedais. 1667 m. sądora įvy
ko taipgi Andrušove: maskoliams tapo pripažinta viršes- 
nybė ant Dniepro kazokų. Bet-gi ginčai kilo su Do- 
mškiais kazokais, tarp kurių Dolgorukij elgėsi išdidžiai, 
ir net liepė nužudyti brolį atamano Stenkos Riazino. Ta
sai pakėlė uiaištą, naikino Pa-volgius, užgulė Astrachanių; 
bet nesykį sumuštas Dolgorukio, tapo tojo prikalbintas 
vykti į Maskvą pasimatyti su caru, kur suimtas, jis tapo 
1671 m. nužudytas kaipo maištininkas drauge su savais 
palydovais. Dabar maskoliai iškarstė 12000 kazokų pa
keliais, ir tuomi taip išgąsdino Dniepriškius kazokus, jog 
šitie pasiūlė Savo šalį sultonui Mohamedui IV. Lenkams 
besipešant su Turkais, Ateksis numirė 1676 m., ir iš trijų 
sūnų Teodoras (1676-82), silpnos sveikatos, tapo caru. 
Karės su Turkais nebuvo be kloties. Turkams besiti
kint užimti Vengriją ir pietinę Vokietiją, 1680 tapo są- 
taika padaryta, ir Maskolijos rubežiai į pietus pastūmėti, 

1 su sąlyga, kad nebus statomos drutvietės tarp Bugo ir 
Dniestro. Čion kazokai vėl persimetė į maskolių pusę. 
Namie Feodoras įvesdino keletą innovacijų, ypačiai panai
kino “razriadnas knygas’* bajorų ir paprotį “miestničes- 
tvos”, kurios dėlei tarpe bajorų kildavo tiek ginčų. Pata
riant Vosyliui Galicinui, caras liepė sunešdinti visų ba
jorų knygas, neva jų peržiūrėjimui, ir sausyje 1682 m. vi
sas sudegino. Neužilgo ir pats Feodoras mirė, palikda- 

■ mas įpėdiniu pusbrolį Petrą.
’ Sophija (1682-89) stengėsi sostą patikrinti silnapro- 

čku Ivanui, kurį ji mylėjo. Josios pakalbinti šauliai 
(“strielcai”) užėmė sostapilę, išvijo Nariškinus su Petru. 
Vienok Sophija apšaukdino Petrą sąvaldymieriu, bet pati 
paėmė regenciją ir pasikvietė Galiciną į talką. Strielcai 

.augo spėkose ir nuolatos reikalavo lobių; du jųjų maištu 
\ano uršiai nuslopinti Sophijos. Dabar patriarchas Niko-

(Toliaus bus} •

.tapusiai tapo, taip sakant, tautiškoji 
otrią Mikol^s pildė. Iš pradžių kilo 
ten, bet tapo apmalšinti. Philarėtas

Pirklyba pakilo

lietOVa

VALCAS.
Kaip tai smagu yr vąlcą šokti;

Kas gali apsakyt ?
Jei jo nemoki, eik išmokti, 

Eik, eik pašokt bandyt!
Pamislyk, kiek džiaugsmų praleidi,

Jei šokt nemėginsi!
> gyvybėj apsileidi,
1 kam dar gyveni?....-

Jei tei

Muzykė griežia švelnų taktą....
Merginai žiūrai tu į kaktą,

Vėliaus pažiurai į akis....
Bet kas tą viską apsakys!

Ji spaudžia prie tavęs krutinę, 
Su kojoms daro sutartinę;

Tu apsiglėbęs ją laikai;
O tai išganymo laikai!

Jei tu nestengi meilę rasti. 
Eik, skubyk, valcą šokt!

Juk tai nesunku susiprasti. 
Jog tau tą reik išmokt. „

Čia bus proga susipažyti, 
Glėbiuotis ir bučiuot, i

Potam galėsi, pamažyti, 
Lengvai ’apsipačiuot.

Muzykė, kaip vilnis liūliuoja, 
Lyg, tartum, meile kas kvėpuoja;

Jos taktas teip švelnus, dailus
br teip priimnas ir meilus!...

Visi sukibę sukas, šoka, 
\'isi linksmi, jog šokti moka.
„ Sukibę vis po du, po du....

O tai saldu, o tai saldu!

Kaip tai smagu, kad prispaudi 
širdis tik: tuk-tuk-tuk....

Vis tuk-tuk-tuk-tuk-tuk... . 
O jausmai, akys! ypač akys, 

Tikrai, lyg koks medus! 
Bet joks medus teip nepakakys, 

Nes teip nėra saldus!....

rV tu žinai, ką tu praleidi, 
Jei šokt nemoki, apsileidi?

Tu neišmanėlis visai:
Praleidi visą laimę! ai!.... 

Tikrai, tikrai tie daug išmanė. 
Kurie šokimą prasimanė:

Nė viens tolygaus neišras, 
Nors galas žino kiek supras.

Jonas I iskoška.

P. Lafargue

Labdarybė, pirmiaus ir dabar
Vertė M. N-as

fr peikti, nenorint to daryti; jeigu jie neduo
davo geruoju, tai vyskupai ir driskiai prispir- 
davo juos prie to grūmojimais ir persekioji
mais:*) jie duodavo bažnyčioms ir liaudies 
vadovams dovanas, idant su tuomi įgyti sau 
ramumą nuo gatvių maišačių ir grobimų, ku- 
rie berods buvo nuožmiai malšinami policijos 
Ir kiemsargių iš barbarų algininkų, bet nie
kuomet negalėjo būti iš anksto apsaugoti. Iš 
bėdos vyskupai pasiimdavo vadovauti maiša
tyse ir grobime: šventasis Kyrillas, Aleksan
drijos patrijarcha, buvo kurstytoju ir vado
vu ano žinoųio sujudimo, kuriame buvo už
mušta garsioji pagony mokslininkė Ypatija, 
teipogi uždegta ir apiplėšta viena miesto dalis.

Baimė politiškų judėjimų ir spyrė būti 
mielaširdingais turtinguosius krikščionis ir 
vyskupus Byzantijos valstybėje. Šventieji© 
Kyrillas ir Jonas Auksaburnis buvo vikrus ir 
nė kiek nesibijanti nuožmių darbų ir užpuoli
mų demagogai, kurie suvadžiodavo gaują, 
skellnlavo pamoksluose pavargėlių karę prieš 
lobinguosius ir uždegdavo liaudies pasiutimą 
ir ją veždavo, kad net ciesoriai apsiausti savo 
tartarų sargybos prieš tai sudrebėdavo. Be
rods, kaip tik vyskupai užmetė savo valią cie
soriams ir jų vietininkams — gubernatoriams 
provincijose, jie |>adėjo šalin savo rūstybę ant 
lobingųjų ir galiūnų ir metė savo demagogiš
kus žaislus. Beturčiai, kurie pagal a]>aštalų 
paveikslą buvo teip augštai |>akėlę save kaipo 
1 )ievo išrinktieji©, nuo to laiko nustojo jo 
malonės ir užtarimo; jie dabar nebebuvo tais, 
kuriuos Dievas parinkęs turtingais tikėjime 
ir savo tėvainystės įjiėdiniais" (Jok. II., 5), 
tat tik vargšais žmonėliais, kurie reikia stip
riai laikyti su nuožmumu ir kuriems reikia 
atimti liekanas guodos ir saužinios j>er nuže
minančią ir netikusią labdarybę. Dabar vys
kupai jiaprastai stodavo po valdžios puse, jei
gu ši kuomet nors mušdavo žmones, idant 
juos įžaboti ir nuožmiai nutausti už maištus. 
I Jidvyrių gadynė krikščionybėje pasibaigė.

Pojriežiai bijojosi liaudies sukilimų lygiai 
teip, kaip ir pagony karaliai, kurių į|>ėdiniais 
jie buvo, varė toliaus jų politiką ir lygiai rū
pinosi liaudies maitinimu — ne iš meilės, 
tat iš baimės: jie užlaikė annoną, įstaigą pa
skirtą tamtiksliam ir pigiam pagaminimui ja
vų, kaipo brangų pagonijos palikimą. Prieg- 
tam, norintiejie užimti popiežių ir vyskupų 
vietas, buvo prispirti lenktis ir saldliežuvauti 
krikščionių bažnyčiai nors jau dėlto, kad ji 
per jų skyrimus dar prisidėdavo, nuo jų pri
gulėjo teipogi skyrimai.*) Casa annonaria 
( javų valdomosios įstaigos trioba), kuri daug 
prisidėdavo prie parėmiriio popiežiaus val
džios, pradžioj septyniolikto amžiaus nuo po
piežiaus Povilo \ II laikų įgavo naują išvaiz
dą, idant galėtų neleisti įvairiuoti ir svyruoti 
kainoms valgomų daigių, būtent už duoną, 
kuri jxt ištisus du amžių buvo jjardavinėja- 
ma Romoj dar po 4 kap. svaras, kuomet ki-

valstybės pasieniuose, arba įnešdami į legijo- 
nus (pulkus) valstybės kariumenės, ir jų su
valdymui turėjo nesykį spausti juos. Poli
cijos darbavimasis garbingai užbaigė tą mie- 
laširdybę. Policijos amatas buvo teip panie
kintas, jog valstiečiai atsisakydavo jį pildyti. 
Atėnų valstybė užlaikymui tvarkos turėjo pa
imti vergus, |>aprastai skytuš, leido plakti 
rykštėmis ir botagais; dabar, vadinas, lai
svuosius valstiečius vergai mušė ir kankino. 
Romos,ciesoriai nusamdydavo tam tikslui bar
barų būrius — gotus, gerulius, skandinavus 
ir kitus; šie išvaikydavo keliančitj maištą 
gaują su vėzdais ir botagais, nes jie tarė, 
kad neverta ir butų nužeminimas vartoti prieš 
juos karės ginklus. Garsus skandinavų kar
žygys Harald Hafagr, kuris dešimtam am
žiuje suvienijo ir sutvarkino Norvegijos val
stybę, buvo kitą kart stovėjęs ant sargybos 
prieangyje karališko rūmo Konstantinopolyj.

Apaštalai ir bažnyčios tėvai razdavo tarp 
šitų žmonių, palaikomų iš valstybės ir pavie
nių ypatų labdarybės, daugiausiai savo pa
sekėjų pirmųjų krikščionių gadynėje.

II. 
VYSKUPU IR VIENUOLIŲ LABDA

RYBĖ.
Bažnyčios tėvai ir vyskupai .pirmųjų am

žių krikščioniškos gadynės pririnko sau pase
kėjų krikščionybės iš išgverusios, atpratusios ' 
nuo darbo ir mėgstančios plėšimus miestų gau
jos rytinėj romėnų valstybėj. Męs matėme, 
jog ajiaštalai, parinkdami šventuosius ir tin
kančius, neperdaug reikalaudavo; lygiai el
gėsi ir jų įpėdiniai. Jeigu jiems pavykdavo 
kartais pritraukti, suvaldyti ir vesti šitą spie- ’ 
čių pasileidusių ir nusibadėjusių dykaduonių, 
kurie darydami maištus gana tankiai apiplėš-’( 
davo ištisus miesto kvartalus (dalis) ir dar-1 
gi padegdavo, tai jie galėjo iš jų nukalti sau’ 
baisų ginklą, su kurių pagelba jie galėjo prie- 
šinties ciesoriams ir jų vietininkams provinci
jose ir užmesti jiems savo valią. Buvo tai 
didvyrių gadynė krikščionybėje. Vyskupai 
pasiimdavo ant savęs maitinti ir drauge mo
kinti šituos driskius (lazzaroni), idant vienu 
sykiu nutverti juos už pilvo ir galvos ir tuomi 
juos suvaldyti. Kalnuotojo Egipto vienuoliai 
nebuvo tai lyg viduramžės veidmainingi da/ 
vatkinai, girtuokliai ir biaurųs, purvini ir ne
valus, niekadėjai, bet ramus ir darbštus so- 
diečiai-artojai, užsiimdami arimu plačiausių 
laukų, kurių vaisius jie gabendavo^Aleksan
drijos vyskupams ant plokščių, jų pačių pada
rytų ir iriamų laivų, idant anie Juos padalin
tų tarp sukrikščionintos gaujoj O lobinguo- 

^sius gerokai reikdavo spirtį duokles mokėt*

lankydami naikindavo kitus kraštus. Popie
žiaus Javų valdomosios įstaigos triota’ bu
vo panaikinta revoliucijinės valdžios 1797 me
tuose.*)

Vienuolynės įtikimai sekė vyskupų duotą
jį paveikslą ir naudojos kiekvieną proga, kad 
jau atsikratyti nuo geradėjybių, kurias jie bū
davo prispirti daryti iš politiškos gudrybės 

