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POLITIŠKOS ŽIKIOS
maksolija.

d. kovo, caro rūme Carskame 
Scle apvaikščiojo vestuves: apsi
vylė brolis Švedijos karaliaus su 
maskoliška kunigaikšeiute, dukte- 
re didžiojo kunigaikščio Povilo. 
Vestuvės atsibuvo labai iškilmin
gai. jo^ dalyvavo augštesniejie 
Maskolijos urėdninkai ir svetimų 
kraštų dipliomatai. Buvo kalbos, 
kalbėtojai stengėsi į padanges kel
ti nuo amžių besitraukiančius 

-draugiškus ryšius terp Švedijos 
ir Maskolijos, nors ištikro didelio 
draugiškumo terp Švedijos ir Mas
kolijos niekada ne buvo.

• Maskolija Švedijai daugiau blo
go negu gero padarė, nuo jos 
paveržė * didesnius žemės plotus 
negu visa dabartinė Švedija. 

’ Estonija, l’inlandija. Peterburgo 
gubernija, net didesnė pusė Lat
vijos tai vis žemės plotai kita 
kart Švedijai prigulėją; jie mas
kolių po kruvinų karų nuo Švedi
jos atimti. Gero .gi Maskolija 
Švylijai nieko nepadarė. Dar pe-l 
Teituose metuose buvo užgimę terp] 
Švedijos ir Maskolijos teip dideli 
nesutikimai, kad Europoj laukė 
jau karo. Mat Maskolija buvo 
sulauzusi senus sutarimus ir ban
dė rengti tvirtoves ant l iniskos 

.tjuriu kojos salų. Švedija prote
stai. bet Maskolija jos protestų 
ne paisė. Išsižadėjo savo mieriu 
vien tąsyk, kada Švediją parėmė 
didesės Europos viespa)^>tės. Jų 
protestų jiabugo Maskolijos valdi
ninkai teip begėdiškai mėgstanti 
lysti į svetimą daržą, jeigu tik jau
čia. kad dabotojai daržo yra silp
ni’; prieš drūtus' carai paprastai 

| nusilenkia.
4 d. kovo Peterburge buvo ki

tos. teipgi gana iškilmingos ve- 
' *mvės: tekėjo mat duktė meiste

riu pirmininko Stolypino už lai
vyno oficiero Racko. N'estuvėse 
dalyvavo maskoliskiejie aristokra
tai. urėdninkai ir svetimų kraštų 
reprezentantai. Jaunavedys yra 
Maskolijos* laivyno reprezantu \ o- 
kietijoj.

4 d. gegužio ant upes Dnepro, 
Mogilevo gubernijoj, paskendo ga
benantis grįžtančius is cerkves na
mon kaimiečius garlaivy*. Tas 
atsitiko netoli Bykovo.

* prie to 120 kaimiečių, 
tikimas rodo, kad garlaiviai 
prižiūrimi valdžios.

įsiveržę į Persija maskoliai ne
grįžta namon, bet žengia vis gi
lyn į Persija. Dabar jau maskolių 
rankose yra dideli žemės plotai 
šiaurinėj Persijoj ir iš jų geruoju 
jie ne pasitrauks; Persija išvyti 

\ maskolių nė įstengs, nes jos kanu- 
meną prastai organizuota, o dar 
prasčiau ajiginkluota. Galėtų nuo
lankiais padaryti maskolius vien 
kitoį* viešpatystės.

Maskoliskiejie biurokratai siun
do vis ant Finlandij<fc caro val
džią, reikalauja aprubežiavimo jos 
savistovvstės. Ir caras siundymų 
tu klauso, nes jis remiasi ne ant 
žmonių, bet ant biurokratų; ne 
žmonės," bet biurokratai palaiko 

. sotu, o caras pats ir nežino, ko 
žmonėms reikia, jis, nuo žmonių 

► atsiskyręs, jų reikalų nesupranta, 
todėl rūpinasi vien biurokratų rei
kalais, o tą gali dary ti vien su 
žmonių skriauda. Paklausęs biu
rokratų šauksmo^ caras išvaikė 
Finlandijos seimą, kadangi buk 
jame buvo per daug socijalistų 
pasiuntinių. Be abejonės nauji rin
kimai, kaip rinkimai trečiosios dū
mos atstovų, bus jau ant kitokių ne
gu seniejie pamatų. Juk uz Fin
landijos laisvę nebus kam užstoti. 
Matyt caro valdžia jau nuo se
niai rengėsi aprubežiuoti Fjnį11- 
dijos savistovystę, nes siuntė į Fm- 
landija vis daugiau ir daugiau 
maskolių kareivių, kad jie nu- 
gazdintų laisvės reikalaujančius 
finus, arba jeigu tas negelbėtų, 
žmonių sukilimą kariumenės spė
ka numalšinti. Griebiasi mat jau 
ir krašto augiausiai kultunskai 
pakilusio ir daugiausiai laisvių tu
rėjusio. Pirma caro valdžia Fm- 
landijos ne kliudė, nes turėjo ga- 

. na darbo < su lietuviais, lenkais, 
Kaukazo tautoms ir žydais, las 
tautas labiausiai persekiojo, pan
čiojo. Dabar griebiasi jau ir Fm- 
landi jos; matyt jaučia, kad pir
miau persekiotiejie jau ganėtina. 
»upančioti, priesintiesi negale .
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Ar savo manymuose' ne apsiriks, 
tą tik ateitis gali parodyti. Ne rei
kia užmiršti, kad stygos ne gali
ma per daug tempti, nes per daug 
įtempta, ji trūksta, o jau nutru
kusią .ne visada 
Teip yra ir su 
mu: ir žmonių 
turėti rubežių.
tą rubežių peržengia, labiausiai 
persekiojami ir įbauginti žmonės 
sukįlą. Tas gal atsitikti ir be 
abejonės turės atsitikti, ir Mas- 
kolijoj, kadangi persekiotojai žmo
nių paprastai nežino nė kada, nė 
kur reikia apsistoti: jeigu jaučia, 
kad žmonės įpuola į apatiją, val
džia juos varžo, bet varžy mai tan
kiausiai ir miegančius iš miego 
prikelia. Valdžios siutimai ir 
persekiojimai sukels vėl dabar jos 
paakintus 
geisti, kad 
čiausiai.

Teisybė.
ne visus lygiai persekioja: vienus 
labiau, kitus mažiau, iš didesnių 
persekiojimų vienų, kiti turi šio
kia tokią naudą. Tokiu bildu, 
palengvinimui sau darbo, varo val
džia piudo apgy venančias Ma^koli 
ją tautas, išpažintojus visokių ti
kėjimų, luomas, o drauge spau
džia visus, nuo pančiojimo ne 
siliuosuoja nė neva valdžios 
dovanotiejie.
žmonių 
besipiovimo turi vien biurokratai.

Tokia vienok politiką valdžia 
gali varyti tik tol. kol žmonės ne
susipranta, kad net jos kokiai 
luomai ar privilegijos tikėjimui 
suteiktos yra tik trupiniai be ver
tės. už kuriuos net apdovanotiems 
reikia per brangiai užmokėti. Kad 
tos dovanos yra vien kaipi kaulas 
numestas į Šunų pulką, kad jir 
susipiautų. o jiems besipiaujant, 
kad praeives galėtų ramiai pro 
juos praeiti. • A

Tą revoliucijos mete suprato 
jau visų jartijų bent doresniejie 
vadovai, bet terji minių, matyt, 
dar tikro supratimo nebuvo, to
dėl išgaudžius valdžiai doresniuo- 
sius vadovus, kitiems prasišalinus 
j užrubežius, nesusipratusios mi
nios nežinojo kur žengti, jos vėl 
užmigo, o biurokratai vėl drąsiai 

rankas.

galima sumegsti. 
žmonių persekioji- 
persekiojimai turi 
Jeigu tik valdžia

žmonis. Reikia vien 
tas atsitiktų kuo grci-

Prigėrė
Ir tas alsi

nę

fra
Metas XVII

Indijų sostapilėj Kalkuttoj ang- 1 
liškos valdžios susekė revoliucijo- 
nierišką sukalbį čiabuvių. Iš pa
imtų raštų Susekė, jog čiabuviai 
buvo pasirengę dinamito bomboms 
užmušti Indijų karaliaus vietinin
ką jęijerolą Kitchenerą ir kitus 
angliškus urėdninkus. Surado ir 
ginklų krautuvę. Angliškiejie 
urėdninkai pripažysta, jog iš pa
imtų raštų matyt, kad čiabuvių 
buvo rengiamas sukilimas visose 
Indi jose prieš Anglijos valdžią 
Taigi mat ramumu Indi jose 
lijonai negali giniesi.

Maskolijos biurokratai

Tikra naudą 
pančiojimo ir

pa- 
ap-

jy

ang-

akto, kuriame atsisakė išrinkti iš 
savo tarpo 
stratorių.

4 d. gegužio Prancūzijoj 
buvo rinkimai miestų ir valsčių 
viršininkų. Paryžiuj į miesto ro
dą pirmą kartą likosi išrinkta 
socijalistė mergina, Jeanne I-aloe. 
Ji gavo beveik trigubai daugiau 
lialsų negu jos priešininkas vyriš
kis Paul Escudier. Mat valsčių 
viršininkų rinkimuose Prancūzijoj 
šįmet moterys pirmą kartą dalyva-

atsi-

vyskupystės admini-

šie kunigai - pralotai: 
Lipinskis, K. Buiko,

Nubausti
Augustinas.
J. Kurčevskis, J. Ganusevičius, V.
Kliučinskis ir J. Sadovskis.

Kanauninkai: Vk Franckevičia,
K. Maje\vskis ir A. Savickis.

Kovo 28 d., policija suėmė 
Chemiškai techniškos mokyklos mo
kinį J. Kevličą.

Guberni jinės “ valdybos jiatarė- 
jai, pp. Jaroševskis ir I’ugavko, 
jau priėmė nuo kapitulos visus 
kontraktus, kurie buvo padaryti 
su namų gyventojais ir visus ki
tus dokumentus.

Be to gegužės mėn. bus nagri
nėjama eile politikos bylų Kaune 
ar PĄtvėžyje. Vieta dar nepa-
rinkta.

Kovo 27 d., Vilniaus apskričio 
teismas nagrinėjo b>lą rusų laik
raščio “Svobodnają Žizn”, kuris 
išeidavo panedėliais Vilniuje, re
daktoriaus P. Petrovo, kuris bu
vo kaltinamas už patalpinimą N r. 
9 pereitų metų eilių "Prieš pakar
siant” ir už tilpusį tame pačiame 
numeryje straipsnį “Rūmą”. Teis
mas p. P. Petrovą išteisino. Gy
nė priesiekusis advokatas \ igod- 
skis.

griebė vadžias j savo 
Bet amžinai teip nebus, 
timas juk. nors valdžia jį stabdo, 
visgi platinasi terp žmonių, o su 
juom ir supratimas visų valdžios 
rengiamų žabangų.