(atžvilgių; dėlei vargstančių “brolių Kristu
je:" jie nustojo rupintie^ krikščionių pavar
gėliais: jie netadalino jiems kasdieninę duo
ną, bet buvo dar per daug dosnus maldomis. 
Vienuoliai nedirbo žemės, idant nusiųsti ja
vus ir maistą padalinimui tarp vargstančių 
skurdą tikinčių; jie pasigamindavo daugybę 
vergų ir baudžiauninkų, idant patiems atsi- 
liuosuoti nuo tant kokio produktyviško darbo 
ir kad galėtų toliaus pašvęsti save vien elge
tavimui ir viliojimui palikimų. Abbatystė St. 
Germain-des-prės, ties Paryžiumi, buvo de
vintame amžiuje savininke didžiausių dvarų, 
kurių apdirbimą turėjo atlikti žmonių būrys 
susidedąs iš dauginus kaip (XXX) baudžiaunin
kų ir lažininkų: tat jie nebuvo kokiu išėmi
mu: visos viduramžių Eurojjos vienuolynės 
turėjo žemės neapmotomos platumos; nemi
nint jau apie dvarponio tiesas, kurias jie pil
dydavo teippat gerai, kaip ir feodalai baronai, 
jie imdavo dar, kaipo vyskupai ir klebonai, 
dešimtą dalį užderėjusių javų. Vienuolių vai
šingumas su žmonių duosnumu ir dalinimas 
kartas nuo karto maisto nebuvo jiems didele 
našta. Dešimtinė ir čyžės, kurias jie gauda
vo, buvo duodamos mezliavomis (produk
tais); o kadangi, neturint gerų kelių ir ^ero 
susinėsimo, nebuvo galima parduoti ir/siaip 
su pelnu apversti javus, daržoves, 
avjsr vištas ir kitus laukininkystėj dalykus, 
įs gurių susidėdavo mezliavos ir ^pyliavos, tai 
Jie (verčiaus išdalindavo, kol dar nesugedo, 
po .priedanga pakeleivių vaišĮdimo ir dalini- 
pio alužnų pavargėliams. Jeigu jie dalinda
mi daržoves, javus, ir ne0nėsą, kurios nega
lėdavo patys suvartoti toks buvo jų per
tektus! — parodydavo ^iokį-tokį duosnumą, 
įai šykštaudavo lyg/beširdžiai šeiminininkai- 
laųpįkai su vynu, kurį jie užlaikydavo ir pa
sendindavo. Vįehuolynių skiepai buvo garsus 
situom, ir ta/garsas buvo tikrai užpelnytas 
ir labai praplitęs. Vynas ir skanus pietus bu
vo svąrbųš, būtinai reikalingi dalykai, išgany
mui dūšios, vienuolių ir augštųjų bažnyčios 
kunigų, tų pačių, ką su glL- 
bandė užkerėti išalkusių pavargėlių murmė
jimą lyg velnio vaidinimus ir jiems skelbdavo 
6er pamokslus pasninkus ir kūno marinimą.

' Vienuolių ir vyskupų labdarybė, kuri ap
sireikšdavo tame, jog dykai dalijama buvo 
tas, ką jie patys negalėjo suvartoti, perduoti 
ar sutaupoti, buvo pagaminta baimės, — bet 
jau ne prieš pavargėlius, tačiaus prieš ponų 
podalų ir pulkų besivalkiojančių kareivių, ku
rie supydavus po tą kraštą. Tankiai jie api-

Į (Toliaus bus.)

Iš visur.
|| 22 d. balandžio Londone pasi

mirė buvęs Anglijos ministerių 
pirmininkas Campbell Bannerman; 
pasimirė jis nuo širdies ligos. Ve
lionis gimė 1836 metuose.

20 d. balandžio visokiuose 
\ ok i et i jos kraštuose buvo smar
kios sniego darganos, šaltis bu
vo 22° Fahrenheito termometro.

|| 23 d. balandžio pasimirė caro 
adjutantas, pagarsėjęs karėj su Ja
ponija, jenerolas Linevič. Pasimi
rė jis nuo plaučių uždegimo. Je
nerolas Linevič turėjo 68 metus.

|| Lubline, Lenkijoj, suareštavo 
300 vienos dirbtuvės darbininkų. 
Dirbtuvėj policija rado ginklų 
krautuvę.

|| Respublikoj Ecuador, pietinėj 
Amerikoj, mieste Guayaąuil siau
čia vis labiau indiškas' maras.

VIETINES ŽINIOS.
— \'aisių pardavinėj grekonio 

Loui^o Karamozes. ant kertės Di- 
vtsion str. ir VVestern avė. perei
tos nedėlios dieną susirinko pul
kas jaunų vaikinų ir užpakalinia
me kambaryj kazyravp, o parda
vinėj 3 merginos \aįgė “icecrea- 
mą”. Tuom tarpu iŠ gatvės atė
jo koksai vaikinas vaisių nusi
pirkti, bet dėl kainos susibarė su 
pardavinės savininku; į barnius 
įsimaišė ir kazyravę vaikinai. 
Atėjėlis išsitraukė revolverį ir j 
savo priešus paleido keturis šū
vius, kurie gerai pataikė. Vie
nam vaikinui jis įvarė kulką į 
krutinę, du kitu pašovė į pečius, 
šovėjas likosi suareštuotas; jis 
teipgi grekonis.

— Chicagoj pradeda siausti 
rauplės. Sveikatos užveizda per- 
sergsti naujai nuo 1 d. gegužio 
užimančius gyvenimus ir reika
lauja. kad jai butų pranešta, ar 
teq> išsikrausčiusių gyventojų ne 
buvo džiova sergančių, kad ga
lėtų atlikti reikalingą gyvenimų 
dezinfekciją. Pereitą 
Chicagoj pasimirė 623 
375 vyriškiai ir 248 
Daugiausiai mirčių, nes
vo nuo džiovos, nuo plaučių už
degimo 112. Vžmušystų buvo 36.

sanvaitę 
ypatos: 

moterys. 
78, bu-

— Pereitos nedėlios vakare, 
South Chicagoj likosi nudurtas 
46 metų duonkepis Tamošius 
LeiČinski. Nudurė jį darbininkas 
Toni Siehe. Mat terp šitų vyrų 
buvo nuo seniai nesutikimai, ne- 
dėlioj tik užbaigė juos peilis, ku
ris pateko į širdį ir Leičinski ne 
gyvas puolė ant žemės. Atsitiko 
tas Leicinskio gy venime pn. 3666 
The Strand str. Iš syk užmušė
jas |>abėgo, bet paskui jį suėmė.

— Dėl stokos darbo, savo gy
venime pereitos nedėlios dieną 
nusižudė 63 metų mūrininkas 
Henan Emmett, gyvenantis pn. 
1181 N. Robey st. Mat Emmett 
nuo šešių mėnesių negalėjo 
sau darbo ir buvo sunkenybe 
šeimynai

— Ant kertės Claredon 
ir Sheridan Rpad likosi greitai 
bėgančio /automobiliaus perva
žiuotas/fcobert Longrich. Per- 
važia/o jį prezidentas 
Motor Co.

rasti 
savo

avė.

Tenant

Redakcijos atsakymai.
Mikui Tonini. Nieko savo raš

te Tamista naujo nepaduodi, tik 
paantrini tą patį, kas jau sykį 
tilpo. Antrinti nuolatos vis tą 
patį negalima, todėl ir raštelis ne
tilps.

AT Y D AI CHICAGOS LIE
TUVIŲ.

Ateinančiose sąvaitėse atsilan
kys į žmonių gyvenimus agen
tai “The Chicago Directory Com- 
pany”, kurie rinks žmonių pra
vardes ir adresus Chicagos mie
sto adresų knygai. Todėl pa- 

> teisin
gai savo pravardes ir adresus, 
kad jie galėtų surašyti į tą kny
gą. Kiekvienas Chicagos gyven
tojas turėtų paduoti savo tikrą 
vardą pravardę ir adresą, nes 
tas yra didele pagelba nevien 
miestui, bet ir patiems gyvento
jams. Agentai tos kompanijos 
turi prisisegę guzikutį su para
šu: “The Chicago Directory 
Company” ir nešiojasi su sa-

giliu persitikrinimu duokite ■ tiems agentams

vi m mažąj'ą ar didžiąją adresų 
knygą. Paduokite tiems agen
tams pilnas informacijas.

. _ "Lietuvos“ Išleistuvė.

apgarsinimai
STIPRUMAS NUO VALGY

MO.
Męs visi valgome, idant užlai

kyti savo stiprumą, bet mums ne
reikia tikėti į tai, kad juo dau
giau męs valgysime, juo stipres
niais busime. Tas priklauso dau
giaus nuo to “ką“ męs valgome, 
o ne nuo "kiek" valgome. Bis- 
kis maitingo maisto padaris mumr 
daugiau gero negu didelė daugy
bė nevertą valgių. Bet būva atsi
tikimai, kad pilvas nepriima tiek 
maisto kaip visuomet arba atsisa
ko priimti "kokį nors maistą visai, 
fąsyk yra laikas imti Trinerio 
Amerikoniškąjį Eliksyrą Karčiojo 
\ yno, kuris netik privers pilvą ir 
jo gromulas prie didesnio veiklu-> 
mo, bet ir sustiprins šitą organą 
jo darbui. \ artok šitą vaistą 
trumpą laiką ir tavo gromulioji- 
mo sistema sustiprės gana, kad 
sugromulioti visokį maistą ir pa
versti jį į gryną kraują, kuris vei
kiai išdalis stiprumą, gautą nuo 
valgymo, visoms kūno dalims. 
I rinerio Amerikoniškasis Eliksy-- 
ras Karčiojo Vyno vertėtų būti 
vartojamas visose ligose, kurių 
svarbiausiais apsireiškimais vra 
nužudymas valgumo ir kūno silp
numas. Gaunamas aptiekose. Juo
zapas ~ 
Avė.,

Trineris, 612-622 Ashland 
Chicago, III.

DraugysčiŲjeikalai.
PASILINKSMINIMO 

VAKARAS 1
Moterų Draugystė “Apšvieta“ 

parengė pasilinksminimo vakarą, 
Subatoj 2 d. gegužio Fellowship 
svetainėje 869 — 33 PI. 
eis apmokėjimui lėšų 
delegatės 
Moterų susivažiavimą, 
Brooklyne, N. Y. birželio mene 
sy. {ėjimas 25c. porai 
gai ir draugės, 
tikslui teikitės 
skaitlingiausiai

Pelnas 
siuntimo 

į Amerikos Lietuvių 
busiantį

Drau- 
užjaučianti musų 
atsilankyti kuo-

Komitetas.

“AUŠROS“ DRAUGYSTES 
SUSIRINKIMAS.

Chicago. Nedėlioj, 3 d. ge
gužio. 1:3O vai. po pietų atsibus 
Fellowship H. svetainėje, 869 — 
33rd PI. “Aušros" draugystės su
sirinkimas, ant kurio turi būtinai 
atsilankyti visi sąnariai, nes rei
kia daug ir svarbių reikalų aptar
ti. Kviečiame teipgi ir norinti 
prisirašyti.

Komitetas.

Lietuviu Giedorių Drauavste 
“Birute”.

scenos' Žemkalnio melodramąGG 
stato pirmu kartu Chicagoj* 
ant

nuo 
kai-

150

scenos Žemkalnio melodramą

“BIRUTE”
Muzika M. Petrausko..'.

Nedėlioj, 31 gegužio, 8:15 vau 
INTERNATIONAL TEATRE

kampas Wabash avė. ir Hubbard 
Court (trys blokai į pietus 
Vap Buren St.). TTikietų 
nos: $1.00, 75c, soc.ir 25c. 
žos po $9.00. Choras iš 
ypatų-

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

APGARSINIMAS.
Pranešame lietuviams Wilso- 

no, Pa., kad šv. Jono Krikštyto
jo vietinė draugystė pasiryžo 
priimti naujus sąnarius numa
žintu įstojimo mokesčiu, todėl 
aplinkiniai lietuviai ypač dirban- 
tiejie anglių kasyklose, kur gy
vastis žmogaus yra visuomet 
pavojuje, pasinaudokite iš šitos 
progos. Šita draugystė rūpina
si palaidojimu mirusių, šelpia li
gonius, mokėdama po $6.00 į 
sąvaitę, ir našles bei likusius 
vaikus. Draugystė sutverta ant 
drūto pamato ir gerai stovi me
džiagiškai. Norinti prisirašyti 
malonėkite pribūti ant sekančio 
susirinkimo, kuris bus 10 d. ge*



gūžio. Susirinkimai būva nedė- 
liomis po 7-tąi dienai kiekvieno 
mėnesio. Kaip knygos užsidarys 
įstojimo mokestis vėl pabrangs, 
todėl naudc< itės iš progos.