šiųmetiniuose miestų rodų rin-1 
kūnuose daugiausiai Įtaisų laimėjo 
radikalai ir radikalai socijalistai. 
daugiausiai gi balsų nužudė naci- 
jonalistai ir soči jai demokratai, tai
gi iki šioliškiejie karščiausiejie 
priešininkai.

l’rancuzjvs laikraščiai rugoja 
labai, kad discijilina armijoj ir 
laivyne tarnaujančių jnkda. o |>er- 
tai puola ir visa vertė Prancūzijos 
kariškų jmjiegų, jos atsigynimo 
spėkos eina silpnvn ir tai dėl agi 
tacijos Lygos kariumenės prieši
ninkų. Net |>er tankiai pasitaiko, 
kad kareiviai ir jurininkai atsi»ako 
pildyti oficierų prisakymu*. Dėl 
apsileidimo jurininkų buvo. jau 
ne mažai nelaimingų atsitikimų 
Prancūzijos laivyne.

Balandžio 4 d* Vilniaus karo 
teisme buvo nagrinėjama byla tri
jų junkerių: Myicolo Bazloskio, 
Alfredo Skrodrro ir Jono Rein- 
holzo (latviai), kaltinamų pagal 
'i pnk. 123 str.

Jie visi sėdi jau hauptvachtoj 
nuo rugpiucio mėn. i<x>7 m. .

Vilniaus apskričio teisme nuo 
balandžio 1 d. prasidėjo visa eilė 
kritninališkų bylų, nagrinėjimas 
kurių prasitęsė ligi balandžio 

(Iš “V. 2”)
8 d.

stačiusi sau tikslu: narių tobulini
mas bažnytinės muzikos ir giedo
jimų supratimo, pagerinimas ma- 
terijališko ir doriško narių bū
vio. Pasiekimui tikslo—gali steig
ti vargonininkų mokyklas, daryti 
nariams ekzaminus, leisti savo 
laikraštį, steigti bibliotekas, taujx>- 
masias, paskolos, laidojimo ka
sas ir tt

Nariais gali būti abiejų lyčių 
y pa tos (katalikai).

Ribos veikimo: Kauno, Gar
dino, \ ilniaus, Kuršo ir Suvalkų 
gubernijos.

Tikraisiais nariais- gali būti tik
tai ypatus tarnaujančios kaipj 
vargonininkai, bei j>abaigę vargo
nininko mokslą, bet dar negavę 
vietos

Kam gi, sakysite, į draugiją 
leidžiamos moterį*. Ir išties
bėtina! Tačiaus supraskite: tik ] 
ri nariai vien vargonininkai, ku
riais juk vjen vyrai gali būti, ta
čiaus šelpėjai* mat gali būti ir 
moterėlės — pinigėlius galės ir 
nuo jų imti, nors nuo vargoni- 
ninkystės -alih.

Tik.... ne su Grigalium joms 
kovoti, kuris karalius į Kanosą 
basus privertė eiti....

Narių mokestis metams 3 rb. 
Visi kiti punktai — paprasti.

Valdybos vieta — Kaune, ren- 
Pinnininką už-

Drau-
steigia provincijonalincs kuo- 

,kurių veikimas labai siauras, 
svarbesniuose dalykuose vis- 
priklausys nuo centro. Abel- 
pažymėtina musų draugijų

at-

ste-

Senatas atmetė rusų laikraščio 
“Utro” redaktoriaus inzinierio 
Prozorovo kasacijos skundą, ku
ris buvo Vilniauš teismo rūmų 
pasmerktas vienam mėnesiui tvir
tovėm

Kovo 29 <1., Vilniaus apskričio 
teisme buvo nagrinėjau.a byla bu* 
vusio lenku laikraščio “(>azeta 
\Vilenska” redaktoriaus p. M. Ro- 
mcro, kaltinamo nz spaudos įsta
tymų peržengihvą. Teismas pri
pažino jį kaltu ir nubaudė 25 rb. 
baudos.

PORTUGALIJA.
Portugalijos parlamentas likosi 

sušauktas naujojo karaliaus; jis 
pats jį atidarė. Savo kalboj iš
peikė užmušimą savo tėvo ir bro
lio.

Valdžia užbaigė jau tirinėjimą 
užmušimo senojo karaliaus ir so
sto įpėdinio. Pasirodė, kad suo- 
kalbyj ant karaliaus gyvasties da
lyvavo aug<tas užimančios vietas 
ypatos, net augšti urėdninkai ir 
jenerolai. Todėl manoma, kad 
karalius Manuel, bijodamas, kad 
aikštėn gali išeiti visa netvarka 
viešpatystėj, kas, žinoma, Portu
galijos įtekmę ir kreditą nupuldy- 
tų užnibeziuose, nenori tęsti per 
toli tirinėjimo, o jau ypač bijosi 
teismui atiduoti suokalbio sąna
rius. Karalius nori pagarsinti at
leidimą visiems suokalby) -dalyva
vusiems ir kitiems politiškiems 
prasižengėliams.

Karalius Manuel liepė pagarsin- 
j°R j*s savo kišeniaus užmo

ka tuos pinigus, kokius užmuštas 
jo tėvas, be tautos atstovų žinios 
paėmė iš vienpatystės iždo.

IŠ LIETUVOS

ANGLIJA.
Anglijos valdomose Indi jose. 

Himalają kalnų apskričinose prieš 
Anglijos valdžią sukilo čiabuviai 
kuriuos, perėmė kaimyniško krašto, 
Afganistano gyventojai. Angli
jos valdžia suvaldymui sukilimo, 
į Himalajų kalnus išsiuntė pulki
ninką \\'ilcox. Jam, teisybė, pasi
sekė sukilusius kalniečius keliuose 
mūšiuose sumušti ir nuvyti toliau 
j kalnus, bet jiems pagelbon pa
siskubino du pulkai ginkluotų af
ganų. i Viena jų dalis užpuolė ant 
esančios Khyber perėjime tvirto
vės, bet jos paimti neįstengė, už
puolimą jų anglijonai atmušė. Ki
ta afganų dalis traukia per kitą
perėjimą. Kovo 26 Vilniaus Tikriejie Ru-

Anglijos randas per laikraščius sai padarė savo susirinkimą (atė- 
ramina žmonis, įkalba, buk pade- jo apie 30 žmonių),'kuriame dali
jimas ant Indijų-rubežiaus eina ge- giausiai kalbėjo apie Vilniaus 
ryn nepasekmingam afganų už- universitetą. Dauguma kalbėtojų 
puolimui ant tvirtovės Khyber sakė, universitetas Vilniuje butų 
parėjimo. Kaimyniškos kalniečių netik bereikalingas, bet ir kenks- 
giminės neprisideda prie maišto, mingas, nes lenkai - studentai su- 
todėl valdžia tikisi greitai sukili- lenkins visą kraštą. Kaikurie 
mą suvaldyti. ' buvo tos nuomonės, kad universi-

Gal tas ir pasiseks padaryti, tetas galima įsteigti, bet priimant 
bet visgi ne teip urnai ir ne teip į jį lenkų tik kurį procentą (kaip 
lengvai kaip randas užtikrina. In- dabar žydai priimami universite- 
dijų kalnuose jau ne kartą buvo tuosna). Tiktai vienas gcneral- 
žmonių sukilimai, o karai su Afga gubernatoriaus raštinės valdinin 
nistanu būdavo labai kruvini ir kas Kon gynė universiteto reika- 
traukėsi ilgai, tai ir dabar negali lingumą. Susirinkimas nutarė ni
urnai pasibaigti. Teisybė, Angli- pinties: 1) kad jokiu budu Vil- 
jos randas užtikrina, jog Afgani- niuje nebūtų įsteigtas universite- 
stano valdonas priešinasi karui su tas; 2) kad miesto komisijon, ku- 
Anglija, bet tas nieko ne reiškia: ri svarsto klausimą, ar reikalinga 
gana, kad ant Itndijų užpuolė jo kokia ir kur įsteigti Lietuvoje 
pavaldiniai. Be abejonės "Anglija augštesnioji mokykla, butų išrink- 
stengsis siųsti savo kariumenę į r -----
Afganistaną nubausti bent paru- 
bežių gyventojus už užpuolimą. 
Įsiveržus anglijonams, jau ir Af
ganistano valdonas, ar jis nori ar 
ne, turi ginti savo krašto rube- 
žrus. Jeigu jis ne gintų, gins 
juos be jo pavaldiniai. Taigi 
kruvino karo su Afganistanu Ang
lijai sunku bus išv'Hf ^

ti visų esančių Lietuvoje rusų or
ganizacijų atstovai.

Vilniaus dailininkai gavo leidi
mą įsteigti naują “Vilniaus 
lės Draugiją*’. los tikslas:

I. a) Suvia^ft sietinius daili
ninkus ir mylėtoju* be tautos skir
tumo.

b) Lavinti ir platinti dailę Vil
niau* gubernijoje.

c) Paskatinti dailininkus ir vi
sokias dailė* įstaigas ir vertei vy- 
stės Vilniaus gub.

d) R u pi n ties palaikymu ir už
laikymu senovės dailės jvaminklų.

Tam tikslui draugija: stei
gia stipendijas, duoda pašalpą, ski 
ria konkursus ir dovanas. Taiso 
dailės darbų rinkliavas (kolekci
jai’) ir dailės Mtizejų Vilniuje. 
Taiso visokius dailės vakarus, lek
cijas, skaitymus ir pasilinksmini
mu*, turi knygyną, 
spatudinius, išrašo 
gas, yvairią dailės 
spauzdinius.

Taiso savo buste dailininkų 
susirinkimus bendram darbui. 
Taiso ekskursijas į yvairių Rusi
jos miestų ir užsienius atlankyti 
dailės mažėjus, o taip pat ekskur
sijas į apygardas etiudams daryti. 
Kad apsaugoti senovės triobas ir 
kitas senovės liekanas, draugija 
nupiešia jas ar fotografuoja. Taiso 
dailės darbų lioterijas ir licitaci- 
jas. Apsiima apsvarstyti klausi
mus senovės dailės paminklų at
naujinimo. Pagvlbi gauti užsaky
mus sulyg speiijališkumo su 
draugijos gvarancija. Apsvarsto 
•dailės išlavinimo klausimus.

Dai-

leidžia dailės 
1 malus, kny- 
mcdziagą ir

Iš MAl.l’TU,
Vilniaus gub.

Vienas žmogus (Kraujalis) 
važiavo į Malėtus turgini. Tuoj
jį apniko sargybiniai ir nuvedė 
pas antstolį, neva kaltindami, kad 
1905 metais per sumišimą dalijęs 
žmonėms atsišaukimus. Tuo lai
ku antstolio nebuvo namie; tad 
žmogų sargybiniai įdėjo šaltojon. 
gerokai ajidaužę ir prigrasę: "jei 
kam nors pasisakssi, tai nei g\ 
vas neišliko”. Beto, i-kratę ir 
jiaėmę, anot nukentėjusio, 4*) rub., 
kuriuos buvęs atsivežę- valsčiui 
užmokėti. Gavęs tai žinoti nelai
mingojo dėdė, su valsčiaus pagal 
ba išliuosavo. Idiuosuotas tuoj 
nubėgo pas kleboną kla'usties pa
tarimo, kas daryti. Klebonas j>a 
tarė apskųsti sargybinius žemiečių 
viršininkui. Taip ir padaryta, bet 
žetn. viršininkas pasilakė tai ne jo 
esą dalykas. Grįžtant nuo že
miečių viršininko, Kraujalį vėl už
puolė sargybiniai: bet šiuo kartu 
jis, nors viršutinius rublis palikęs, 
ištruko ir vėl nubėgo klebonijon, 
kur ir pernakvojo. Ant rytojaus 
klebonas, joaikvietęs gydytoją, nu
vedė Kraujalį pas antstolį. Ant
stolis labai supyko ant sargybinių 
ir prižadėjo juos teisman j*aduoti: 
bet pradėjus tyrinėti, kur jie dėjo 
atimtuosius pinigus, sargybiniai 
viso ko išsigynė, nieko nezinį: 
Kraujalis pinigų neturėjęs ir jie 
nieko neėmę. Praslinko jau keli 
mėnesiai, o sargybiniai 
ra nenubausti. Na, ir 
geras, teisybę!

privatiškame surė-

1$ KAUNO.

vis tebė- 
rask, kad

O. B.

Caro įsakymu laikinai (ligi Vil
niaus .vyskupystės vyskupo pa
skyrimo). prašalinti nuo vietų vie
tiniai Vilniaus kapitulos kunigai, 
iš kurių taip pat atimta algos ir 
pelnas nuo kapitulos turtų, už tai, 
kad jie spalio 22 d- pasirašė ant

buvo 
visus 
Krėtė

Paskutinėmis dienomis 
daug kratų. Krėtė kone 
Polocko gatvės namus, 
kai-kuriuos žmonės, kurie gyvena 
netoli Lukiškių kalėjimo.

Balandžiui baigiantis ir pradžioj 
gegužės mėn., bus šitokios poli
tikos bylos negrinėjamos Vilniaus 
Teismo Rūmo pačiame Vilniaus 
mieste: , »

27 bal.: .Romaška (agitacija) 
Benys ir Levit (liždraustoji drau
gija), Arons (uždr. dr.).

29 bal.: Sapovalo (soc.-dem. 
p.), Serbiei ir ,Olševski (uždr. 
d.), Postrielka, (itždr. dr.).
'30 bal.: ViazAer (uždr. dr.), 

Kaplan (uždr. ąr. ir pasikėsini
mas užmušti), ^įląchman (uždr. 
dr.).

1 geg.: • Zaried4 (uždr. dr., plė
šimas, užmušimas^, ’ 
mel (uždr. dr. Įr

2 geg. :
Juozas ir 
Bisinirski 
Parkovski 
(uždr.

,’Novik ir Mar- 
plėšimas).

KolpA, M. Olševski,
Aleksandra Griniai, 

(spe.-dem. partija), 
SnfCTka ir Nochim Pac

"Vienybėj” p. Kurictis

Na, o ką, meldžiamiejie.
Kojoms dar šiek tiek 

“laisvės”, nes rankos, o 
visai

atkrei
pia atydžią į draugijų rengiamus 
vakarus, kurie ne kas. tik vaka
ruškos.
daryti ? 
turime
jau žodis, protas žmonių 
įvairiais įstatymais apkaustytas....

Pavyzdin: “Daina” stengėsi vi*- 
suomet steigti vakarus/ kad jie 
“vakaruškų” vardo neužsitarnau
tų. Mėgino skaityti, dekliamuoti, 
pagriežti, padainuoti, ir tik galų 
gale valandžiukę pašokti. Taip 
lig paskutinių laikų buvo. Ga
vėnios laike šokių visiškai nebū
va, vieton to sumanyta buvo pla
čiai literatišką skyrių išnaudoti.

Na Ir "štai tau Junginės!" 
SuJyg naujausių paaiškinimų (ar 
išaiškinimų), p. policmeisteris ant 
skaitymų, dekliainacijy, rengiamo 
kovo 23 d. “Dainos” vakaro lei
dimo nedavė, nęs tai gali tik .ge- 
neral - gubernatorius leisti. Na, 
ir valdyba priversta buvo tą įta
riamąją programos dalį išbraukti. 
Kas beliko: ar ne vakaruškas 
kelti? Kad ne gavėnia, būtumė
me trepsėję, net dulkės rūktų.... 
o taip, išklausėme muzikališkos 
dalies ir dainelių. Tai tokie ta
keliai ! '

Šiomis dienomis valdžia užtvir
tino įstatymus kelių lietuviškų 
draugijų, k. va: vargonininkų, 
moterų (mat “kauniškės” moters 
nesutiko tverti vieną lietuvių mo
terų sąjungą drauge su “vilniš
kėmis”, o pasirūpino įsteigti sa
vąją) ir blaivybės. Apie dvi pa
skutini nieko dar nesužinojau, 
įstatymai gi vargonininkų įteko 
matyti, todėl plačiau apie juos ir 
pakalbėsime.

Vargoninkų draugija, vardu po-

karna iš 5 ypatų, 
tvirtina Kauno vyskupas, 
gija 
pas 
nes 
kas 
nai
centralizacija, kuri vietinėms kuo
joms neduoda inicijatyvos, pla
čios autonomijos jų veikime. 
Centralizacija, tai biurokratų j>a- 
likimas, nors
dyme reikėtų tą varžantį principą 
atmesti.

Negalima
s vartaus dalyko: dratigjjps nariai 
bus vargonininkai, t. y. profesijo- 
nalinė draugija. Tautystės ne
klausiama. Primenu pernykštes 
lietuvių vargonininkų šnekas, kad 
prie lenkų vargonininkų sąjungos 
jie todėl neprisidėjo, kad nori su
tverti lietuvių vargonininkų drau
giją. čion gi įstatymuose, šis da
bartiniuose laikuose opus klausi 
mas, visiškai neminimas.

Kauno Juoztijnnė darbininkų 
draugija ant tų jiamatų sutverta 
— buvo ir yra arena jiapiktinaių 
čių vaidų. Rasi vargonininkai 
bus laimingesni, rasi tautiškos ko
vos išvengs iš ko tik pasidžiaug
tumėme. Bet jeigu šito dalyko 
Užtylėjimas turi omenyje rusišką 
“avos ’ — šiaip taip bus, tai neži
nia, kas gali būti. Šiaip ar taip 
nors keliems sąjungos punktams 
galima šį-tą užmesti tačiaus rei
kia šios vargonininkų profesijo- 
nalinės sąjungos gimimą karštai 
pasveikinti ir linkėti 
vargonininkų muzikos 
pagerinti jų skurdų 
būvį.

neužtėmvti vieno

jai pakelti 
nuvokimą, 

ekonomišką

B.
*(“V. Ž.”)

D.

ytežjans Grigaliaus Didžiojo, pa-iįny

Iš ŠĖTOS, 
Kauno gub.

Sėtų bažnyčioje visos pamaldos, 
išskiriant skaitoma lenkiškai evan
geliją, atliekamos lietuviškai. 
Žmones čia tamsus, pusiau sulen
kėję; laikraščius mažai kas skai
to, o jei ir skaito — tai “šaltinį” 
ir “Vienybę". “Vilniaus 2inių" 
į šėtus ateina tik 4 egz., “Lietu
vos Ūkininko”, rodos, nė vieno 
egz., o apie “Žariją” tai nėra ką 
nė kalbėti. Yra čia 
gentai, kurie norėtų darbuotie: 
bet labai sunku, nes ‘ 
jie apšaukti bedieviais ir nespėja 
žengti žingsnį, pirmyn, kaip tam
sybės šmėkla atsistoja jiems sker
sai kelią.

Nėra čia jokios draugijos, nė 
draugijos skyriaus. Pirmiaus bu
vo vartotojų draugija, kuri turė
jo savo sankrovą, bet jx> neilgo 
gyveninio suiro ji ir pardavė 
sankrovą į vienas rankas. Nuo 
vartotojų draugijos pasiliko tik
tai rusiškai rašyta iškaba “Šac- 
koje Obščestvo Potrebitelei”. Dar 
yra taupomoji bendrovė, kuri nors 
šiek-tiek veikia. Bendrovė —’ 

(dcda beveik iš vienų dvarponių, 
o jei ir įeina keletas valstiečių, 
tai^hk turtingesniejie, nes įstojan- 
tięfie į bendrovės narius turi 

i bendrovės kason mažiausiai

---------- J

50 rub. Bendrovė norėjo šįmet ■ 
įsteigti knygynėlį, kuriuo kiekvie
nas galėtų naudoties, bet ir čia 
viskas nuėjo vėjais. Kaip tik 
susirinkimas pradėjo kalbėti apie 
knygas ir apie laikraščius, koki 
turėtų būti skaitykloje, kaip tik 
kai-kurie pareikalavo “V. 2.” ir
L. U k. , knygų gi visokio turi

nio, kokios tik yra cenzūros lei
stas, vietinis klebonas kun. Šurna 
Išradėjo tuomet įkalbinėti žmo
nėms, kad iš laikraščių galima 
esą išrašyti tik “Šalt.”, “Vien.” ir 

ilt. ’, o knygos, jeigu bus nn- 
pirktos, tai turi būti atneštos kle
bonijoj! percenzuruoti. Valstie
čiai, žinoma, rėkė pagal kunigo 
norą, inteligentai tuomet atsisakė 
(nes jų buvo mažiaus; gal ir ne
būtų buvę mažiaus, jei dalis ne
būni reikalavę lenkiškos skaity
klos) ir sumanymas suįro.

Ligsiul čia neblogai darbavosi 
kamendorius kun. J. Jasas, bet 
jį nežinia už ką taip urnai iškėlę 
į L žpalius, kad nesusjjėjo nė sa
vo reikalų sutvarkyti. Daug pa
rapijom! gailisi kun. J. Jaso. Jis 
nebuvo priešingas naujoms idė-. 
joms, nematė paojaus “V. 2." ir 
"L. Uk.” skaityme, pats ^kaityda
vo ir kitus ragindavo įkaitui. 
Nemažai pinigų jjadėjo jis apšvies 
timo reikalams. Sušelpė jis ke
letą mokslai) einančių jaunikai
čių, sušelpė ir keletą nukentėju
sių nuo jjersekiojimų.

Dabartinis gi klebonas jjoniškai 
nešasi, sakydamas pamokslus, už- . s 
gina .žmonėm-?* manyti apie savo 
būvio jiagerinimą, sakydamas: 
"laisvės keliu nenueisi j <langų”; 
šaukia žmones kovoti su bedie
viais. ‘Gal skaitytojas manys, kad 
musų klebonas visame negeras;, 
anaiptol: bažny čią užlaiko kuo- 
gražiausioj tvarkoj, lenkystes ne
palaiko. klebonijoj visi kalbasi lie
tuviškai, karštai ragina žmone* 
prie blaivybės.__

Buvo sumanyta įrengti Šėtoje 
sjx'ktaklis, lx?t turbut neįvyks, nes . 
viena — nėra atsakančių žmonių,, 
o antrą — nėra ir vietos lošimui; 
klebonas nedavė savo kluono. Pas
kiau* kreiptasi į ūkininką Dorič- 
ką. bet šis jiaprašė už leidimą 
kluone sulošti 25 rub. užmokėti. 
Ir taip dėl vietos stokos spekta
klis turbut neįvyks.

Aludžių Šėtoje yra labai daug 
ir visos su rusiškomis iškabomis. 
Sankrovų taip pat begalė, tarp jų 
kelios krikščionių rankose, kurių 
viena p. Gintauto — vienintelio, 
lietuvio inteligento.

Daugiausiai darbuojasi čia mi
nėtasis p. Gintautas ir valsčiaus 
mokyklos jaunesnysis mokytojas 
p. Kairis, . tik sunku jiems 
dviem kas nuveikti, nes nėra kam 
padėti. Yra, teisybė, čia ir dau- 
giaus inteligentų, kurie Vadina 
save lietuviais, bet lietuviškai ne
kalba dėlto, kad. nebūti šovini
stais (?).