Komitetas.

Pajieškau darbo mėsos parda
vykloje, tą darbą dirbatf kelis 
metus ir eitu su juo gerai apsi
pažinęs. kalbu lietuviukai, lenkiš
kai ir angliškai. įsišaukite ad
resu: A. Baublis, ^220 S. Aubum 
Avė., Chicago, (U.

SAKAU!
Niekas teip ?gcrai nepadaro pa

Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Augustaičk), Suvalkų gub., \ la- 
dislavovo pav., Silgalių valsčiaus, veikslų, kaip, lietuviškas fotogra-
Žiurių kaimo, Sudargu parap.. 
apie 20 metų kaip Amerikoje. Jis 
įiats ar kas kitas teiksis duoti ži-

' SUSIRINKIMAI.
Mitingai Dr-tės Apveizdos Die

vo, Cliicagoje, bus laikomi kas 
paskutinė nedėlią kiekvieno mėne
sio i vai. po įlietų Stan. Leščin- 

’sko salėje. 3400 Aubum Avė., 
kertė 34 gat. Sąnariai minėtos/ 
draugystės teiksis tą jsiilėin^ti. 
Sekantis mitingas bus nedėhaf 31 
d. gegužio Dr-tės Apieizdo/ Die
vo. /

Komitetą*.

kas

Pajieškau, savo draugo Kazi
miero Adomavičiaus, Kauno gub., 
Šiaulių pav., \ aigavos parap.. 
Baršikų sod., 4 metai kaip Ameri-

r0se Park, III. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Adomas Kasparavičius, 
4545 S.Hermitage av.. Chicago,UI.

nią adresu:
Juozas Augustaitis, 

400 Ne\v Grove St., \\ ilkes Bare,

• e * v * • j e *

fas: Atlieka darbą artistiškai; 
kuopuikiausiat perdirba iš mažų į 
didelius sulyg sutartos kainos; už 
darbą atsako. Taigi Tautiečiai ir 
Tautietės kviečiam,< atsilankyti pas 
J. Drižą, Portrait Studio, 500 
2-nd St., Philadelphia, Pa.

S.

skaityt6jąms. .
Skaitytojams./airių prenumerata 

už “Lietuvą” pasibaigė ir ikšiol 
jos neatnaivpno, šį ''Lietuvos nu
merį siuijčiame paskutinį. Kurie 
tad noęfte. kad nebūtų “Lietuva 
sulaikyta, tai pasirūpinkite prisių- 
li užmokestį tuojaus.

A. OIsįewskis, 
“Lietuves” išleistojas.

Pajieškau savo švogerių Motie
jaus ir Pijušo K vedų, pirm dvie
jų metų gyveno \\‘aterbury, Con., 
ir Jon Paleko, visi trys Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Balbie- 
riškės Naujos l tos sod.:
turiu j juos labai svarbų reikalą. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią adresu:

Antanas, šnipas, 
llarkins Lane.

Barre,
\Vilkcs

Pa.

draugo Anta- 
Kuršėnų mie-

Pajieškau M. Staselio, Suval
kų gub.. Vilkaviškio |>av., Ašče- 
galų kaimo, Subačiaus vai.; gy
vena kur apie \\ aterbury, l onn. 
Jis j>ats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Jonas Stake,
132 So. String St., Chicago. UI.

Pajieškau savo pusbrolių Pran
ciškaus, Antano, \ inccnto ir Pet
ro Šimkų, Kauno gub., Raseinių 
pav., Skaudvilės vai., Sėmenų 
vol., seniau gyveno Chicagoje. 
III. Aisi jau per 10 metų kaip 
Amerikoje, jie patys ar kas ki
tas teiksis (lupti žinią adresu:

Barbora Šimkaitė, 
860 — 34 PI., Chicago, III.

Pranešu visiems pirkusiems 
ir norintiems pirkti farinas Mis- 
souri’ės valstijoj, kad aš išvažiuo
ju į ten 5 d. gegužio mėn. Kas 
nori ten važiuoti, ar atsižinoti 
ką apie fannas aplinkės. tegul 
atsišaukia ypatiškai ar laišku j 
A. Dobkevičią, 3238 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Pranešu savo draugams ir j>a- 
žystamiems, kad atidarau saliuną 
po nr. 26 W. 25 St, Chicago, III, 
- <1- KFRUŠio, kur bus gaunama 
šaltas alus ir gera degtinė ir kve
pianti cigarai. Nepamirškite atsi
lankyti ant iškilmingo atidarymo. 
Su guodime

Paj ieškoji m ai.
Pajieškau savo svogerio Juoza

po Bergdio. Kauno gub.. Rasei
nių pav., Tenenių pąrap.. 
Takių kaimo, apie 15 metų 
Amerikoje. Jis pats ir kas 

. teiksis duoti žinią adresu:
Marijona Pužienė,

Piau- 
kaip 
kitas

Pajieškau savo 
no ivauausko iš 
stelio. Šiaulių pav., Kauno gub., 
suviršum 10 metų kaip Ameri
koje, pinniaus gyveno Lewis- 
tone, Me.. o paskui išvažiavo j 
Bostoną, Mass. griežia ant smui
ko. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu: 

l'r. Bartkevič, 
360-JLisbcin St., Lemiston, Me.

3252 S. Halsted St., Chicago, UI.

Pajieškau savo draugų Jurgio 
Bruko ir Antano Kiževičiaus. abu 
yra gyvenę t \\ estvillėje, III. ir 
abu paeina iš Suvalkti gub.. dzū
kai. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

- \V,m. Brooks.
.Georgetoįvn, III.

Pajieškau M. Staselio, Kauno 
gub.. Vilkmergės pav4 Aščegąlų 
kaimo, Subačiaus vai 
kur apie Waterbury, Conn. 
pats ar kas kitas teiksis duoti 

, nią adresu:
Jonas Stake,

132 S. String St., Chicago,

gyvena
Jis
ži-

III.

Pajieškau savo brolių 
miero ir Antano Stančikų 
no’gub., Vilkmergės pa v., 
nių Sod., Kupiškio . vob. ir

Kazi- 
Kau- 
Eiko- 
pa ra

jos. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresų:

JoJin Stančik,
P. O. Box 431, Johannesburg, 

South Africa.
.Pajieškau savo pusbrolio Pran

ciškaus Gudergio, Kauno gub.. 
Šiaulių pav., Radviliškos parap., 
Birvainų soti., 16 metų kaip Ame
rikoje., Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Antanas Matulis,
211 Frst St., Elizabeth, N. J.

Pajieškau . savo .dviejų brolių 
Viktoro ir Adolfu Radavičių, 
Kauno gub,. Raseinių pav.. Kal
tinėnų vai., iš Riežgalių palivar
ko; pirmiau gyveno Chicagoje. 
III. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Antanina Radavič, 
troo Collinsville av., E. St. Louis, 

Illinois.

Bruknis.

Reikalavimai
Reikalauja lietuviško agento. 

Turi būti teisingas, turėti pažintį 
ir įtekinę terp lietuvių. Atsakan
čiam vyrui turiu gerai apmokamą 
pasiulinimą užpelnanti. Platesnėms 
žinioms 
ziausiai

Pajieškau savo pačios Magda
lenos Kalasauskienės. po pirmu
tiniam vyrui Vaičiūnienė, po tė
vais Jusaičiutė, ji } ra 5 pėdų 
4 colių augščio. tamsių plaukų 
ir veido, biskį traškiai šneka, ir 
angliškai jau šiek tiek pramokus, 
nes seniai jau Amerikoje, pametė 
mane jau i! metų, paėmus su 
savim keturis vaikučius — Ado
mėlį. Magdutę, Onutę ir Petru
ką. Cž viską pereitą aš jai do
vanoju, kad tik ji su vaikučiais 
sugrįžtų pas mane, bet pirma te
gul duoda žinią per laišką 
resu:

vo Tautko, Kauno gub., Šiaulių 
pav., iš Cžvenčio miestelio, apie 
7 metai kaip Amerikoje, gyveno 
Spring Valley, 111., turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu atsišaukti ad
resu :

Agnieška Tautkicnė, 
,Cor. Marshall & Small St. 
Progress 1 lotel, Johannrsburg, 

Transval, Sctath Africa.

45

rašydamas paduok ma
dų ištikimus paliudijimus.

Chas Cniich,
Sale St., Chicago, 111.

ad

Kraus
A. J. Kalosky, 

Park, \\’. Governor 
Springfield, 111.

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

St.

Sim- 
pav., 
sod..

Pajieškau Pranciškaus 
kaus. Kauno gub., Raseinių 
Kveilainių parap., Gvaldų 
3 metai kaip Amerikoje, atvada
vo į Elizabethą. o paskui išvažia
vo į Bostoną. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Jokubas Jaunus. 
211 First St., Elizabeth, N. J.

PranoPajieškau savo draugų, 
ir Marės Šakių, Kauno gub., Šiau
lių pav., sodos Šilakių ir Kazi
miero Ramanausko, pirma gyve
no Bostone. Mass. Jie |»atys 
kas kitas teiksis 
resu:

Bened.
Box 166,

duoti žinia

Žalis,
Charleroi,

Ant Pardavimo

ar
ad-

Pa.

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

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

Pas mus pirkdamas Drapanas 
užčėdysi $5.00 ant kožno Siuto.

šitas rrysu vilnų, ras* 
totu5 dirbtas *| ■ «k 
TMb*t Siutas, keli 
m». brutlotai ir kotas, 
ant vlmos ar abiejų pu 
šių užaegiojama* tik 

$15.00

Apžiūrėk drapanas kitų Sto
rų ir tada ateik pamatyti mu
sų drapanas, o persitikrinsi, 
kad siutą, už kurį kiti štorai 
ima 9'20.00, pas mus pirksi už 
915.00; už kurį kiti štorai ima 
925.00, pas mus pirksi už 918 
ir tt. Ateik apžiūrėti musų 
Drapanas, o pats persitikrįsi.

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

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

ŠitM grynu vilnų, ran
koms dirbtai Blus 
Seras Siutas, keti
nės, bruslotas ir kotas, 
ant vienos ar abiejų 
pusių uisegiojamaa 

$15.00
Męs teipgi dirbame Drapanas ir ant orderio.
Rašykite mums tuojaus. Adresuokite šiteip:

The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEW8KI, Prezidentai

3246-48 S. Halsted st., Chicago,III.
■ūsų Štaras atdaras iki 9 valandai vakare: Parėdaiiait, Utaminkais, Ketvertais Ir 

Sukatomis iki 10 valandai.

ant parilavimo sankrova 
daiktų, inėM>s ir pic 

visomis 
\ aizba nuo daugelio

Pigiai 
valgomų 
no, su arkliu, vežimu 
įtaisomi*,
metų, gerai išdirbta, 
turi savo fanną ir todėl priverstas 
sankrovą parduoti. Atsizinokite 
“Lietuvos” redakcijoje.

Parsiduoda pigia kaina sankro
va valgomų daiktų ir mėsos su 
su vežimu ir arkliu dėlei išvažia
vimo Lietuvon.
dirbta lietuvių a|>gyVentoje vieto
je. Atsišaukti
S. Union St., Chicago, UI.

Vaizba gerai iš

reikia adresu: 630

ke-Parsiduoda barzdų skutykla 
turioms kedėms, puikus šios ma
dos stiklai. (>era proga lietuviui, 
kadangi skutykla yra lietuvių apy
gardoje. Aš užsidėjau sankrovą 
ir būtinai skutyklą turiu parduoti, 
kad ir apypigiai. Atsišaukti 
kia adresu:

Joe Santangclo, 
2413 Kensington Avenue,

Kensington, UI.

rci-

Parsiduoda plotas žemės su di
deliu sotinu, dvejoms stuboms ir 
kute Kalvarijos miesto laukuose, 
Suvalkų gub. Norinti arčiau at- 
sižinoti teiksis kreiptis į “Lietu
vos redakciją.

GERAS DARBAS.
Parduotojams garsingosios 
gos “Raisto”, 
agentų pardavinėti 
kiekvienoj lieituviškoj kolionijoj. 
miestuose ir kaimuose dideliu 
pelnu. Teiraujanties reikia pa
dėti adresas: J. Naujokas, Madi- 
son Sq. box 189, New York.

kny- 
Reikalaujama 

“Raistą”

ATIDAI PIETŲ DALIES!
Reikalauju pinigų tuojautės. 