Yra čia dvi mokykit: valsčiaus 
ir pašalinė; paskutinę užlaiko len
kystės mylėtojai ir visas mokslas 
joje išguldinėjamas lenkiškai. 
Valsčiaus moky kloję pinnamjamt 
skyriuje mokinama vaikai ir lie
tuviškai.

šėtros Prezidentas.

■

keli inteli-

jau seniai

susi-

Iš SUBAČIAUS, J >

Ukmergės pav. '
Seredoje, kovo 19 d. iš ryto 

užsidegė Bigailių sodžius. Pikto
kam vėjui pučiant, ugnis, kaip be
matant, apėmė n ūkininkų trio- 1 
bas. 4 gyventojai atliko be J 
šaukšto, duonos ir aprėdo. Visą įį
jų turtą pavertė ugnis į pelenus, 
Kiti gi ūkininkai apturėjo neina- 
žą nuostolį: vienam sudegė gy-: 
veliamoji trioba, kitam daržinė ir 
tt. Gaisras taip buvo įsigalėjęs, 
kad pasiekė kaimyninį sodžių — 
Terasdvarį, esantį atstu nuo Bi
gailių beveik už versto. Bet ant 
laimės, Terasdvaryje tesudegė 
tik vieno ūkininko triobos. Gais
ro priežastįs dar neištirtos; spė
jama, kad ugnis kilo iš kamino. 
Reikėtų galų gale sodiečiams per
sitikrinti, kad vien dėl pavojaus 
gaisro jiems verta skirstyties į 
viensėdžius. Jeigu bigailiečiai 
butų išsiskirstę į viensėdžius, ne
būtų jie šiandien apturėję tiek 
nuostolių.

S. Kibirkštis*



IŠ DARBO LAUKO

- f PittsbuĮg,

nas.

liko- 
sun-

ti šitų aplinkinių 
užilgio reiks čia 
ninku.

ir
(). septy-

5_ Rhudesalc, Oh. Pradėjo dirb- 
kasyklose. - Ne
daugiau darbi-

kc-

Iš JONIŠKIO, 
Šiaulių pav.

Tikriejie Rusai ir pas rausTikriejie Rusai ir pas raus at- 
iirado. Tik navatnai jie pasivadi- 
10—“tikriejie rusai lietuviai . Pa
co! kas, didelių darbų nepadarė, 
tik siuntinėja korteles su perser
gėjimais.

I§ ŠIAULIŲ. f *
Šiauliuos yra didelė Frenkelio 

odinyčia. 2ino skaitytojai ir tą, 
kad Šiauliuos yra darbininkų šv. 
Juoz. dr. Taigi toj Frenkelio dirb
tuvėj y^ra visas šv. Juozapo drau-> 
gijos lizdas, dauguma darbininkų 
yra įsirašę ton draugijon. Fa
brikantui labai tinka, kad jo dar
bininkai priguli prie draugijos; 
jis ir pats 
darbininkų 
“skladkas 
bažnyčioj 
Ęrenkelio 
kam ir pats ponas yra

kartais neatsilieka nuo 
kartu su darbininkais 

padirba, štai kaip ir 
stovi graži vėliava, 
darbininkų nupirkta, 

------  .—L “Tšmetęs” 
15, rub.; kad ir žydas, o visgi 
davė....

Na, o visgi sū jais šiukštu kaip 
apsieina. Jis yra fabriko viešpa
čiu, darbininkai — jo pavaldiniai, 
kada nori ’ir atstato, ir priežasties 
nereik jam j ieškoti. Taip, suba- 
toj kovo 15 d. buvo pašauktas į 
kontorą bomščikas Antanas Ba
niulis. Jis jau senas darbininkas; 
vienas pinnutiniųjų įstojo į šv. 
Juozapo draugiją. Jau trylikti 
metai kaip dirba . jis pas F renke- 
lį. jau ir reumatizmą petyj turi, 
g\dos dabar. 1 ai tam darbinin
kui ir sako buchhalterius: ‘ “Tu 
busi atstatytas, pasirašyk ”... »— 
“Už ką?” — klausia darbininkas 
_  “Na, taip sau.... Tu neėsi nei 
koks vagis, nei žmogžudys, nei iš
dykėlis, bet.... dvi sanvaiti ati
dirbsi”.... Nėra kas daryt dar
bininkui, išėjo iš kontoros. Ste
bis jis pats: tiek metų išdirbęs, ne
sipriešindavęs fabrikantui ir atsta
tę.... Ir darbininkai stėbiasi, bet 
užsistot kas tau "manys, — ne tam 
gi jie yra į šv. Juozapo draugiją 
susidėję, kad su fabrikantais ko
vot. “Tai kreipkis į draugiją, gal 
padės” — kažkas patarė žmoge
liui. “Et, ką ten!”.... numojo 
žmogus. Tai ir pagalba nelai
mėj 1 O. kiek buvo žadėta!

/Atidirbsi dvi sanvaiti ir —eik, 
kur nori.... o čia nei kitur negal 
išvažiuot: kitur odinyčiose yra 
profesijbnalinės sąjungos, tai pa- 

* tįs darbininkai Šiauliečių Juozapi- 
nių nepriims. Kartais ir Juoza- 
piniams reikia pajusti fabrikanto 
jungą ir užsimąstyt apie darbinin
kų padėjimą ir ateitį

A. K.

ra*, kur* socijaldemokratų vardu 
rinko aukas revol. reikalams, o 
surinkęs keletą rublių, skubiai pra- 
leizdavo ant alaus. Užėjus reakci
jos laikui, tas “socijalistas” (teip 
jis savę vadino) leidosi į šiaudus 
ir šiandien išlindo kitokios dvasios 
perimtas. Negana ką pats tamsus, 
bet atkalbinėją ir kitus neskaityt 
pirmeiviškų laikraščių, o "Žarija’ 
neverta esą nė į rankas imti, ir 
kaip-kada pavirsta “ciciliku”. štai 
neseniai ėmė skelbt po svietą, buk 
vienas jam nepatinkamas žmogus 
esąs šnipas ir jeigu jis nepasitai- 
syšiąs, tai jį reiksią rykštėmis ar 
mirtim nubausti. Tas žmogus, ku
rį jis vadina šnipu, nėra nieko 
nusikaltęs, yra priešu tų, kurių 
vardu nori dengties.

Bijūnas.
(Iš “2.”)

Už sudaužymą Sakių miestelyje 
monopolio, tris šakiečius: Juozą 
Kareivą, Joną Kurą ir Baltrų \ a- 
ucką teismas pasmerkė šešiems 

metams katorgom 1 uo tarpu jie 
sėdi dar Kalvarijos kalėjime. --- 
Jonas Karalius, Antanas Pranaitis 
ir J. Bandža, šie 3 kaltininkai 
pirm teismo išbėgo užsienin.

Malkų kirtikas.

IŠ LANKUPKOS, 
Vištyčio gra., Vilkaviškio pav.

7 d. kovo tapo suimtas ir pa
sodintas į Kalvarijos kalėjimą 
ant keturiolikos dienų valstietis 
Matulaitis, kuris dar tik nuo ru
denio tapo paleistas iš kalėjimo. 
Dabar kaltina jįjį užtai, kad Gra
žiškiuos per “šviesos” susirinki
mą išsitarė, kad būtinai reikia steig
ti lietuviška mokykla, o kolaik 
dar valdžios leidimas nepareis, tai 
vaikus privatiškai mokyti. Prisi
dėjo dar kita priežastis. Kartą 
būdamas \’ištytyj, prieš ką-ten iš
sitarė, kad mums reikia grynų lie
tuviškų mokyklų. įskundė jįjį 
vietinis Gražiškių sargybinis ir 
vištytiečiai, buk jisai sakęs, kad 
visai šitas valdiškas nuikyklas rei
kią išgriauti, o jų vietoj lietuviš
kas įtaisyti. Užtat pasodino jį į 
kalėjimą ant 14 dienų; eina tar
dymas, ar jisai taip sakė, ar ne.

Quitų 21 ibis.
. (Iš ‘2?).

' (Iš “2.”)

pja ra-
1' skaitosi 

tos 
tau

IŠ KURŠO GUB.
Latvių laikraštis ^iehvi 

šo, kad išviso Kuršo 
apie 2427635 deš. /ėmės, 
žemės: 979705 deš. žemės p
so dvarponiams (mažne visi dvar
poniai Latvijoje vokiečiai), 525- 
318 de. valdžiai, ir 898249 deš. 
ūkininkams.

(Iš “V. 2.”)

su-

l

IŠ RYGOS.
15 dieną, priemiestyje

8 žmonės.
Kovo

Schrienbusch suimta
Policija spėja, kad tai buvo Lat
vijos krašto socijaldemokratų par
tijos miesto organizacijų atstovų 
pasikalbėjimas. Kovo 19 d. su
imta 9 žmonės, apie kuriuos spė
jama, kad tai naujai išrinktasis 
tos pačios partijos Rygos komite
tas. » *

Pagal vietinių laikraščių skelbi
mų; nuo rugpijičio 24 d. 1906 m. 
lig šių metų kovo 1 d. Rygoj — 
Smiltinų kalnuos sušaudytos 142 
ypatos. Tuo pačiu laiku Mintau
joje sušaudyta 84 žmonės. “Bau
dė” — karo apskričio ir panaikin- 
tiejie karo lauko teismai. Paaiški
nimų tam dalykui nereikia. Skait
linės garsiau už žodžius kalba!

“Rigas Apskats”.

giau tautiečių^ yp«Š • »# Mažosios 
(Prūsų) Lietuvos,. Berlynan at
vykstančių. . Praugija anais me
tais susidėjo ,įš dviejų »luogsnių, 
eitas nuo kito labai atsiskirian- 
čiųjų. Vienas—tai “apsviestuoliai 
papuršgalviai”. Jie laikydavo il
gus pranešinHis apie jiolitiškus ir 
tautiškus da^kusy Dauguma gi 
tai menkai arba kartais ir visai 
nelankę mokyklų vokiečių kultū
ros pamėgdžiotojai: visa kas vo
kiška, jiems ''•geri'1 gražu, dora! 
šisai sluogsnis L- mažais išskyri
mais — buvo ir dar yra šiandie
ną dalimis, kultūriškai ir doriš
kai labai atsililcęs. Visi draugi
jos susiėjimo vakarai virto tik
rais girtuokliavimo posėdžiais, kar
tais baigėsi muštynėmis, net-vieną 
kartą teismu,... Bet kai-kųriems 
šviesuoliams nesiliovus dirbusiems, 
dalykų stovis ėjo ilgainiui paaky n. 
Susispietė vis daugiau žmonių, 
kurie sutvėrė “draugijos ašį”. 
Jie pasilankydavo žmonių namuo
se, įsilėizdavo su žmonėmis '‘(kal- 
bumpi) apie politiką, šiaip apie 
kultūros reikalus. Tokiu budu, 
lašą po lašo, įlašino jie politišką
jį susipratimą, nuosavų, savisto- 
vį, švietan įžvelgį. 2inonėms po
litiškai jau šiek-tiek susipratus, 
anieji bandė ir “tautiškojo jaus
mo” šiek-tiek įkvėpti. Puikiuose 
restoranuose, kavinėse, teatruose, 
didelėse sankrovose, gatvėmis pa
sivaikštinėjant, ; 
tuose vežimuose, 
lietuviškai kalba, 
liko be vaisių.

- Draugija jau 
įsteigė lietuvišką

žmonių prikimš-
, visur-visur jie

Jų darbas ne

pat 
pa- 
me-

IŠ ŠIDLAVOS.
Augštesnioji kunigija taip 

sauvališkai elgiasi, kaip ir 
prastiejie biurokratai. Pernai 
tais šidlavo dekanato, kaip ir ki
tų, buvo kunigų suvažiavimas. 
Tarp ko kito buvo pekeltas klausi
mas, kas turi raštininkui mokėti 

• už mirusiųjų metrikus? Paleista 
balsuoti. Visais balsais prieš du 

. (sako: paties dekano ir jo patai
kūno) nuspręsta, kad turį mokėti 
klebonai, nes jie tam tikslui ima 
po 20—30 kap. Tačraus, nežiū
rint visos kunigijos nutarimo, Šid
lavo dekano pasiriipinta kitokis 
raportas į konsistoriją parašyti, 
ant kurio atėjo atsakymas, kad 
mokės kamendoriai, nes taip bu
vę vysk. Valančiaus sutvarkyta 
1852 metais. Tai kam gi ta ko
medija — liepimas patiems kuni
gams savo reikalus svarstyti, kač.

'—_ vistiek jų neklauso.
Vr.

k

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Per rekolekcijas išgirdome 
mokslą apie atskalūnus. Priminė 
jame marijavitus, kurie, sako, bu
vo pradėję veistis, ir socijalistus, 
kurių skaitlius augąs be perstojo. 
Išguldė kaip ant delno, jog soci- 
jalistas negali būti kataliku, to
dėl patarė jų šalinties. Ir kreip
damasi į socijalistus, pasakė: “Jus, 
socijalistai, nesate katalikai, neti
kite į bažnyčią, atsiskirkite sau, 
bukite atskalūnais; labai meldžiu 
atsiskirti, tarp tikinčiųjų nesimai- 
šykit bažnyčioj L ... Antgalo per
sergėjo neskaityti “negerųjų” laik
raščių

Taigi išgirdome apie naują ti
kėjimą—socijalistų ir geruoju jų 
prašo į bažnyčią nesilankyti, bijo
damas, kad neužkrėstų visų. Tai 
kur dabar čia Dievo tarno darbas?

Paprūsės Jonas.
• (H •2.’)

TS PAVAITUPIŲ SODŽIAUS, 
' Naumiesčio pav.
1905 metais laisvės dienoms pra

kritus, atsirado tūlas drąsus vy 
:4d i ■ į?.

. Iš ŠAKIŲ, 
Naumiesčio pav.

“Girdėjote, vakar Užupį 
ėmė!” Tokią naujieną su džiaug
smu viens kitam pasakojo kovo 
ii d. Užupis buvo pragarsėjęs 
kaipo didelis vagis ir žmogžudį*. 
Aplinkiniams žmonėms tais savo 
darbais jisai taip įgriso, kad Zy
plių vaisė, pernai du kartu buvo 
nutaręs jį iš valsčiaus • prašalinti: 
vieną kartą jisai buvo išsiųstas
Veliuoną, iš kur jam netoli buvo 
pareiti ir vėl savo darbą varyti; 
antrą kartą tapo išsiųstas jau to- 
liaus (re£įs, į Minsko gub.), bet 
ir iš ten jisai pabėgo ir, pargrįžęs 
pernai rudenį, užmušė uk. Liutvi- 
ną (Ūsų kaim., Zyplių vaisė.), 
pas kurį pirmiaus prisilaikydavo, 
su kurio pačia perdaug sutikdavo 
ir kuris vienintelis (pačios įpra
šytas ar Užupio įbaugintas, nuo 
kurio jau nekartą buvo gavęs pil
ti) priešinosi per valsčiaus sueigą 
Užupio išsiuntimui. Po to atsiti
kimo policija pradėjo jį gaudyti, 
bet lyg nenorėdama. Vieną naktj 
5 sargybiniai buvo apstoją mažą 
grįčelę, kurioje buvo Užupis ir 
Vienok šitas pabėgo. Dasizinojąs 
apie tai pavieto viršininkas, griež
tai pasakė Šakių sargybiniams, vi
sus juos išvaikysiąs ir pa- 
liuosuosiąs nuo vietų, jei jie ne- 
pristatys Užupio į sanvaitę laiko. 
Sargybiniai dieną ir naktį lakstė 
po visą apygardą, bet Užupio ne
surado, ir už tai visLjie tapo iš
kelti iš Šakių į kitas vietas. At
vykę nauji sargybiniai, netrukus, 
suuodė Užupį, kuriam net ir koją 
perdūrė su durtuvu, o jisai nei 
neatsiliepė, kol jį neiškasė iš šiau
dų. . .

Netrukus po Užupio suėmimo 
tapo areštuota Liutvinienė, kuri 
buk taipgi dalyvavusi užmušime 
paties drauge su Užupiu.

J. St.

KIEK LATVIAI-2VĖJAI 
UŽDIRBA?

Latvių dienraštis “Rigas Ap 
skats” rašo, kad Baltijos jurose 
žvėjavimu užsiima suvirsimi 24- 
600 žmonių, neskaitant tame tar
pe moterių ir vaikų, kurie taip pat 
prisideda prie to paties darbo 
Vidutiniai žvejas pelno į metus 
150—600 rb. Bet ne visi žvejai 
vienodai gauna uždarbį iš žuvių 
gaudymo: vieni uždirba daugiau* 
vasarą, kiti pavasarį, treti rudenį. 
Toks uždarbis tiems žvėjams, ku
rie be to dar turi kokį nors pa
šalinį pelną, tai dar nieko sau; 
bet vien iš žuvių gaudimo pragy
venti gana varginga. Reikia dar 
atkreipti atydzią ir į tą, kad nuo 
viso to metinio pelno žvejai tM«i 
dar ir išlaidų apie 75—150* rub. 
į metus naujų tikiu įtaisymui; 
per ką jų metinis pelnas daug ma
žesnis yra, negu augščiaus kaip 
buvo nurodyta. Visas žvejų me
tinis pelnas Baltijos pajūryj su
virtum 7290000 rub., o iš tos su
mos’ latvių žvejams tenka 2212 
200 rub. Iš to matyti, kad Balti
jos jurose yra labai daug žuvių. 
Ir jei valdžia atkreiptų į tai (lan
giaus atydžios, turėtų daug di
desnį 
negu

penkis kartus 
vakarą lietuviš

kais žaidimais įrengtą. Paskutinį 
kartą, tai buvo kovo 27 d., vaka
ras pilnai pasisekė. Lošė laibai 
gyvai. • Įšventinimas lietuviškos 
vėliavos (kartinos), kas atsibuna 
kasmetai, buvo toks iškilmingas, 
jog net svečiai — vokiečiai (jų 
buvo daugiau negu puse šimto) 
jusisakė esą laitai užganėdinti ir 
pasižadėjo vėl atsilankyti. Di
džiausį įspūdį padarė pasirodymas 
12 lietuviškais drabužiais apsirė
džiusių mergaičių. Tarp jų vie
na apysena moteriškė buvo apsi- 
siaučiusi drabužiuose savo , sen- 
motinos austais ir adytais 
(daigstytais) j daigstymas (ady
mas ) toksai buvo gražus, jog pri
buvęs šventei lietuvių kalbos pro
fesorius (Al. Brucckner) nega
lėjo ir atsidžiaugti juomi. Dvi 
kiti mergini, ant kaklo puikių gin
taro karielių prisikabinusi, nešiojo 

taip vadinama “kyką” 
Dar viena ant galvos 

senprūsišką ‘ šepšį”. 
daugiausiai lietuviškai 

Net "skersvokiečiai”,

uždarbį iš Baltijos jūrių 
dabar.

IŠ IRKUCKO, SIBERIJOJ.

pa Po laisvės metų audros nutili- 
mo šakiuose tapo padidintas sar
gybinių skaičius nuo 4 ligi 7. 
Rodos tvarka turėtų būti didesnė, 
bet ne. Vagių skaičius vis au
ga.

Susitvėrusi Šakiuose Ūkininkų 
draugija, ligšiol jau surinko 
nias, kad Naumiesčio pav. 
vienus tik metus tapo pavogta 
viršum 130 arklių. Bet tai
nė viskas: jei parinkti žinias apie 
arklių pavogimą iš viso Naumies
čio pav., tai skaičius pasididintų 
ligi 200. Prie to dar reikia pri
durti, kad visų vagysčių centras 
yra vien

Šiomis 
pagrįžt į 
versiteto
lydės sūnūs, kaip bematant kovo 
28 d., tuoj aus sargybinių pulkas 
apsupo gyvenimą, ir pareikalavo 
atiduoti “ginklus”; Bet jokių gin- 
kluų nė “armotų” pas vargšą, li
gos apimtą vaikiną, nesuradę — 
išsidangino sau.

ži- 
per 
su- 
dar

gobų.
šioj o
bhka
bėjo.

mitetą sušaukti «aują V ilniečių 
susirinkimą, kuriam šis, duoda
mas savo pasidarbavimo atskaitą, 
pasiūlė išrinkti, jei tai reikalinga, 
naują komitetą. '

Po ilgų, tuščių kalbų ir ginčų 
daėjo ligi to, ko geidė priešingoji 
pusė — Mokslo ^draugija gavo 
Tautos namų vadžias į savo ran
kas — jai pagelbon Dailės drau
gija. Na, ir kas iš to išėjo?...* 
Kaip matote, Tautos nathų idėja 
išnyko y t sapnas — vieną kitą 
kartą susirinko, daug žodžių be 
prasmės, be galo prikalbėjo ir.... 
tuo pasibaigė.

Tačiaus nenoriu tikėti, kad 
Tautos namų idėja turėtų išnykti 
kaip daugelis kitų pakeltų - pa
judintų tautos sumanymų.... ne
noriu tikėti, kad tauta daleistų 
šiam sumanymui žūti, kad jo ne
pakeltų, nejudintų išnaujo ir tuo 
primintų Mokslo draugijai apie 
atsakomybę, kurią ant savęs pa
ėmė.

Jei Mokslo draugija nepajiegia 
to darbo, turi jį pavesti tiems, ku
riems jis rupi, kuriems ‘Tautos 
namų kilimas šviesus, aiškus. Jei 
patįs to darbo inicijatoriai - ve
dėjai su apatija t>ei nrįsitikėjimu 
žiūrės į savo siekį — jo nepasieks, 
jo pasiekti neišmokys kitų.

/\r Tautos namai reikalingi?.... 
Ar tauta jų naudą supras?.... 
Ar sudės reikalingus pinigus?.... 
— tokių klausimų neprivalo būti 
pačioje pradžioje. Reikia išaiš
kinti Tautos namų prasmę, rei
kia jie pastatyti tautos širdyje, 
veidentuvėje ir.... jie kils.

Jeigu Mokslo draugija nepajie
gia, matomai, kad nepajiegia Tau
tos namais rupinties, mano nuo
mone, reiktų arba išnaujo kviesti 
darban jau buvusi* komitetas, ar 
lia prašyti Dailės draugijos, kai 
Tautos
H
išrinktų 
žmonių 
pradėtų veikti.