Kaina tik $1200.00 — $200.00 
įmokėjimui. Nelauk apžiūrėti 
mano keturiais kambariais grįčios. 
Pietvakarinis kampas 37-tos PI. 
ir Sacramento Avė, Sėdyba 41 x 
125. Grįčia gerame stovyje. Kas 
pirmesnis, tas geresnis. Imk ka
rą su parašu Archer Avė. ir 38 
gat. karą iki Sacraipęnto Avė. ir 
paėėk į šiaurę iki 37 PI. Rasj 
namie kas vakaras ir šventomis 
dienomis.

cų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos 
popieroa surašysite keletu reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente kol ta* JI apdirbs Ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam. To 
klus laiškus negalima nė į laikų at 
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir 
mųjį departamentų likus laiškui, ant 
ram nelieka davadų. Geriausiai yr* 
rašyti kiekvienų reikalų ant atskiro* 
popieroa, tada kiekviena* reikale* 
bus perduotas tam tikram departa
mentui ir visi reikalai tuom patim 
laiku liks atlikti greitai ir gerai.

. 5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo- 
ney Orderio atskyrėm* 
užsakymo. Visada dėk 
Money Orderį J tų patį 
; lame tavomis užsakai.
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsim* jo Išpildyti, vien todėl, kad 
pinigų nėra, o jei ateis pinigai b* 
užsakymo, męs nežinosime kų su 
nėra užsakymo.

6) Visada ant savo laiškų pasirašy
kite savo pravardę ir adresų. Nors 
ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resų kiekviename laiške, nes męs 
radę laiškų terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo ir adreso, nežinosime keno 
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
ti.

Bu visokiais .reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite teip:

A. OL8ZeW8KI,
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

lalike nuo 
pinigus ar 
Išlik* ku- 
N*« jeigu

LIETUVIAI:
Dėkitės prie musų Lietuviškos 

Naujokijos dųržyne Teksu; dirb
kite sau ir bukite įvatys sau po
nai*. 5 ar io akrų žemės atneš 
jums grtno pelno nuo $2000 iki 
$5000 per metus. \ iena* žmogus 
padarė gryno pelno $1000 nuo 
vieno akro vynmedžių. Daržovės, 
vuogos ir vahiai atneša nuo $2001 
iki $(kx) nuo akrų, (jeriausia že ' 
mė ir sveikiausias oras iš visos 
Amerikoje.

Su keliais šimtais gali pradėti. 
Pirkusiems »fęspin*me darbą 
gera užmnkesėia.

Ubas. Umich, Užveiztla, 
45 La Sale st., lliicago,

90 OI I tipą. Grali apysaka Ii lafr^Monlnlnka* «rb* Maglk**. , P*,| 1 —.
ga! Panovą, parašė A. Aitvaras. Tek | savitarpinė* karė* Siaurinė* Amerikąg 
pa visokį magiški pavelkšlėliai k - ” * * “
kaip padaryt! visokia* Itukas. Pu»- 
lapių . .................................................. 15e

Indijon ų. Verti A. Oh»ewakls. Antra 
pataisyta laida. Chicago, IIL 1906,

Mėnesienoje, 
padangėj,

*1- 
passkos: 
akmenys. 
Dienynas 
Vaidulys,

Atsikirtimas,

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Allums Ir kito* pasakos, Guy de 

Maupaasant'o, vertė J. Laukis, 
toj knygelėje telpa šios 
Allums, Netikri brangieji* 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio, 
t’išalusioj
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
M au pasta n t yra vienas iš geriausių 
raitininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .................. 35c

Angliskor Kalbos ladovMis. 
Tiems, kurie nori trumpu laiku 
pramokti angliškai susikalbėti kas
dieniniuose reikaluose. Sutaisė 
J. Laukis. Seniai pageidaujama 
tokia knygelė, dabar jau yra gau
nama, ir kiekvienas 
pasinaudoti, 
ka anglišką 
tiems aukso 
Kaina ........

Orą*, Vanduo, ėvl*4* Ir šiluma. 
Lekcijof prof. Blochin*n’o, •utaiaė 
gemas. Bu daug paveikslėlių. Pual. 
138. Prekė ..................................

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

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

100 Pasak* apie kantri* Atartą. Dulk 
torį turky cfecoriaus Antoniaus, kuri 
per 22 metu vaikščiodama po avietę 
daugybę bėdų Ir vargų Iškentė^. An
tra laida. Ii lenkiško vertė A. Oliew> 
akla. Chicago, III. 1902, pusi. M ..2Oc

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
Iš visur ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti .................   15c

Raistas — The J migle. Parašė 
L’pton Sinclair. Lietuviškon kal
beli versta iš anglikos. Išleido Jo
nas Naujokas. Apysaka paimta iš 
lietuvių gyvenimo, pasiremiant tik
rais faktais iš Chicago s skerdyklų; 
naudinga ir įdomi knyga, per
skaityti kiekvienam. Puslapių 355. 
Kaina ........................... $1.^0

Revoliucijos Žmonės, psrašė A. 
Niemojew»tki, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Vsršavoje laikuose rusų ka
rės su japonei* ir įvykusios po jai 
pairtu vės rusų viešpatystėje. Kny
gelė įdomi kiekvienam. Pusi. 76 20c

Rankų šašeliai Parinktieji žsle
isi. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais liuoso laiko; šitoje knyg* 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

Ratelių apėjimai. Tr* linksmiau*!* 
salti** (žabova) šelmytlėkuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjlkas. 
Puslapių 16, prekė ...................... 10c

Tikri Ir netikri ėvcntlsjle. Paveik- 
alėlial iš gyvenimo kankintlnių ir 
kank;ntojų. Išleista 
Laisvamanių. Pust

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

Tautiško* Politikos knygynėli*, 
uždavlnyna*. Vsdovė- Teip* čia Rusijos policijos viešpats

turi progą 
yįiatingai kas nemo- 
kalbą, tai dabar bus 
obuoly s. Pusi. 90.

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

Susi r. Lietuvių 
61, prekė .. 15c

114 Penas Ir bernas.. Apysakėlė G 
Tolstojaus Ii gyvenimo maskolių kak- 
mledly. norintiems ausi pa
tinti su bnvln Ir nanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toj* drauge jausti au vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, m. 1904. pusla
pi* <0 .....................................................1So

120 Po priedanga švsntlnybia Isto
riška apysaka Ii Rymo laikų. Parai* 
B. Postert. Vert* K. J. Odesoje, 1906, 
pusi. 100 ...............................................25c

124 Robinsonas Kruzlus. Graži m» 
fališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, m. 1903, pusi. 83 ....25c

134 Cidabrlnla Kryželis arba Diilydt 
ii Nazareto. Apysaka Ii laikų kanki
nimo Kristau*. Bugenius Bue. Vert* 
J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169. 
(fiitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)..............50c

185 Žmogus nsplluškla. Vert* 1* 
i'edliko Nėds. Labai graži apysakė
lė, kaip turtingo prekėjo susus apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvien* jaun* vaikiną ar mergių* ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, I1L 
1899, pusi. 23 .. ..............................10c

200 Akla už ak|, dantį* ui dant|. 
Juokai viename akt*. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, IU- 1907, pucl 29.. 10*

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. 
Ba ir II. P-ia. Chicago, I1L 1902, po
slapių 62 .......................  20*

225 Geriau* vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
škų sutaisė K. Bu ir M. P-ia. Chiea- 
go, IU. 1902, pual. 48........................... '«5o

257 K u n. Gramulos Raštlnyčloje. Ko
medija viename akte. Parašė kum Fr. 
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tla- 
kanti perstatymui. Chicago. III. 1906, 
pual. 14.................................................. 1®*

262 Mindaugls Lietuvos Karalių*. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuos*. 
Lenkiškai parašė Julius Slovccki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, Ui. 1900, pusi. 86. 25*

331 Žilė galvon —. velnias vuodegen. 
Komedija vienam akte Pagal lenki
škų sutaisė M. P-la Chicago, IU. 1902. 
pusi. 41.................    70*

471 Akyvi apsireiškimai svietą, ant p 
kurių žmonės nuolatos žiuri, b«t
n esu pranta.. Bu 7 paveikslėliais. Le^ 
kiškai parašė Promyk. Pirmų sykį “ 
versta J lietuviškų. Labai naudinga 
knygelė "tiems, kurte nori sužinot! H 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus Ir 
sniegas. Kas yra debesiai, ant ko Jie 
laikosi ir tL Chicago, IU. 1894, pu- 
alaplų 79 .........  30*

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba
Meteorologija. F a gal profesorių Vojei- 
kov'ų sutaisė šernas. Aprašo Iš ko 
susitverta ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios 
šviesos Ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų Pla- ' 
čia! ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų, 
aprašyme*, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaityti. Chicago, IU. 1907, 
pusi. 238.................................  75c
Apdaryta .... ..................................81.00

473 Apie žemę Ir kitus svietu*. >ų 
buv| ir pabaigę. Pagal Heilpernų, Rai
bų Ir kitos, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kito* retai matomos žvaigž
dė*. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
111. 1896, pusi. 225. 
Ta pati apdaryta

A r įtinsti ko* 
lis aritmauko* pradžiai; antroji da persskh jimas ypatos laisvės,
11*. draugijų ir susirinkimų. Isissės žo-

tita knygutė — antroji ir paskuti 4žlo ir sąžinės, ir kame išgaaymas? 
nė dali* uždartnyno, paskirto arit- Pusi- 47. Prekė ............................ 10c
metiko* kursui; čionai, kaip papra-1

■■AlfINifIMFC DATVCl ,tal yra daroma« •url»kt* uždavinių Vaišės Jėzaus Kristau* pa* P*pie- 
IRnc.O r*A I To. gu visokio didumo. Para- žiu Pijų IX. Parašė Victor Hugo,

lyta Pr. Mašioto. Pual. 68 prekė 20* antra laida. Prekė .................  ,.10ckU«>)o i apdarytai *1.1*.

au

III.

Tšlstanss “Ysrds 7399 ’

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

(asmęa* 32-zst ęstm.)
Gydo visokias liga*/ 'Jrų, moterų Ir vai. 
kų. spceiališkai gi ęiiidavęs yr* slepia
moms ir odos ligoms

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

Oflaa

miof li iki II tiktai. Telefoną* Canel 147*.

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1) Kad* reikalauji permainyti ad

resų, dėl siutinsimo laikraščio, visa
da paduok Ir senųjį savo adresų. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad
resų duok kitam, geriau mokanOam, 
paradyti.

2) Pinigus geriausiai siųsti per 
Money Orderį ąrba registruotame 
laiške. Nedėk J laiškų smulkių sida
brinių, nė auksinių pinigų, nes ji* 
kelionėje kopertų praplėš, Išpuls Ir 
orapuls. Geriau, vietoje smulkių, į- 
uėk pačtinlų markių už tų sumų. 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, ko; suma mažesnė ui 
11.00. Jei sumii siekia 11.00 ar dau
giau, tai markillne&ųskite, bet dėki
te pinigus arba .^Totijt^’ Orderį. Jeigu 
suma bus 31.2$ tai galima dėti |1.00 
pinigais, o 25 <}(2itU4 markėmis. Vie
nok markės tun bujLvisame sveikos, 
nesullpusios viena bu kita, nė prie 
laiško neprilip^itos,^teip kad męs ga
lėtume jas panųudopĮ, savo laiškams. 
Sulipintų markių nępriimame. Mar
kes priimame Suvienytų Val
stijų ftlaurinės^ Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu Išpirksi*, Money Orderį, 
tai nelaikyki* jį pas save, bet pri- 
siųsk redakcijai, nes be “Orderio” 
redakcija negali pinigų iš pačto gau
ti. Pasilaikyk sau tik „mažųjų bal
tųjų korčiukę, o didesniąją, mėlynų 
prisiųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokius tavorus, niekada ne
rašyk Jokių kitų reikalų, kaip v*: 
korespondencijų, apgarsinimų, ar kų 
kitų, ka* su užsakytais tavoral* nesi
riša, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekvienas 
departamentas yr* po priežiūra kl

... —1 . , „ Žodynas lietuviškai - angliškaAstronomija, parašyta pagal K. I • ... , .
Flamarijono ir Lockyero, A. Ag* kalbos. Nutaisė Antanas 1-alis. 
ras. Telpa: Dangaus apžvalga, Į Puslapių 382 iki šiol turėjome tik 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
vlsatų. Saulė, Planėtos, Komėto*. 
krintančio* žvaigždės, žėmės psdėji- 
mas pagaulėje, Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Bu daugeliu paveikalė- 
lių. Pual. 62 .............................. 40c

Išeivystyma* vaisiau* gyvūnų. Lek
cija Dr. J. Kulio, su daug paveikslė
lių iš embryologijos. Pusi. 12. Pre
kė........................  10c

su apdarais po $2.00. dabar kas 
nori pigiau* nusipirkti, tai fiopie- 
ros viršas. Kaina ................. $1.00

A. OLSZEWSKI, 
3252 S. 1 laistei St., Clikago, Iii.

Kiekviena* 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms.