Pirmasis Tautos namų komite
tas darbavosi rimtai jam pavesta
me darbe. — Savo atsišaukimais 
sujudino nevieną, jau buvo pradė
ję plaukti aukos, turėjo savo ran
kose puikų p. Jauniškot prireng- 

I tą Tauto! namų plianą, rinkosi, 
galvojo, dirbo ir, gal butų 
šiol nemažą nuveikęs, jei ne 
"vienybės” mylėtojų vienybės 
dymas.

Dailės draugijos valdyba susi
deda iš žmonių darbščių, iš žmo
nių, kuriems Tautos namų idėja 
rupi, kurie ją sau už svarbiausią 
tikslą

(per kozūs) ligi gimtinė# vieto*. 
Tada, žinoma, prisieina daug *nu- 
kęsti visko. L-----
riti 
šią

Malonėčiau, kad ir 
laikraščiai, ypač Amerikos, 

žinelę perspauzdintų.
Parubežietis.

(Iš ‘V.2.’)

Iš AMERIKOS.

NETEISINGAS TURTŲ GLO
BĖJAS.

New York. Nusišovė čia ber
že* makleri* Knapp & Co., Charles 
Koster, kadangi ji* berzės speku
liacijose nužudė daug pinigų. Pa
sirodė, kad jis pcrspekuliavo ne 
vien veik visus savo pinigus; brt 
prabirbino ir Knappo iutfnpanijos 
suvirtum milijoną doliarių; dėl 
to minėta kompanija apstabdė 
visus išmukesčius.

BENETIKĖLIO LIUDIJIMAS 
VERTES.

Jackson, Mis. Čianvkšti* teis
mas atmetė liudijimą mirštančio 
traukinio mašinisto Graysono. 
Mat Grayson likosi perkautas ir 
ji*, mirdamas apreiškė, jog matė, 
kad į jį šovė Gumbrell. Apginė* 
jas Gumbrellio apreiškė, jog 
Grayson buvo netikėlis, todėl jo 
Liudijimas turi būt atmestas. 
Augščiausiasis teismas išpildė rei
kalai imą apginėjo. Argi tai ne
tikinčių liudijimai ne turėtų ver
tės? Prancūzijoj antai priima 
liudijimus visų, net nenorinčių pri
siekti, pasiganėdina užtikrinimu, 
kad teisingai liudys. Ant galo 
ir pati prisaika juk niekuom dau
giau nėra, kaip užtikrinimu, kad 
liudininkas liudys teisingai.

VAŽINĖJIMAS KARAIS Po 
3 CENTUS.

Cleveland, O. Per ilgą, kelis 
metus besit raukiančią kovą, 
ta» miestas ant galo iškovojo 
hmię gatviniais karais pų 3c. 
tiek mokama už važinėjimą 
I letroite; Columbus, 
ni tikietai afseina 25c.

DINAMITAS ŽYDŲ KLIUBE.
Cincinnati, O. Žydi-kam Pho- 

enix Klitibe, naktyj 1 d. gegužio 
likosi pamesta dinamito bomba. 
Expliozijos vienam kelneriui liko
si ranka nutraukta. Kas bombą 
pametė, tas iki šiol nesusekta.

it 
namų klausimu užsiimtų 
sušauktų susirinkimą — 
tam tikrą komisiją iš 

energiškesnių, darbščių ir

stato.

N UMIRĘ A NACI 11ST AS.
New York. Pasimirė čia anar

chistas Selig Silberstein, kuris 
kelios samanės atgal metė bom
bą į vaikančias minias policistus 
ir bombos expliozijos pats tapo 
mirtinai sužeistas.

15 YPATŲ PRIGĖRĖ.
Helena, Ark. Netoli nuo čia, 

ant šv. Pranciškaus uj>ės apvirto 
valtis. Prie to 
tame skaitliuje

prigėrė 15 ypatų.
2 moterys.

nooo SVARŲSUDEGINO
KAVOS.

York. Sudegino čia, pri- 
sveikatos uzvcizdai, atga- 
iš New Orlvanso 11000

New 
sakiu* 
bento* 
svarų kavos, kadangi j j buvo ne
tikra, bet fabrikuota, sveikatos 
užveizda palaikė ją vodinga svei
katai.

lig-
tas
ar-

PI.

SALIUNINKAI TIK AMERI
KONAI.

\Visconsino legislatura užgyre 
jai paduotą sumanymą, kad nuo 
ateinančio . lit-pos mėnesio laisniai 
saliuninkams. butų išduodami tik 
Amerikos ukėsams; neturinti ukė- 
systės fMjpierų negalės laisnių gau
ti.

ŠALNOS.
30 d. balandžio visokiuose Ame

rikos kraštuose buvo gana didelė* 
šalnos, kurios ypač soduose daug 
nuostolių pridirbo. Šalnos Iravo 
St. Joseph, Pittsbnrge, Clevelande,
net aplinkinėse Talahapa, Fla. ir 
Fort Worth, Tex.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
. LIU.

Ypsilahti, Mich. Netoli nuo 
čia susimušė du karai Jack.on & 
Chicago gelzkclip ir abudu karai 
susidaužė. Prie to 9 yjiatos 
jSi ant vietos užmuštos, o 34 
kiai sužeistos. ‘

DIN A M1 TO EXI >LK )Z IJ A.
Būtie, Mont. 30 d. balandžių 

su dinamitu likosi čia išgriauti 
namai akmenų skaldyklų darbo 
vedėjo \Vicklando. Pati su vai
kai* išbėgo ne užgauta, bet patsai 
Wickland likosi pavojingai sužei
stas.

ap- 
ne- 
Pu- 
kal-j 
gal

būti jau Seniai liežuvio lietuviškai 
neapvertę, stengėsi lietuviškai šį 
bei tą pasakyti. Išviso buvo apie 
250 svečių. — Apie vakarą štai 
kaip išsitarė ansai profesorius: 
“Retai pergyvenau tokį puikų va
karą. Svečių veidų skaistybė, 
liemenų augalotumu, pasielgimo 
švelnumu, drabužių gyvybe ir kal
bos garsingumu šisai vakaras pa
sidarė mano atmintyje neužmir
štinu”.

oficierai, valdininkai

(Iš “V. 2”)

TAUTOS NAMAS.

Tautos namas.... Dar taip 
seniai tie du žodžiai nenutildavo 
mus lupose, jais tūlą laiką gy ve
no Vilnius, ką sakau Vilnius — 
jie aplėkė visą kraštą, pasiekė to
liausiai gyvenančius^liktuvius,
do ten atbalsį ir vėl grįžo \ ilnūin, 
kur jiems 
gyveni man. 
jie nerado 
daugiausiai

ne-

ra-

tik šakių apygarda, 
dienomis vos tik spėjo 
Šakius iš Petrapilės uni- 
studentas, ūkininko Dai-

Kovo mėnesyj atvyko Irkuts- 
kan latvių artistė-dainininkė p. 
Malvina Vigner-Gruenberg ir su
rengė čia du koncertu (kovo 3 
ir 6 d.). Tų koncertų programa 
buvo labai įvairi, nes be latviškų 
dainų dainavo vokiškai ir rusiš
kai ; didžiausį įspūdį ant klausyto
jų, ne vien latvių ir lietuvių, bet 
ir ant svetimtaučių, padarė latviš
kos tautiškos dainos; buvusiejie 
salėje klausytojai išreiškė savo 
užganėdinimą triukšmingu delnų 
plojimu ir suteikė jai dovanas. 
Dauguma atsilankisiujų į tuos 
koncertus — latvių inteligentai: 
inžinieriai,
ir tt. Žiūrėdamas į nušvitusius iš 
džiaugsmo latvių veidus, džiau
giaus ir gėrėjaus taip pat ir aš, 
bet podraug galvon veržte-veržėsi 
klausimas, ar suskambės kuomet 
nors toje salėje graudinga lietu
viška meliodija ir ar greitai turė
sime savo lietuviškas V. Gruen- 
bergas ? Rusai apie lietuvius te
beturi menką supratimą ir vargiai 
atskiria lietuvį nuo lenko, tuo 
tarpu apie latvius turi daug pla
tesnes žinias.

Kunigas Pr. Budrys, bevaži
nėdamas su dvasiškais reikalais, 
užtiko viename kaime (Irkutsko 
gub.) lietuvį senelį, kuriam su
kako IJ2 metų; lietuviškos kal
bos jis dar neužmiršęs.

J. Sur.
(“V. 2.”)

Iš

skirta buvo įsikūnyti
Bet ant nelaimės, 

atbalsio ten, kur jo 
rasti turėjo.
vaidai ir nesusiprati- 

paprastai taip ir čia,mai, kaip 
paėmė viršų ir užslopino vieną iš 
prakilniausių kilančios kultūriškai 
tautos sumanymų-^iekimų.

Kada “Vi|niausj Kanklių” vi
suotinas narių susirinkimas (ro
dos, buvo kviečiami ir ne nariai), 
apsvarstęs klausimą Tautos na
mo, išrinko, tam n t tikrą komitetą, 
kuriam pavedė glaboti šį suma
nymą, ir kada šia komitetas pra
dėjo energiškai dirbti ir. rupin- 
ties pavestu 1 jam darbu, atsirado 
ypatos, kuriosr>pradėjo griauti pra
dėtąjį darbąur Clėlko “Vilniaus 
Kanklės”, o ne “Mokslo Draugi
ja” griebėse darbo?....
darbas pridera Mokslo draugi
jai.... tas komitetas turi susidėti 
iš musų draugijų valdybų.... dėl- 
ko nepasiklausė musų ir tt....

Tokie ir tam panašus šauksmai 
pasipylė per laikraščius — neat- 
kartosių čia visų tų išvadžiojimų, 
pirmučiausiai “Viltyje” pasiro
džiusių — manau, kad šie vaidai: 
jau žinomi skaitančiai musų vi
suomenei. Gana to,

BERLYNO, VOKIETIJOJ.
Jau ketvirti metai čionai gy

vuoja lietuvių draugija. Ją įren
gė du lietuvių-studentu, vienas 
Didžiosios, kitas Mažosios Lietu-

Tas

IŠEI VYSTE.
Grįžtantiems iš užsienio 

atydziai.
šiais metais, kada Amerikoje už

stojo krizis (bedarbė I, daugumas 
žmonių grįžta atgal namo; par
keliavę į Prusus, daugumas, neži
nodami, kokiu Hudu galima pe
reit ]x»r sieną, labai dažnai turi 
daug užmokėti visokiems lupi
kams - agentams, kurie ar tai 
j>er muitines (Icapiaras) paskui 
veda, arba slapta ; |>er sieną; 
pastarasis kelias dargi labai 
vojingas, nes, nekalbant jau, 
prisieina^ iškęst baimės, kol 
bėga per sieną, būna dažnai 1 
tikimų, kad slapta einant, atsitin
ka patekti į pasienių sargybos ran
kas, per ką paskiau* turi daug nu- 
kentėt, arba būva atsitikimų, kad 
keliauninką sutinka ir mirtis nuo 
kareivio sienos sargo kulkos, 
šiuo noriu patarnauti tautiečiams 
ir patarti kokiu budu geriausiai 
pereiti per sieną, grįžtant iš už
sienių. Kiekvienas keliauninkas, 
kurs neturi užsienio pasporto, tu
ri pasirūpint nors kokį nors savo 
ypatišką dokumentą (popierą), 
kaip tai: pasportą gyvenimui Ru
sijoj, bilietą atlikimo kariumenės, 
savo valsčiaus iš knygų išrašą 
(knygutes), metrikus arba kokį 
kitą dokumentą; turėdamas tokį 
dokumentą, turi stačiai eiti per 
muitinę (kamarą), nereikalauda
mas jokio, agento - vedėjo; nes 
pagal naujus muitinių įstatus, 
muitinėje reikia tik užsimokėti 
bausmę už slaptą perėjimą per 
sieną; priguli tai nuo muitinės 
nužiuro#, ant kiek keliauninkas 
yra turtingas, bet “ne daugiaus 
kaip 3 rublius”; užsimokėjąs to
kiu budu bausmę ir turėdamas 
nors kokį viršminėtą dokumentą, 
liuosai gali keliauti * sau namo. 
Kurie jokio dokumento neturi, 
visgi gali tokiu pat budu užsimo
kėti bausmę, bet tada muitinė ne
paleidžia jo, bet perduoda polici
jai, pristato Į gyvenimo vietą. 
Policija, jeigu niekas už tokį ke- 