I Koks privalo būti zaik^f augini- 
Į mas ir atiklijinias? Rankius raš 
tų, parašytų Dr. J. šliupo. Kož- 
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus, susipažinti su šia kny
gele. Pusi. 91............................25c

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

Knygk Kataliogas

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

Lietuvių tauta senovėje ir šią
dien. Parašė J. šliupas M. D. 
Antras tomas. Šitas 2-ras tomas 
apglėbia Lietuvių tautos veikalus 
nuo XIH-tojo iki pabaigai XVI 
šimtmečių. Puslapių 563, kai
na ........................................... $1.50

LietuviaiI ar gerais keliais žengia
me prieky n? Nuoširdus atsiliepi
mas J lietuviškųjų visuomenę D-ro 
Jono filiupo. Arba sutrauka kalbų, 
laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo
džio 1906, Union City, Conn., 26 
gruodžio 1906, Edvrardsvllle, Pa., 31 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1307 m. Pusi. 47, prekė.... 15c

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

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

ir jos vieta šnionijoje. 
Laukis, šita knygelė

Laikrodininko atminimai. Pasak 
Erkman-ftatrianų, sutaisė S. M. Pa
veikslas iš 
kariavimų.

Moteris 
Parašė J.
yra labai žingeidi perskaityti mo
terims ir vyrams, anot autoriaus: 
“Teisybė yra tokia prasta, kad 
męs tankiai nepamatome jos tik 
dėl jos prastumo”. Kalbėtojai 
daug gali atrasti sau medžiagos 
iš jo*. Pusi. 47* Kaina.... 15c

43 Iš gsvlnlm* lietuviškų Veli* bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangti, čyščlų, peklą; a pi v giltinę, ma
rų. cholierų; apie dvaaiaa (dūšias) 
velnius, jų vaidinimus! ir tt. Pssakos 
užrašytos tokioj* tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar 
mę panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dsukijoj — papai tarmę dzūkų ir tL 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie- 
ros apdaruose .................................*1.50
Audimo apdaruos* ...................... *2 00

67 Lieti viškea Pasakos Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Da’is
I. Čia telpa 141 labai gražių, juokin
ki ngy, išmintingų ir žingeidžių pas* 
kų. Chicago, Iii. 1903, pusi. 280 *1.25 
Drūtai apdaryta............................ *1.50

63 Lietuviškos Pasakos Yvalrlos. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
II. čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvienų 
skaitytoji ir klausytoj} ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 81.25 
Drūtai apdaryta.......... ....................81.50

69 Lietuviško* Pasakos Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
III. čia telpa 202 dar gražesnės ir 
juokingesnės pasako*. Chicago, I1L 
1904, pusi. 333 ., 
Drūtai apdaryta ,

91.00

što Biologija arba mokslas apie gy
vus dalgtua. Pagal prof. Nusbaumą, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų ko
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliai*. Chicago. I1L 1901, pusla
pi! W7.................................................... ..

507 Gamtos Istorija. Pagal p. Bert, 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, žuvių, žmo
nių, medžių Ir akmeny paveikslėlių;| 
trumpai aiškiai Ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuoa dalykus, 
m*8l nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago II). 
1901, pusi. 129................................... .

*1.50

70 Lietuviškos Pasakos . Yvalrlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. Šio 
j« knygoj* telp kaip Ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasakų, telpa keli įimtai užimanččlų 
ir juokingų pasakų. Kiekvienos nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, m

Aly neišsemiamą pasakų turtą .. *1^5
Drūtai apdaryta.............................. *1.50

76 Maxlm Gorki J. PaaakoJImal. U 
.rusų kalbos vertė A. L-l*. Turinys: 
Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, M*, 
karas Čudra, Rudenyj, Dvidešimta šeši 
įr^iena. Chicago, IU. !**«. pakapių

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunko vyčių Ir kitus sutaisė Šernas. 
Su paveikslėliais. Yra Ui aprašymas 
apie yvairlus musų žemės augalus, jų 
sudėjimą ir atmainas, gyvį ir plėtosi
ant kurty žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, 111. 1903, pu
slapių 238 .......................   50a

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
dėjo plaukti į Ameriką, kokios karės 
buvo, už ką kariavo ir kokiuos* ma
tuose; kiek buvo pr*sld*nty. koki’, lt 
prieš atradimo Amerikos iki 1896 m. 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Amert- 
k*, kokie čia Ūda žmonės gy .eno, ko
kie žmonės pirmiausiai iŠ Europos pra- 
klek kuris gero dėl šio* šalies padarė. 
Prie galo knygos UI pa Suvienytu 
Valstijų Konstitucija, kuri yra velka- 
tingiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, I1L 
1996. pual. 3M ...........  g| 00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose am 
darnos*, aukso ll-arou

.IScUoao ..



608 Gamtos pajlsgos Ir kaip II Jų 
naudotis. Pagal Bltnerį sutaisė šer
nas. Svarbios moksliškos vertės kny
ga, su daugybė paveikslų yvalrtų ma
šinerijų Ir kitokių prietaisų ant tšnau 
dojlmo gamtos pajlegų. Chicago, III. 
1904, pusi, žak ...... 5Oo

516 16 kur atsirado musų naminiai 
gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčių 
veiksMllais. 
pi y 73,....

1135 Hyglsna arba mokslas apie ui- 
laikymų svsikato* Pagal Bernesę. 
Drų Noll tr kitus, sutaisė Šernas. Yra 
tai nauja daktariška knyga. Kas jų su 
atyda perskaitys, patalkys apsisaugoti 
nuo visokių ligų, užlaikyti člelybėjs 
savo sveikatų, pailginti savo amžių ir 
užauginti sveikus ir tvirtus savo val
kus. Chicago, IH. 1897, pusi. 133..35c

—-----------------------------------------
Sterooskopal arba Teleskopai

sutaisė šernas. Su pa- 
Chicago, III. 1961, pusią-

526 Kada
ai tvėrė Parašė Prof. Dr M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudaa 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi 
Iki kūnai Ir kaip mhsų žemė susitvė
rė., telpgt kokiu budu\atslrado aht jos 
gyvybė. Su paveikslai*_ Chicago, III.
1906, pusi. 14d .........    35c

Ir kokiu budu svietas *u*

1176 Pamatas Visokiai Reformai. 
Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei. 
Popullariškas raštas apie klausimų 
valgybos. Parašė Otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo kad mėsa tr kal-kurle 
kiti telp pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 113.............30c

103

104

104
106

WUJĄ IV.
Susideda II 100 paveik

slėlių bakaUfJ^ Prekė 8240 až 
bakselj. /

Šitoje serijoj, yra < sykius tiek pa
veiklėllų ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose fallte pamatyti: 
101 
102

BaslartlnariO audra ant ežero Erta. 
New York.,bT»ror» krovimas į dl-

1210 Aritmetika. Sutaisė S. Škač- 
kauska* Lesgvas bųdas Išmokti skai
tliuoti (rokuoti). Knyga padalyta į 
penkis skyrius. Skyrius I — apie 

pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. VHlh. šlchltllus. Skyrius II — Trupiniai. Sky- 
Meyer. Iš vosiečlų kalbos vertė J. įkyrius III — Dešimtiniai trupiniai. Sky 
gaudas. Knygelėje aprašyt* svieto rius IV — Prilyginimai Ir proporcijos
pabaiga. Kas nori daslžinoti kada ir Skyrius V — Proporcijų prievadlnės. 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, t*- Chicago, III. 1897, pusi. 104 . 
gul perskaito šitą knygelę. Chicago, 
111. 1906, pusi. 135 ........ .....................36c

627 Kada ir kokiu budu gali sv

25c
1300 Rankvsdls angliškos kalbos. Pa 

gal OUendorf’ą, Harvey, Maxwell ir ki
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti

545 Nematomi priešai ir draugai šklausia knyga išsimokinimui anglį- 
imonių. P&<al BltnerJ sutaisė Šernas. kalbos pačiam per save be pagel* 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim bO8 mokytojo. Chicago. Iii. 1906, pū
dančių visokias ligas pas žmonis, jų aiaptų 307.........................................81.25

Pa* Apdaryta...........................................81-50

Stereosaopas arba Teleskopas yra tai 
prietaisą arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per guriuos kad žiūrai 
ant abrozėUo, abrozėlis pa kirsta Į na- 
turališką paveiksią, kurtame matai Me
las grupes žmonių, triobų, visą mie
stą, plačius laukus, miškus, daržus Ir 
telp toliau, telp kaip kad pats toje tin
toje būtumei ir viską savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia Į natų 
rallšką ėsybę, padidina jį atsklrsto 
žmogų nuo žmogaus tr išrodo jau n< 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius st^reoskoplškus paveikslus, 
kaip matote žemiau aaraėytub.

107

108

109
110
111
112

113

114

115
H6

New York. Pilies darias (Casttle 
Garden).^,h , '

Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City; New Jersey. Pama- 

'ri- (qi .hr
Niagara. Pitkavlnis vandenskrt- 

tys nuo estaėe« salos. (Horse 
Sboe Faile from Goat Island).

Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Mlchlgan Avenue.

Kaskados Ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904m.

Moki Indijonas namieje. \ 
Moki Indijonų gyvenimas.
Siouz Indijonų vadas. He-No-Frsld
Vartininkai (The Sentinels) 3,043 

pėdų augščlo, Yosemlte, Cal.
Motina girių. 63 pėdas apėmio. Yo- 

semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, Ang 

lljoj.
Airija. Klllarney, pilis Ross.
(ėjimas Į Muckross Klloštorių, Al 

-:ioj.
šiaurinis miestas, Glbraltar.

susekimas, vystymąsi ir tt. Su 
veikalėliais. Chicago, III. 1906, pusią- '
pių 113 ..................................................30c i326 Žodynas lietuviškai • angliškos

kalbos Dalis l. Sutaisė A. Lalis. čia 
548 Oras, Vanduo, Šviesa Ir Šiluma. ra«l vl»ua lietuviškus žodžius išguldy 

Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lle- tU8 angliškai. Kožnas žodis paženklln- 
tuviškcn kalbou vertė J?"šcruas. Ckl- kursyvoms litaroms prie kokio 
cago, PI. 1907. pusi. 138....................35c gramatikos skyriaus jis priguli. Kny

gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly- 
553 Paėjimas organiško svieto. <»*. 8»uuqwp|S puupde ouųpne ou

gal Bitnerį sutaisė Šernas. Knyga di- aot nugaros. Chicago, 111. 1902, pu- 
J1 aprašo 382 . ... .82.00

1327 Žodynas lietuviškai - angliškos i 
niausius tr giliausius žemės sluogsnlus, kalbos. Dalis II. Sutaisė A. Lalis. 
daug milijoną metų atgal gyvenusius ra®1 visus angliškus žodžius Išgul
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang- 
paukščius tr tt Su paveikslais. Chi- žodžio kabėse yra pridėta tarmė., 
cago, III. 1905, pusi. 137 . ““ . ................ ..'***'“ “““

dėlės moksliškos vertes.
tvėrimą*! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; partdo, pagal se-

II.

SERIJA I.
Susideda iš 12 Stereoskopiškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 60c. už 
pundelį. -

Štai ką juose gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellovr-Stone Par

ko.
Kvletkinė paroda, ęnleste Sara to

go®. N. Y.
Bowery gatvė New Yorke.
Didysis vandens puolimas, Yellov- 

stone Parke.
Typlška tabako ferma, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa- u7 

loa Hawali.
Žuvų rinka, mieste Manllės, ant Fi- 12g 
lipinu salų.

3

3

5
6

7

35» kaip žodžius angliškai tarti, teipgl 
kiekvienas žodis paženklintas kuršy- 10 

566 Senų gadynių išnykę gyvi šutvė- voma Htaronu prie kokio gramatikos 
rimai. Pagal Hutchlnsona sutaisė šer gyriaus jis priguli. Knygos formatas j* 
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se-i6** 0011,18 Gražiais drūtais apdarais, 
niausiu gadynių y vairius sutvėrimus nu«*ra ir kampai drūtos, gražios moto 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi- 110 “kuros. šonai audimo, ant nugaros 
radimų žmogaus. Šiandien tų sutvėri- parašas aukso Ii taroms, lapų kraštai 
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
nius. kanalus, arba Imdami iš žemės 
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. 
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga
dintus kunus, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išstatyti įvairiuose muzėjuose. Įš 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip 
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
f.vėrio kūno užaugo eilė žemės keiloll- , 
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą ir senumą žemės sluog
čių. kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
da. gali be apsirikimo spręsti, kaip se- Delnaiinystė, su paveikslėliai* 
aą yra musų žemė ir kaip seniai žmo- Huriuko Ir Išguldė Iš svetimą kalbų J. 
ęus ant jos atsirado. Chicago. III. 1900, t 

pusi 370 ..............
Ta pati apdaryta

marmuruoti.......................................84.00
Ta pati knyga popieroe apdaruose 83.00

1328 Žodynas lletuvlikai-angllikos Ir 
angliškai-lietuviškos kalbų. (Abi dalys 
— 1 ir II, t y. No. 1326 ir No. 1327) 
vienoje knygoje. Yra tai reikalingiau
sia knyga norintiems gerai pažinti an
gliškų kalbų. Formatas Ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 ................ 86-00

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba knyga burtų, monų ir visokių 
paslapčių ir praktiška C. C. St Ger-

117
118 Berlynas. Bondler toris tr Kete.