I liauninką nepaliudys, kad jis toks

namo
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MUITAI U2 LOPŠIUS.
New York. Tūli Uhicagos didž

turčiai savo vaikams. parsigabeno 
iš Europos, daugiausiai iš Prancu- 
cijos,, brangius, po 1000 dol. lop
šius. M ui tynė už juos paskaitė 
muitų 60%, tai išpuola po 600 
dol. muito už kiekvieną lopšį.,-

GAISRAI.
Cleveland, O. Sudegė čia 

kių ir tepalų dirbtuvės S 
j Oi! Co. Nuostolius ugnie 
rytus paduoda ant $250000

Ncw York. Brooklyne. pn. 17 
I lumboldt str, sudegė mūriniai 
namai ant 4 lubų. Sudegė‘ čia 
šešios ypatos, o daug ypatų tapo

žva-

NAUJAS KOVOTOJAS SU 
ANARCHIZMU.

New York. Kaip garsina laik
raščiai, dabartinis ateivių užveiz- 
dos komisorius Wathom pasi
trauks nuo dabartinės vietos ir 
užims vietą perdėtinio vaizbos ir 
žemdirbystės ministerijų departa
mento, kuris specijališkai užsiims 
naikinimu anarchizmo.

APSIVEDĖ SU SESERE.
Cleveland, O. Teisėjas -Hadge 

perskyrė čia Reskių šeimyną. 
Mat pasirodė, jog vyras ir j>ati 
yra tai tikri broliai ir apie tai nię- 
no nežinodami, juodu apsivedė ir 
turėjo trejatą vaikų. Moteriškė 
mat svetimų buvo auginta ir jų 
pravardę priėmė. Sheboygape ji 
patiko savo brolį ir abudu, neži
nodami kad teip ankštoj giminy
stėj stovi, įsimylėjo ir apsivedė. 
Teismas net vaikus atėmė ir ati
davė apsaugojimo vaikų draugy
stei.

kad savo ir toks ir kad patsai ansiima ii 
faulomai. priverk jau esantj ko-|pristttjr«i i natj, tM

sužeistą. Ugnis užgimė kelnorėj 
naktyj, kada didesnė gyventojų 
dalis miegojo. Sukilus jiems, de
gė jau trepai.

Fort \\ ayne, Ind. 3 d. gegu
žio siautė čia gaisras, kuris išnai
kino Ncw Amline hotelį. Ugnis 
teip greitai platinosi, kad hotelyj 
apsistoję svečiai ne visi galėjo iš
sigelbėti : sudegė, kaip mano, ma
žiausiai 20 ypatų.

AMERIKOS KELIAI.

Amerika turi - daug gelžkelių, 
bet užtai paprastiejie keliai čia 
niekesni negu kur nors Europoj, 
neišskiriant Maskolijos. Ameri
kos žemdirbystės ministerija surin
ko žinias ir jas pagarsino apie
kainas pri vežimo produktų ant
gelžkelių stacijų, iš ko matyt, kaip 
svarbią rolę lošia ir paprastiejie
keliai. Privežimas produktų ant
gerų kelių išpuola nuo tonos ir 
mylios po 8c., ant vidutinių 11,09c, 
ant prastų gi jau 39c. Ant 
smiltmių kelių prie šlapio oro at- 
setna 32c., o sausoj metų dalyj 
nct Privežimas vien kvie
čių į gelžkelių stacijas 1906 m. 
Amerikos farmeriams atsėjo $21- 
650000 arba po 19c. nuo tonos ir 
myhos* Europoj, ypač vakarinėj, 
kur kebai geri, privežimas produk 
tų ant gelžkelių atseina daug pi
giau, pigiau ten skaito ir gelžke- 
Hai, nes daug gelžkelių ten yra

r Chicago, III. Tarnaujanti Chi
cago Railuay Co. pareikalavo po 
6c. už darbo valandą didesnių al
gų. Dabar jie gauna po 27c. 
už darbo valandą.

f Charlestoyvn, W. Va.. Ang- 
Lėkasiai Kanawha klonies kasyklų 
nutarė priimti 1904 metų algų ta- 
belę ir tokiu budu apšauktas jau 
streikas nebus išpildytas, nes ir 
kasyklų savininkai priima tą algų 
tabelę.

Sault St. Maric, Mich. Tapo 
uždarytos dirbtuvės Algoma Steel 
Co. F’er tai 1500 darbininkų at
sirado be darbo.

f Butler, Pa. Streikuoja kal
nakasiai aplinkinėse Keystonc. 
Standard VVindber ir Nellie ka
syklose. Keystono kasyklos užda
rytos, o kitose dirba mažas streik
laužių skaitlius.

* 1 I ittsbuęg, Pa. Pittsburg 
Railvvay Co. pranešė tamaująn- 
tiems, jog nuo 1 d. gegužio nu
mažina jų algas iki 24 c. už darbo 
valandą. Gal užgims čia tarnau
jančių streikai.

Kansas City, Mo. Kalnaka
siai pietvakarinio apskričio susitai
kė su darbdaviais ir nutarė klau
symą darbininkų algų pavesti san
taikos teismui.

T Steger, III. Darbai čia eina



H Benvvood, W. Va. Darbai ei
na čia prastai, daug žmonių lau
kia, bet nėra vilties, kad greitai 
geriau pradėtų dirbti.

•j Bcnld, 111. Darbai čia susto
jo, nes užgimė streikai. Todt*. 
čia iš kitur tegul nieks neturinti; 
darbo ne keliauja.

*1 Rhyolite, Nevada. Yra čir. 
kelios aukso kasyklos, bet dirbt 
jose ne geriausiai; dabar dirbi, 
čia truputį geriau, bet visgi dar 
negeriausiai.

Demniler, Pa. Prasidėjo dar
bai Čianykščiose blėtos dirbtuvėse.

5 Pittsburg, Pa. National Tube 
Co. South Side pakvietė savo Jar- 
bininkus prie darbo.

•f McKeesport. Pa. Cianyksčio- 
se dūdų dirbtuvėse ketina 
pradėti dirbti ir dar stovėjusiose 
dalyse. Dewseyo dirbtuvėse, ku
riose tik iš dalies dirbo, ketina 
pradėti dirbti su pilnu darbininkų 
skaitliumi.

*| Connellsvillė, Pa. Bus atsta
tytos iš naujo expliozijo» išgriau
tos Scottdale geležies dirbtuvės.

*i Parral, O. Darbai čia dar 
eina, bet darbininkų algos mažos, 
todėl daug darbininkų iš čia iiba- 
zirėjo.

Dės Mbines, Iowa. Kalnaka
siai susitaikė čia su darbdaviais 
kaslink algų, bet darbai dar ne
prasidėjo.

r Louisville, Ky. Darbininkai 
čia dar ne-usitaikė su kasyklų sa
vininkais.

T Thurber, Tex. Kasyklose 
Texas & Pacific Coal Co. darbai 
eina gerai. Ir iš kitur pribuvę 
darbininkai dar gauna čia darbą.

r Bloomingdale. III. Sudegė čia 
varstotai Chicago & Alton gelzke- 
lio. Per tai 300 žmonių neteko 
darbo.

r Athens, O. Kalnakasiai Ho- 
cking VjįJley d i'trik to nutarė rei
kalauti po $2.36 už dienos darbą

’ Marshalltoun, la. Sustreika
vo vagonų dirbėjai Iowa Central 
■Hzkelio varstotuose, kadangi nuo 

•)ų reikalavo daugiau darbo.

n Pittsburg, Pa. Tarnaujanti 
ant čianyk.ščių gatvinių karu nu
tarė dar nestraikuoti dėl sumažini
mo jų algų, bet palaukti, kaip apie 
tai nuspręs santaikos teisėjai. Ka 
ni kompanija iki tam laikui paža
dėjo palaikyti senąsias algas.

r Montreal, Canada. Streikuo
ja čia mūrininkai, o pertai darbai 
prie statymo triobų šuvisu apsi
stojo.

' Springfield, III. Streikuoja 
čia dailidės ir arklių kaustytojai. 
Darbininkai reikalavo po 50c. už 
darbo valandą, bet darbdaviai su
tiko mokėti po 45c. * Ant to dar
bininkai nesutiko ir metė darbą.

11 Toledo, O. Sustreikavo čia 
arklių kaustytojai, kadangi darb
daviai nutarė vartoti tik mašinoms 
padirbtas patkavas.

*[ Cleveland. O. Tarnaujanti 
ant gatvinių karų pareikalavo pri
dėti jiems po 2c. ui darbo valan
dą ; kadangi darbdaviai atsisakė rei
kalavimą išpildyti, tai tarnaujanti 
sako, jog jie sustreikuos.

5 Birmingham, Ala. Dirbtuvėse 
Stoss - Šheffield Steel Co. pra 
sidėjo darbai prie vieno pečiaus. 
Prie darbo patilpo 500 darbininkų.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
Kadangi ant- šios nedėlios susi

bėgo daug svarbių reikalų, tai 
aštunta “Aušros'* draugystės pre- 
lekcija liekasi atidėta ant ateinan
čios nedėlios, 17 d. gegužio.

I§ CHICAGO. ILL.
26 d. balandžio, 87 kuopa L. S. 

S. parengė teatrą. Loštas buvo 
“Saliamono karaliaus sapnas“. Lo-
šimas buvo geras. Žnkinių prisiš 
rinko keli šimtai, buvo ir svetim
taučių. Visi buvo užganėdinti. 
Po perstatymui buvo lietuviški šo
kiai, kiekvienas galėjo linksmai 
laiką praleisti. Pabaigoj dainavo 
lietuviškas choras, susidedantis iš 
20 ypatų, lietuviškas dainas, už 
kurias susirinkę plojo rankomis, 
išreikšdami ačiū 87 kuopai L.S.S.

Lakštingalas.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
Niekas neparašė jL sąnarių drau

gijos apie tokį svdfoų darbą, ku
riuo ji užsiėmė; Turbut ne daug

musų prakilnesnių jaunų vyrų, 
yra, kurie darbuojas ne įgijimui 
sau garbės, bet vien tik gerui lie
tuvių ir pakėlimui Lietuvos var
io šioje šalyje. Dėlto ir aš čia 
'.eminėsiu vardų.

Vienas iš musų prakilnesnių ra- 
<jų ir studentas Pennsylvanijos 
miversiteto užmanė sutvert čia 
Iraugystę iš prakilnesnių ir ap- 
iviestesnių lietuvių ir lietuvaičių 
Philadelphioj, turinčią savo mie
žiu: susipažint geriau su lietuviška 
iteratura, lavintis iškalboje, uždė

ti knygyną rengti teatrus, prakal
bas. koncertus ir tt.