118

30

131

122
133
134
125

136

Porto Rioo.
Puikiausia pilis mieste Rbeinstsln, 

Prūsuose.
Puikiausias Žurandelis Salone ds uj 
Jenets, mieste Vienoje.

Švento Mykolo paloclus. Peterbur- jjj 
gv. Rosijoje.

Švento Petro bažnyčia Ir pilsčius 133 
Ryme.

SERIJA 11.
Susideda iš 25 Slsreoskopiškų paveik- 

•lėlių baksalyje. Prekė 75c. 
bakMlj.

štai ką juose sali pamatyti:
G rašiau jias vandens puolimą*, 
vau* Glcn. N. Y.

Grandžių soda*. Floridoj*
Didžiausia* pačto budink**, N«w 
York*

Stebėtinas vandens pOolimas, Nia-

2 
3

5

134

136
už 

136

Ha- 137

138

138

140

539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori daslžinoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šią knygelę. Chicago, III. 1902, pu
slapių 31............................................... 10°

597 Žvėrys Ir Žmogų* Sutaisė pa
gal Schmehl*} šernas. Mokslas apie 
subudavojlmų kūno visokių švėnų, 
paukščių, sanarkojų, žamapllvių ir 
žmogau* Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminų jis 
tveria. Su paveikslais. Chicago, Ilk 
1906, pusi. 313 ...............  81.00
Apdaryta ...........................................81-25

_ Yra tai didžiausia ir praktt- 
81.00 įjt|au8Įa monų knyga, tfartų ir delna- 
^•29 žinystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 

ant viršaus apdarų koloriuotas paveik
slas burtininko ruimo. Chicago. I1L 

1904. pusi. 412....... 93.00
Drūtuose apdaruose......................83.50

A. Olszevvski
| 3292 S. Halsted St., Chicago, III.

7

Puikiausia svetainė United States 
Kotelyje, mieste Bars togo* N. Y. 

Kupriška gatvė, Obupo, nuėsta Ha
vanos. Kuboje.

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

Geležinkelis ant salos Hawall.

141

Voklejja. Griuvėsiai viduramžinės 
pilies.

Vokietija. Laivas apleldžiantis Ko- 
blenc'ų, ant Rbeino upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholmas. Karališkas paloclus.
Švedija. Ant kelio Į Oddo.
Švedija. Lejoao pilis, Goteborųe.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamonlx.
Thun, Šveicarijoj.
Žluvlnls kiemas, Albam b ra, Grana

da. Išpanljoj.
Katedra Notre Dėme, faskada. Pa

ryžiuj. Franeusljoj.
Tullertnų daržas, Paryžiuje, Fran- 

rijoj.
Palociaf tautų ant upės Selna'oe, 

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

Francijoj.
dės C ha m pa Elyseee. Paryžiuje, 

Francijoj.
Dldžloalos operos paloclus. Pa-, 

vyžiuje. Francijoj.
Tvtrtynė Šv. Jono ir Katedra.Mnr- 

seillee. Fmncljej.
Laivų užplauk* ir ežeras. Vlllafran- 

che. Francijoj.
Carnlche kelia* Ir ežerėlis Vilią- 

fra ne be. Francijoj.
Pajūrinis kraštas Caslno, Moote 

Carlo.
Vatikano dagžas ir Šv. Petro ka

tedra. Ry^Je. Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pa. 

tro katedros.
Didžioji galonja Coiuna palocluje. 

Ryme. Italijoj.
Skliautas Sctuuiu Severo, Ryme, 

Italijoj.
142 Koktumas, Ryme, Italijoj.
143 Neseniai atkastas pslodus. Posn-

144
9

10 Gatvė miesto Manllės, ant salos Fi-
UplB» 146

K*pelija “Sous*“ ant Paryžiaus pa
rodos. Prancūzijoje,

Paimu daržas mieste Frankfort,
.‘rusuose.

Merginos parduoda kvletkas
■te Kopenbsgen. Danijoj.

Puikiausias kvietkų darželis, 
ste Monta Carlo.

Kustoenvai vandens puolimas, 
rėti joj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuje 
Francuzljoj.

Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kūdikį prausia.

146

11

13

13

14

16

14

147

148
149

pejo. Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
Kelias Av. Juozapo, Venecijoj. Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant pleciaus San 

Marco, Venecijoj
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omara
Oceanlnls pakraštį* pu rodantis ke

lio užuolanką, Algier*
150 Gėry m o fontanu Ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Damos EI
Nor-

6G0 Ethnologija arba mokslas apie 
žemės tautas. Pagal D-rą M. Haber- 
landtą parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpaty
sčių. visų žemės kraštų ir net mažiau
sių salelių žmonės ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą. tikėjimų, per 
pročius, užsiėmimų ir abelnai viekų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių istori
ją, tegul perskaito šių knygų. Chica
go, III. 1903, pusi. 667 .................. 82-00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi
mo apdaruose.......... ........................82-50

641 Geografija arba žemės aprašy
mas. 1 Pagal Geikle, Nalkovskj ir ki
tus sutaisė šernas. Su paveikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemų, jos pavidalų, didumų Ir platumų; 
jos kalnus, jų vardus, augštj, vulka 
nūs metančius iš savęs ugnį; Iš kokių 
sluogsnlų susideda žemė, kur Ir klek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrybių; klek marių, eže
rų, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie 
kuriuose vandenys: surųa, prėski, kar
tus; kokie juose gyvena gyvūnai Ir tL 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, 
gaikštystės, * respubHkos ir tt. 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai, pramonės, Išdarbiai Ir tiesos; 
kokie miestai, su kiek gyventojų, fa
brikų. pramonių; kur kokie orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletu nedėllų nenusileidžia arba 
neužteka Ir tt. Knyga didelė 6x9 eonų, 
aut geros, utandžios popleros spaudin
is. Chicago, III. 1189, p-Jill. 469. 3200 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
dntccre, auksinėmis literomis atspau
sti parašai ant nugaros tr šono.. 82.50

kunl 
Kiek 

kokie 
užslė-

655 Istorija abelna.. Dalis pirma. 
Nuo seniausiųjų laikų Chlnljos — 
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
mui Imperijos Aleksandro Makadonį- 
fkojo 146 m. pr. Kr. Surašė Draa A. 
Baceviče. Su paveikslais, parodan
čiais tų laikų plramidus, sienas pylių, 
tvlrtynlų: typus kunigų ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi
cago, ITT. 1904, pusi. 498 .81.00

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

Be apgarsinimo “Lietuvoje”, 
pilną aprašymą turėsime surašę 
knygutėse ir kas norės gauti pil
nas žinias. apie fariuas ir laukus, 
tegul atsišauks pas mus.

Su guodone,

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

17 
18 
19
80 Kai; labai dideli tie mažiukai.
21 Vakaro diskusijos.

Ir keturi kitokį paveikslėliai

161

113

153

154

155

156
157

SERIJA III.
Susideda iš 2o eiereos* epiškų paveik

slėlių Iš Kristaus gyvenimo. Pro- 
kė 81-00 už baksslį su 22 paveik

158

159
160

štai ką juose gali pamatyti:
, Kristau* užgimimas Betlejaus Štai- lu2 

nėlėj*
I Trys Karaliai atlanko gimusį Kri- 

stų ir dovanas jam kloja.
I Kristus, dar kūdikiu būdama^ Mo

kina daktarus Jeruzollaus bažny
čioje.

i Kristus 
lejaus.

i Kristus
i Judošlus savo pabučiavimu 

Kristų žydams.
j Blmonas pagelbsti Kristui 

ueštt
8 šventa Veronika apšluosto veidą

.LriaUii.
9 «M(«us ramina moteris, kad jo ns-

verkvų.
> Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 

žlavojimo vietos.
Žalnieriai ir šv. Petras prie kalno 

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

kalno Golgotos.
I Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry

žiaus.
i Kristaus kūną ima nuo kryžiau*.
’ Kristus keliasi iš grabo.
1 Kristus žengia į dangų.
• Regykla šiądleninlo Betlejaus.
I Kaip šiądien išrodo Stainelė, ku- 

kurioje Kristus gimė.
21 Bažnyčia apreiškimo šv. P. Marijos.
22 Bažnyčia budavota ant grabo šv.

P. Marijos.
23 Kaip šiądien išrodo Kristaus gra-

1

6

10

11

13
13

14

16
17
18
19
30

34

144

ant svodbos. Kainoj Gall- 
Permaino vandenį j vynų, 

ant kalno kalba priešais 
Išduoda

kryžių

Kaip Hąden lirodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo-

165

166

167

168

168

170

71

173

173

174

176

176

177
178

179

Mahometonų bažnyčia Sultano H* 
san, žiūrint, nuo Cladello sienų 
Kaire, Egipte

Pyramidoe Ir Arabų Vilija, žiūrint 
nuo Ghiaeh Kelio, Kaire. Egiptą.

Arabija. Daržas išdžiuvusiam*

Įėjimas | palocių, Slngapore, Indi
joj.

Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trūkis, Singa 

pore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, ChJ- 

nijoj.
Žibinčius Hong Konge. Chinljoj.
Chinlečlų vienbuorinlai laivai į 

plauko] Hong Konge, Chinljoj.
Gražusis kelias Shanghal. Chinljoj.
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Bhanghsl, Chinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

Tok y o, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Tokobama, Japonijoj. Prūdas eglp- 
tlškų lotus kvietkų pilname žy- 
dėjimą

T unitų tįsy čia Honmoku, Yokoha- 
ma, Jr.ponijoj.

Yokohama, Japonijoj. šiaudus dlr 
bantls lytines kurpes.

Yokohama. Japonijoj. Kriauklinių 
šūvių pardavlnčtojaus stotie.

Paroda ą^nag esiulų atletų, Voko

Yokohama, Japonijoj. Kvietkų dar-
8m.

Yokobama, Jąpoaljoj. Altorius, 
šamas jaunų gerbėjų Matau n 
procesijoj.13 U‘?I

Japoniški vaikai, nešanti pokyllnį 
Matsurl altorių, YBkohamoj. 
Matsurl pokylis, piuzlkos pastotas 

ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.

i h n
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojai, rodantis ssr? 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės smeto 
nos šėtroj, Yokohama.

JapohiškaSjžvejys prieplaukoj, Yo
kohama.

Japoniečių būdas eiti pailsiu.
Trepsi | Kigomlzų žinyčią, JCyo 

to, Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Kigomlzų šiny-

180 Auksinis pavtltonss ant ežero Kln-
kakujl, artf 'ttyoto, Japonijoj.

181 Senoviška iinyčia Fujlyania, Mt
Fuji, Japocdjoj.

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas'

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

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

namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Tcipgi 
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname 
laike. Už sudėtus pinigus š’ 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.

Sifkortes.
/ Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galimą 

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 j krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai 
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

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

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

4 , • ~

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

goti — tai pasisamdyk už $>00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugriis prie 
jų neprieis.

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

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEW5KI
3252 So. Halsted St

183 Teatro gatvė, Ūgio vienų mlllų, 
Osaka, Japonijoj.

188 llara, Japonijoj. Tūkstantis žibin
čių prie Ka-suga-No-Myia žlny-

84 Nlkko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo, sergiantls Nlkko žinyčių 
nuo Piktojo.

Hawallški mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu. HawaL
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Hawai.
Hawališka moteris, gaudanti Pee- 

heal, mažiukę krlauklinų žiūrai
tį- f

Cbiniečiai renkanti ryžius, HavraL 
Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj. *
Įplauka ir plaukiant! laivų taisymo 

dlrbuyė Valparalso, Cklle.
Jamalcos Brookllne gatvė, Port

195
196
197
198
199
200

185
186

187

188

189
190

191

193

San Frandaco Katrė, Mezlco City.193
194 Didysis pliaotus, Msztco City.

Chicago, III

"Jojimas šėnlmls .
Mano apginėjas.
Kalėdą rytas.

“Tėve musų, kuris esi uauguose“.
Pagalvėlių karė. ‘ 
šėrimas kačiukų.

Teleskopas Ir 100 virš paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja........................ 13.00

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

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

‘riits vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja $1.00.

SERIJA v.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c, 
už pundelj.

Šitoje serijoje, kiekviename punūe-

kaliJoje galima tiek daug pamatyti 
ir serijoje L

SERIJA VU
12 teis oat maišyto gatunko paveiksi* 

.Mų pundelyje. Prekė 75c. už pur. 
delį.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 

įžiūrint matai viską telp aiškiai kaip 
Ikad prieš akis nebūtų jokio pavelkslė- 
Ilo, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kad virš parodytos pre
kės yra tik už paveikslėlius, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja |L 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų tr 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
Kada turi teleskopą, tai

Ule. bevelk vle kitokį pevelkęlėllal. Ui koltlB, tik nori ir
yra maišyti iš vLokių gatuckų. Juose./a11
rm.- frekl.0^- mleeto. lr|’^l,Xml plnl^. eot telerton «
kit, begotų trtobeeiy relkalų „Md. .duokit,,
gi ir komiški paveikalėllal. Si serija * OLSZEVVSKI
yni. |W» tiems, kurie nori pinigui už- ' * NLi i ->c « « 8252 So. Hahtrt St, cnicago, riKiČė.lyti, nee Ji kaštuoja tiktai 35 c., o w



“LIETUVOS” AGENTAI
Baltimore, Md.

Jonas Želvio, ■ 711 W. Lombard 8t
J. Diemedis, 621 Columbia Av.
Wm. J. Moran,

S. B. cor. Sharp and Camden Str. 
’J. Lnls, 26 So. Green St

1 L. Gawlis, 1834 N. Castle st.
Brooklyn* N. Y.

E. Froomea, 73 Grand St
A. Dlriulaltto, . 155 Metropalitan Av.
Stan. Rinkevičius, 73 Grand St

Cleveland, Ohio.
Povilas $ukls 3707 E. C3rd St.

Ellzabeth. N. J.
Wm. Bočkus, 811 First St

E. St Loule, III.
Įuoz- Rainis, 537 CollinsvilL Ar.

Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius, Box 4.

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

Mlnersville, Pa.
jungas Ramanauskas.

Mt. Carmel, Pa.
Jonas Banis, *1

* Nevv Brltain, Conn.
M. J. Cheponls, 21 Pleasant

M 7 Ferrv
8 L

Nevv York, N. Y.
kesnlevskls. 144 E. Houston 

Nevvark. N. J.
V. Ambrazevičla, 178 Ferry

A. Staniulis,
82 Jackson st,. Ncwark, N. J.

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

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuarc 8JA

Serą n to n, Pa.
Jot. Petrikis, 151* Ros> Ava

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

Shenandoah. Pa.'

'Andrius Mačis, 138 S. Main St

Turner Falls, Mass.
K. P- Šimkonis, Box

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

Westville, III.
V. S. Kreivėnas. įj! U'

Juozas šlikas.

St

St

617

Worcester, Mat*. 
iBtanas Bernotas. 12 Harlem 9t

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

tdri išmokėti per vienus metus, 
o/pamatysi, kad už tuos pačius 
pinigus gali išmokėti namus, ku
rtuose galėsi senatvėje ramiai 
gyventi. Jeigu dabar užpirksi 
namus, tai per dešimtį ar pen- 
kitlikų metų rentas sugrųžįs tau 
pinigus užmokėtus už namus ir 
turėsi savo savastį ant viso am
žiaus.

šėmy kitę kaip pigiai galite 
nupirkti pas mane namus su lo
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke
lias prekes, parodymui, kad kož- 
na« eali sau pigiai namus nusi
pirk ti:
Ant ILLINOIS . COURT 

galite gauti namus už 
$1200, $1400, $1500, $1600. 
$1800 iki ....................  $4500

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

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

Aut 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 $2000 

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

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas (4 
ruimai) su lotu ...... $1.200
$350 iš kalno, o ręsta ant 
išmokėjimo no $12 ant mė-

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

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

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

EMERALD AVENUE, arti 
36 gatvės, medinis namas 
ant 2 lubų . .......... $1.600
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Renta* $TQ ant menėsio.

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

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

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

WALLACE ST., arti 
gatvės. Mūrinis namas 
3 kibų ....................
Lotas 25 per 130 pėdų. 
Rentas $56 į mėnesį.

6 Fla- 
Rentas

arti 29

i-500

28 
ant 

$5-3°°

WALLACE ST,. kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant 
2 lubų. Kaina ....... $16.
Lotas 48 per 120 pėdų. 
9 flatai ir 2 storai. Rentas 
$155 į mėnesį.

.00.

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

ar-

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

31ST PLACE, 1 
gan ir Auburn Avė, Mū
rinis. Dainas.
Lotas 25 per 
Rentas $16 į

Muri- 
2 lubų $3.000 
125 pėdų, 
mėnesį (4

tarpe Mor-

Raina .. $2.200 
107 pėdas, 
mėnesį.

tarpe Mor-
Mu-
. $4 500

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

31 ST STREET, tarpe Eme- 
yald ir Union Avės. Mū
rinis namas ant 3 lubų $io.< 

"Lotas 72 per 100 pėdų.
Rentas $96 į mėnesį.

.000

35 PLACE, tarpe Halsted
ir. Gate.
2 lubų ir basetnentas $4.200 
Lotas 25 per 165 pėdų. 
Rentas $46 į mėnesį. Tur 
būt greitai parduotas. 6

Mūrinis namas

šeimynos gyvena, 
pigus už tų kainų.

Labar

GRAND WORKS, ILL.
Puikus medinis namas.
Salitinas
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $55 į mėnesį. Nau
jas namas.

ir 3 rentai .. $5.200

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

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

4
. $2.940

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis namas ant

2 lubų. Naujas ...... $3.500 
Christianja Avė., arfi MiL 
\vaukee Avė. Tailor Shop, 
ir 4 ruimaik. 2 Jubų. 
Lotas 25 per 125 pėdas. 
Rentas $26 į mėnesį. Ant 
lengvo išmokėjimo.

Teipgi turime daugybę viso
kių kitoniškų namų lotų ant 
pardavimo visose pusėse miesto 
Chicagos. • . . * - >i-

A.OIszewski
3252 S. Halsted Si,

šnAIATAAI Garsioji knyga “THE JUNGLE", IMH'I* šR*d«« lie<u* 
"RAISTAS «iu.i.mtiboH.f»
llfll V I H V j| parašyta vieno Ii ųeriautių Ameriko* raitininko Ir 

taip žinfoidl, kad j 18 kalbų iivonta. Lietuviam* |l tuo m akpeMė. tad ameriko
nu aprašo lietuviu* nuo iillplmo Ii laive per visų |ų gyvamineą Amerikoje.

Por*taiif* ‘'Raistų" atrasi visų apgavysčių paslaptis, suprasi taip psdars 
dideliu* pinigus Ir nloki* negalė* tavą* prigauti.

“RAISTAS" alikiai parodo, kaip piniguočiai apvagia darbia tetas, ligėd Ina 
|u moteris Ir nustumia j paimtuvyslg; kaip skordlnyčlos primate© vtosklų blaury- 
biu prie mėsos Ir nuodydami žudo žmones. Ta knyga pilna alyvumo Ir kiek
vienam reikalinga perskaityt. JI sujudino žmonilg, sudrebino Europos ir Amori- 
kos parlamento*. -or*1 *

“Raistas” didelė knyga, prokė w»«atan«R^'W» lėtai.
Siunčiant pinigus adresuok: *

J. Naujokas, Miiim M. Bu 189, Naw ¥ohk, N.Y.
* Taip pat eeu agentu vienatinio pasaulfj lietuviško dienraššto “Vilataos ZlaiųM. 
Prenaaterata pusei Matų 3 ša L, smUbh 64al. a« pri.laatlain A are H k re*. Kuria pri’ 
»lą» 7 Sol. apturša “RAKTĄ” ir kasdien “Vilniaue tiniae”. Pinigai reikia aiąsti 
U kalno ant augUlau padi to mano adreso. pa-

ŽARIJA’
bežemiųaavaltinls darbininkų, 

mažažemių laikraštis.
Jau antri metai kaip 
“JARUOS” kaina: 
Lietuvoj metams 3

1 r. 50 k..
našiui 30 k.
pusmečiui 2

“ŽARIJA” 
ar tiems, 

mokėjusių 
liktgjj dykai;

b) tiems, kurie užsimokės
metus, dykei duoda “Darbininkų Ka- 
tsndorių” 1009 tu., kurs išeis rudenj.

Laiškus ir pinigui reikia siųsti 
redakcijai, o ne redaktoriui, leidėjui, 
arba administratoriui.

Užsienio prenumeratorius prašome 
siųst pinigus per Vilniaus Komerci
jos Bankų, arba tiesink savais 
gals, bet ne “money order iais”.

“ŽARIJOS” adresas:
Vilnius. Pilies skersų.

No. 10. būt. 4, “ŽARIJOS” redakcijai.

eina.

r., pusmečiui 
., 3 mėnesiams 80 k., 1 mė 

Užsieny] metams 4 r., 
r., 3 mėnesiems 
duoda:
kurie surinku 

prenumeratorių.

1 r. 5 k.

10 uėsi- 
vlenuo-

9

ui visus

pini-

“ŠVIESA”
Ogranas “Sąjungos“ pagrąžinimui 
teisių lietuviškajai kalbai Lietu
vos bažnyčiose, eina \ ilniuje kas 
dvi savaiti ir su tikru atsidėjimu 
gvildena klausimų įvedimo lietu
vių kalbos Lietuvos bažnyčiosna. 
“Šviesa” išdėsto lenkininkų poli
tikų Lietuvoje ir visus jų darbus 
ir žingsnius. “Šviesa”, 
lietuvių taukus ir kaltas 
nenusilenkia nė prieš 
priešininkų galybę, nė
turtus, nė prieš jų valdžių, 
sa 
kultūrai per lenkiškas pelkes ir 
lieknus.

".ft iesos" kuiną Amerikoje me
tams 4 ruK, pusmečiui**— 2 rub- ;| 
Lietuvoje — 3 rub., pusmečiui — 
1 ruh. 50 kapeikų. * <•*

Adresas: "^vifsoi" redakcija, 
rihititi. Koževana No. 11.

IR VĖL B TUKSTANCZIŲ ISZLEISTA

Daktariszkos

KNYGOS

LIETUVIS VADOVAS 
IN 

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legsliškas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Blllof Bale, Testamentus, Affldavils ir 
kitonilkus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hortmanowicz
O Asas

A. Olszevvski’o
3252 St. Hilittd, Cer. 33ri St.

Chicago, III.

Kozminsky & Yondorf,
73 Deacbom Street.

Bank tartai.

prikibtais*, paakol lodami tau dal| pirkinio pf 
eigą Greitas reiktas*. Lengvu* išlyga*. Agaa* 
tai apmokami duantaL

Mare LaukienS
Atsakanti Akuierka

3252 S. Halcteid St. Cbica$o, UI.

gindama 
reikalus, 
Lietuvos
prieš jų

Svie-
atsidėjusi, taiso kelius lietuvių

CENTRAL BUSINESS COLLEGE
Mokina: stenografijos, spaudi name* tni- 
šinėiAo apsodinimo, knvgų vedimo, arit- 
metikoa, skaitymo, rodymo, epelmimo, 
istorijos, geografijos tr tt.

Spociialiikos ieotoataltoa aagiteho* kalbos 
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalba 
ir kūne nori jojo Hatlavinti.

Męs išlaviname vynui ir moteris įgyti 
gera* vieta*. Klianoa atdaro* dienomis 
ir vakarais.

Atsišauk ar rašyk klausdama* plato.
amų informacijų. Kaialiogaa dykai. I

Shlller Bldg., W8 Rmtdolph ItrraL 
CHICAGO, in

Noviji TaMtiszkl

PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo Iš po tpaudoa labai 

grašųa tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutls.
S. Didis 

girdas.
4. Didis 

dSOBlCSS.
Paveikslų tnlera 22X28 colių.

U et u vos Kunigaikštis Vy-

Lietuvos Kunigaikštis Keta-

Nauji Žaislai
Atvežti H Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos'’ Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas tAlilss, pa

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

štame žaisle kiekvienas 
jus turi metyti kaulei j; 
gali 2 ir daugiaus ypatų, 
ypata apsitenka sau vienų kupsteli 
(yra 5 y vairių spalvų) kurluom 
uždengia tam tikrų numerį kauleli 
metus. Toblyčla susilenkia i 4 da 
lis, su skrynute prisiunčiama j na 
mus per pačtų. Prekė ........... 81.50

Flirtas, žaislas Ir lošimas, susu 
gusiems pavestss. Yra -skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairiais 
klausymais; ant. kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelų Ir 
klausdntni. kuris numeris jo atsaky- , 
mo? Prie Dangaus ir prie Flirtos , Šitas Puikus Laikrodėlis 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir
tos prekė ............................................ >1.25

Lietuvos Kunlgalkitis

Lietuvos Kunlgalkitis

Nusipirk po vienų šių paveikslų.
toblyčla galėsi gražiai papuošti aavo ruimą, 

keliais ir 
sa num.

dalyvau 
dalyvauti 
kiekviena

Priglusdamas pinigus adresuok:

A. OLSZEWSKI
32328. Halštcdst., Chleago, 11

Šitas {domės laMvodėHu B4.B8

i to teiapig įsi rtkral geriau
sio' r tatai' Puik tat talką rodo 
Nr-iU^a petito uttaik/tao sa
li vturn tai gn a«> aukso Iklkrn- 
dšli*. Medžtokltaki tukliai

'nIiuot<<jai br Matneo plun-

)*l patik* ujinoktkrtprt***- 
g^.iiin ,. >* ir Hiuntlmo Wl**. Jeigi *r. graunk 
• gal rnii.ą Iš o a|*: prie * k r. «>#!»<> grandini!!* 
dtkaL t >*i*akant& *«.-*• Iatkr«dšlį *u grandį 
neliu rinkim- dykai l'rishinTu a' pi* g ,» Iš 
kaino. I*Ikro talht. tiunfiaiue apdrargta .rasa, 
kaa i>*hii<>*iioj* tave nuo iM* aiuntiBo. H**)k 
kokio didumo, vyriško, artnotrri*ko.
HM A te. Dtpi 16. 113 Iretetgl SL, CW«f«. Itt.

Pinigu Preke.
Ud 500 rublių, rublis po..................... 62)4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..51 
Viri 1000 rublių, rublis po............61%

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

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

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

O tik $3.75.
Pirma kol pirksi laikrmtalį 

pn-iąak ««’<> vardą ir »ilr« .ą 
o nif. p»i»iu*itne tau šitą pui 

>■' t**re<l^if irgrau<iin*iįrk«
/r u pre.u pan irftl. J-i 111*1.1*1 ji
t SVIaK fl ‘.'V »uk.uotnui talUrdėliut 
y TfffršyaMteįi panto* .IKJUUIMIU p< *15 <v už- 

S m< kek t:ipirM> ayrntui mu»ą 
j.ri.-tą k . 1 , lrl*lk 

<5r—:r d -U»au grandinšliu bu* ta»o 
jie yr» dvigubai* medžiokliškai* lakštai* gražiai 
gravirootii*. h» m tone uisukatai ir a>i*iau>mi. *•• 
rubinai* iš*<>dtutai* vtduriai*. iširki*lama lyga 
•vara, toiominiii Jndintaju. užtikrinamai laiką 
rodo gerai; »u Ug i. aul •'<*«u grmdinėiiu mota 
rim» 1 r brualotiiiiu •ra«tomšiiu vjraiua. Mą*ą už 
t'krlniinna 20 metą prto I ilkioišlto. PanH 
iH-k v.rišką ar inntrrHUą *W1. Adresą*;
M. I. Fiua. 223, 215 Mteta* St, CMUSI. ILL

“LIETUVOS ŪKININKAS“.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartų per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos . Ūkininke" rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika-> 
lūs, apie žemės valdymų, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
kų ir tt.
Lietuvoje metatns .. .$1.75 
Amerikoje metams .... . .$2.50 
Užsimokantiems nž metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių 
1908 m. dovantį.

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

koje po adresu: •
M. J. Damijonaitis, 

3252 So. Halsted Mr., Chicago, III.

TEMYK1TE!
Tik trumpą lai 

k| galima bu. 
gauti gerą dm 
k uotam* ODE i.L 
MARINF.U^ Nu 
4 ui labai numa
žintą kalną, ne* 
tik už OS.Zlt.

in» leipil puikia* 
popiara* gromatų ralyia<>leii visokiai* apakalty- 
mala, dainelėm 11 ir paaaikatalt, atletiškai* irdva- 
slėkate. Turime teipgTgaug)bę visokių kilų pre
kių.

K| tik reikalausi, visky pa* mus gausi.
B. G. VALA8KAS,

2419 Ksnsingtsn Avė., Ksnsingtee, III.

DYKAI! DYKAI!
Auksinis laikrcdėlis su grandinėlių, 

užtibrinivtni 20melų, vertės 3?3. bus duo
ta dykai y pat o m s, geibstančioms mums 
garsinti musų puikios rųšie* tabakų. Ga
li lengvai parduoti 95.00 vertės t e rp savo

pln>N>to M 40 l*Mu) tai, MtH llet.rtal lUrtl.J. - f tlH PM..1Į **!*•••
NAUJA paskutinė 100 tukstanėių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TA KN YGy yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYGA perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsiaergėtį, bet ir daktarirkam mok

sle apalšvies, o ir iinoai kur ir kaip išsigydyl sergantis. „Ved. in Sveikatą* * apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškaa gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

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

JEI TF.IP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai OOLLIN> 
'N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasek m ingai visokias ligas išgydo, nes jam«- 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
teikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.

Kad apsiima. Ui ir’lšgydes VYRUS ir MOTERIS, senus ir Jaunas nua visokių ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias Ilgas, paprastas užseadjtas Ir paslėptas užsikrečiama* išgydo; 

Ui liudija P*čių gydyaių laiškai, pairi daieidimų iš daugelio Uipinam? nors keletu.

Išgydyta nuo ui- 
sendiutoe ligos 
skausmingos mė
nesines, baltųjų,
ir dieglių, vidu- 
ruoee ir si rėnoeę ki
ti daktarai neįsteu- 
ge išgydyt.

Agnieška Dalkene

Mylimas I>r. SPECIALISTAS.
liekingaii e*u Ui vaisiu*, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystes gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikŠt vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydama* dčl brolių slaptinguose at 
likimuose apturžt tykrą išgydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigu be naudos nemelytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno-jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagudonę.

B. A. Kardulis
719 O'Fallon st. Bt. Izniis, M o.

Ilgai h irgi a* inkstų 
vidurių liga, skauda 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose plati 
uMu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Rgydita* dėkingas 
ir prisiuntė paveik*

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstovrn Pa.

Gydsolė* visada tampa priteik y ten kiekvienam aergsarisai aperiališkai - atėju* arabiškai ar lai*ku atsišau
kus. Gjduelės Įšaluiiėlantea, po visų Amerikų ir kita* dali* pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Ra*ant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR. NEW YORK N. Y.(arti Broadway)

Dėlei atsilankančių nublukai Ofi«*>» adam* kaMlira nne 10 H ryte iki i po piH; ivrntadieniaih nuo 10 iki 1 vaL 
Dt K M1KLKK, raptaUljMto gydimai* JaaUtute.

Dr. J. KULIS 
«.wuretų Gydyu>)M ir cbtrurgM 

31SB •«- M«I«tW BC, Chteago* IH-

Kpžnaligaišgydoma
Dr. Kazimieras Bu tk e vi ežia
urrluBaireatnl** w> pietą iki S Vai. vakaro.

•Itlkiniunaa llšabklama institutą protoreriu* ant 
rortoa Vatiai iapurtuoti tl reaoa tžvya**. retpgt 
ullalkenM* t*«y aš* Trejaa Itav) nerta* i* Palanga*..

Red Cross Pharm&cy
4552 S. Ashland Ave^ Chicago

Vienatinė Lietuviška Sankrova

iką knygą, raian^ią. škaplierių. ateeozUl^. viso
kią iaikraMIą. Aserlko* ir Furopo* ir popkerą 
gromatomt. Teipgi užlaikau viaokio tavoro: Juo
dyto, paišelią, plunksną.drūkuojamą mašiaukią. 
brltrą. atereoakopą ir daugelio kitą daiktą. Na- ■ 
užmirikite stailankytl. o buitie užganėdinti.

Pstrss M. Ksltls
ŽŽ1 Waban*i* Ava. , Chicag*, III.

(šalę LietutlAoa Bainytica).

Geriausias lietuviškas dantų daktaras į 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted st., Ofsaewskio name.

Traukia dantį* be akautmo. Išgvtto Mtorbuta. 
Neuralgija, auded * nauju* vieton U puolusią, pri
pildo i.Klrmijual m auksu, sidabru, smaicamu. 
VajanAea: Stokit tna dienoms nuo S ryto iki lt. 
nuo i iki Š vak Nedalioms; nito 9 r. iki 5 rak

F. P. Bradchulis
ATT0RNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber ei Cemmefce Bldg.. Roem 709 
S. E. (toreer La Šalie sėd Waskingten Street* 

CHICAGO, ILL.

Lieluvys advokatas, baigęs mokslų 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliška* ir krimlna- 
liikas, visuose teismuose (suduose). 
Gyv. 81121. Halsted 81., arti Urnos gatvės

Jos. J. Kovarakas
Kampai B-toa latves. T.tapboaas Canal 2330

Jonas J. Gudinąs
Užlaiko pirmo* kliaao* taliung Ir restauracijų,

IŠGYDAU IN 5 DIENAS
.. - ■ _

Ilgjdau kiekvieną ter*aatį Vartoocrte. Ktriktar*. užsiklotum* kraujo užnuodi Jii

Nemokykite ui neišgydymą, tiktai ui išgydymu

PLAUČIAI

Privatiškas vyrų

vt**do* ir d Kilta ui toj psalaptyj.

Visokios patar
mės dovanai!

ligydas galutinai

Specialistas ■*•- 
tartį Ir vyrų ligų.

Moteriškas ligas

•ekai.ngiMisiaL

Kraujo užnuody- 
jimus

ir odee liga*, poreudaa: 4bėri. 
■M*, skauduliu*, plaukų nusunki
au* ir il
a* lAgydau ant visados.
Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, CHICAGO, ILL

. Dabar laikas naudokitės visi!
S, :*'■ - r ■ • • i- .

‘1 ’r* ‘‘1K’ ' l'' l’’ A
v<-nu. !< kinkiniu I.tsn tikiu. R< biniu

B u ‘tu '
fiU* d) Iiu. i,t«.n,ku ir M»)du kgu. t .M-k iu pr*» m | .. . r»-

B iymo grotu* t utuoktai* •pakaityta*!* ir daino^n* tusiu*, uš
• ttc. S luztnafti gi .01 Odeli dr«kuo)*m» mannukė gan* gra

šiai ir greitai d ruknoj*, lltaro* ir visa mašinukė padaryta 11 geriauiu? pi ta a o. Prekė Uk f».M.
Užlaikau kitokiu išdarbiu maitnukiu keliu gatunku ir daugybe aau- e 

dingu visokia daiktu. Kaa nor apturėt katoloka tegul prisiunčia už še. e
Bark; ir teisinga adrisa, o apturės M puslapiu dideli Šio turto NAUJA
KATY LOGA DYKAIi Kuriame yra žimtata visokią daiktu, su virš du -y
šimtai ai?k.u pav.ik'lu ir kurio rcntyi t J..g man.- tavoras ;.irn>.ta 
kitai s, pmkes ptgismei kaip kitur, štornj kam. Ag< ntim ir Perlonam 
parduodu visokiu* tavoru* labai pigiai, duodu dideli rabala aūresuokit;

K.'WILKEWICH • 112 GRAMO ST., BR00KLTH*M. T,

50,000j«s! DYK
PASLAPTINES VYRU LYGOS

Einu pa* J. Kovanka paaksa- 
dyt viau* vargu*. ,Xovar*kaa 

«»li sso Ua, ainaa Jo-
kitai k ardamas naaom aiti, na*

..JONAI, KO VERKIT”

RODĄ DYKAI. UrediJ*« galando, nuo 9IkinedUiomfa nuo 9iki 1a.
40 Drerborn Strre't. La^s LISu. 8. A

...__ __ „ 1 kur galima gauti gerlauiu* gtr)nBu*< cigaru* ir
draugų ir įgyli MlftgMĮikų Suktinį Įtik- talpą! tar, wolHą*retalng«n*lrlnkln*>Wta
rodčlį dykai. Europcan Tobacco Com-( baliam* U veatuvlgan. T4mykita*4re*|: |
puiy, Dcpt. 71, 33 Lasnard St., N. Y. 223 Wab«nsl« Avb., Chloagft, UL mA»WAY 1

Naujas Išradimas 
miE SMttiprinl.ul Ir ui taikymui rUuku 
■BMP Tuk.ląnčUl phkų žinomu atgavo pu| 
■in kl« >*•’**"“• •ula,ko•UnkliĄpuLų 
^^^^ifrivo* labai trumpame laike. ’ Vietota 
••ų atauga taąjj.trsžu* " * *
>n*iacUa dykai. Artnnfm 
rti įdsdaat kratos ženklelį.

Dr. O. C. MEINE
jfim-iMHi u i, u itaM pi
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