Buvo prisirašę suviršum 20 
ypatų. Vardas jos buvo “Jaunuo- Į 
menės Ratelis”.

Pirmame susirinkime Gedimino 
Kliube, 17 sausio i<>o8 m., daly 
vavo ir tūli sąnariai “Birutės gie- 
dorių draugystės ir “Kanklių 
Kliubo". Kadangi mieriai visų 
trijų draugysčių pasirodė vienodi, 
tai buvo nutarta, kad:

I ) Visos trįs draugy stės susi
jungtų į vieną ryšį vardu “Biru
tės Giedorių, Muzikos ir Mokslo 
Draugija*

2) Išrinkti komitetą apdirbimui 
konstitucijos.

Mieriai sujungtos draugystė* 
yra: prikelti iš miego tautišką 
dvasią musų jaunuomenės, kuri 
neduos užmiršt Lietuvą-tėvynę. 
Lavinti sandraugus supratime kul
tūriškų, tautiškų reikalų per mu
ziką. skaitymus referatų, teatrališ
kus perstatymus, prakalbas. Įkur
ti knygyną.

Referatų ir lekcijų skaitytojai 
turi apdirbti teip savo referatus, 
kad juose nebūtų jokių fanatiškų 
pažvalgų ir idėjų, ar tai religijos 
dalykuose, ar tai draugijos surė
dymo klausymuose. Visi klausy
mai turi būti svarstomi rimtai ir 
šaltai.- Ir žiūrėkim, ką draugija 
nuveikė.

27 d. vasario nutarė laikyt “va
karėlius“ Gedimino Kliube kas 
utarninkas. 2 d. kovo buvo pir
mas toks vakarėlis. Žmonių prisi
rinko pilna salė. \ isi ėjo namon 
labai užganėdinti. Sekančiuose 
vakarėliuose salė buvo teip pilna, 
kad beveik pusė žmonių neturėjo 
sėdynių . Žmonės užsilaikė labai I 
ramiai. Apart referatų ir prakal
bų vertų atspaudint laikraščiuose, 
buvo teipgi ir muzika. Vienas mu
sų smuikorius griežė Paganinio 
Etiudas ir kitas gražias kompo- 
zicijas. \ ienas vaikinas išguldi- 
nėjo visuotiną istoriją senovės lai
kų; kitas muzikos istoriją ir jos 
teoriją: nebuvo pamiršta ir chemi
ja ir fizika. Ir teip traukėsi kas 
utarninkas iki 14 <1. balandžio. 
Dabar rengiamas “Dr. Kudirkos 
vakarėlis’’ (50 metinės sukaktu
vės jo užgimimo) didesnėje salėje, 
kad daugiau lietuvių^ galėtų susi
pažint su darbais Dr. Kudirkos 
ir jo gy venimu.

Taigi aišku, kad 3 draugystės, 
sujungtos į vieną, gali daug dau
giau nuveikti negxt viena, arba ir 
trįs. bet skyrium:

' . Geistina butų, kad visos Phila- 
delphijos draugystės susijungtų į 
vieną ir pinigai plauktų į abel- 
ną iždą, už tuos pinigus galėtume 
pastatyt sau salę ir neduot sve
timtaučiams, ypač žy<lams savę iš- 
naudot. Kaip Suvienytos Valsti
jos platinosi ir drutinosi besijung- 
damos, teip ir sujungtos musų 
draugystės galėtų augti, daug dau
giau nuveiktų labui savo brolių 
lietuvių ir įgytų didelę garbę ir 
terp svetimų, o su draugystėms, 
įgytume gerą garbę ir mes lietu
viai.

Slapukas.
• - • •

IŠ E. ST. LOUIS, m.
Kaip kitur, teip ir čia darbai 

šiuom kartu eina labai blogai. 
Skerdyklose darbininkai dejuoja, 
kad negali uždirbti nė pragyveni
mui: dirba vos valandą arba dau
giausiai porą valandų, o darbinin
kams moka tik po 15c. už darlio 
valandą. Ir pragyvenk žmogus 
su šcimvna su tokiu uždarbiu! 
Tūkstančiai darbininkų laukia dar
bo kaip išdžiuvusi žemė lytaus va
saros laike, o jo sulaukti negali. 
Yra čia jau ir tokie, kurie nuo ke
letas dienų nieko nevalgė. O kas 
bus toliau#? Todėl iš kitur tegul 
čia nieks dabar ne keliauja dar-
bo reikalaudamas. Neseniai, su
stojus darbams, iš aplinkinių mie
stelių atvažiavo čia angliakasiai ir 
daug triūso turėjo, kol išleido 
sunkiai uždirbtus pinigus. Buvo 
jų pilnos karčiamos. O kiek bu
vo peštynių, tai sunku ir suskaity
ti. Dabar, nesant darbų, neturė
dami pinigų, ramiai sau sėdi ir 
dejuoja. Skaityti raštus čianyk- 
ščiai lietuviai nemėgsta.

Nors čia yra apie 2000 lietuvių, 
bet draugystės turi vos po kelio- 
liką sąnarių. Neseniai susitvėru
si jaunuomenės Šv. Kazimiero 
draugystė stengiasi pakelti apšvie

timą, kas sanvaitė paskiria vieną 
vakarą pasiskaitymui ir pąsimoki- 
nimui. Turi kelis laikraščius ir 
knygyną. Rengia prakalbas, ku
rias pamargina lietuviškoms dai
noms ir dckliamacijoms. Toks 
vakaras bus 10 d. gegužio salėj 
pn. 537 Collinsville avė. Apšvie
timą remia ir Ukėsų Kliubas. Ki
tos draugystės nieko ant tos dir
vos neveikia, žiuri vien, kad gau
ti 5 dol. sanvaitėj (už ką? Red.).

Sustojus darbams daug lietuvių 
iš čia keliauja Lietuvon. Lietu
viškų vertelgų čia mažai: viena 
mėsos sankrova, vienas duonke
pis ir knygų sankrova.

Lakštingalas Antras.

Iš MONTREAL, CANADA.
25 d. balandžio L. S. S. kuopa 

parengė čia lialių ir teatrą. Ix>- 
šė veikalą “Paskutinė Banga“. 
Lošimas pasisekė gerai. Geriau
siai savo roles atlošė Ona Gražin- 
skutė ir Uršulė Masinskienė (bet 
kokias jos roles lošė? Red.). 
Publika (tadėkavojo joms delnų 
plojimais.

Žmonių prisirinko ne daug: 
mat lijo, o karštiejie katalikai boy- 
cotavo balių. Pelno buvo ne dau
giausiai, jį sekančiai paskirstėme: 1 
dol. paskyrėme “Kovos" fondui, 
1 dol. revoliucijai, 75c. S. Joman
tui. Pinigai pasiųsti "Kovos“ re
dakcijom

Cianykščios: 143 S. L. A., ir 
84 L. S. S. A. kuo|>os eina iš vien 
ir darbuojasi tautos ir visuomenės 
labui. 17 d. gegužio jos parengia 
čia žmonių apšvietimui prakalbas.

Tai geri apsireiškimai musų mie
sto lietuvių gyvenime. Netrūksta 
vienok ir blogi;. Prie tokių rei
kia priskaityti, kad D. L. K. Vi- 
tauto Kliubas uždraudė L. S. S. 
pardavinėti knygas (kaip tą rei
kia suprasti? Juk L. S. S. ne jm» 
globa \ it. Kliubo, tai kaip jis gali 
jai ką nors uždrausti? Red.). 
Nors Kliubas ir vadinasi Mokslo 
ir Apšvietoa Kimbu, bet dramlzia 
platinti apšvietimą ir mokslą. Jo 
platinti juk negalima draudžiant 
knygas pardavinėti, nes jis įgau
namas tik skaitant lavinančius 
protą raštus. Tokia mat atbula 
musų Kliubo apšvieti! f , 

Darbininkas.

PATĮS SAVĘ IšDAV®.
Jau diktai korespondencijų iš 

Brooklyno teko skaityti, kuriose 
tai socijalistų 19 kuopa, tai “Pro
greso Ratelis“ apkaltinami uz 
skundimą policijai, už apšaukimą 
anarchistais, — bet vienų ir kitų 
apkaltinimai nrjiaremti ant teisy
bės.

Iki kovo mėnesio lietuviai čia 
svetimtaučių buvo laikomi ramiais 
ir protingais žmonėms, o tik nuo 
pradžios kovo paskui lietuvius, 
kaip paskui tigrus, net jaukui baž
nytines draugystes policija pradė
jo sekioti ir kištis į susirinkimus.

Mat teip buvo. 7 d. kovo buvo 
New Yorke rengiama didelė de
monstracija bedarbių (nors ji tu
rėjo įvykti 28 d. kovo). Kad dau
giau žmonių pritraukti, sanvaitė 
pirm 7 kovo vietiniai socijalistai 
sušaukė ant Tautiškos salės susi
rinkimą ; ten buvo ir prakalbos. 
Kaip visada, teip ir tada nepasi
gailėjo palikimų kapitalistiškam 
surėdymui, todėl ir šaukė, kad visi 
lietuviai 7 d. kovo eitų prie de
monstrantų ir nuo miesto valdžios 
reikalautų darbo. Kalbėtoju buvo 
ir J. Šukys. Ant jo griausmingo 
barinio tūlas iš susirinkusių pa
klotose kalbėtojaus: jei tniestas 
rfįedups darbo, tai ką turime dary ti ? 
Kalbėtojas kaip visada sakė, teip 
ir dabar pasakė, kad darbininkams 
viskas priguli: “mes darbininkai 
viską padarome, ir mums viskas 
priguli, todėl eisime ir imsime vis
ką. kas tik reikalinga mums, nes 
viskas yra musų“. Ant salės kaip 
visada terp lietuvių maišosi ir len
kai, terp jų buvo viens lenkas 
poliemonas, lietuviškai suprantąs. 
Jis tuos žodžius užraportavo po
licijos kapitonui, o tas kalbėtojaus 
išvadžiojimus palaikė prikalbinėji
mais plėšti ir savo distrikte prisa
kė kiekvieną lietuvių susirinkimą 
daboti, nedalei sti įvykdyt organi
zuoto plėšimo. Čia yra special 
poliemonais Pratasevičiukas, Ab- 
raitukas ir kiti, tai tiems pri
sakė tėmyt lietuvių judėjimą: šie, 
mokėdami lietuviškai ir patarnau
ja policijai teip, kaip jie nori. Tai
gi nė socijalistai, nė progresistai 
nebėgo ir neskundė policijai, tik 
p. Šukys savo neatsargia kalba 
visus lietuvius atidavė persekioji
mui policijos.

Kalbėtojai, vietoje mokyt kitus, 
gerai padarytų, jeigu ir savę ge
riau pridabotų, šūkis prakalbose 
liepia kitiems balsuot už socijali- 
stus, o pats, nors apie 10 metų 
Amerikoje gyvena, bet pilietiškų 
popierų dar nuturi, vienok 18

iiotų žemės New Yčirke tai patai
kė nusipirkt, kitus ijcijalizmo mo
kina, o pats ne sulyg socijalizmo 
mokslo elgiasil

A. Taikauskas.

ATSILIEPIMAS 81 KUOPOS 
L. S. Š.

81 kuopa L. S. S. savo mėne- 
sinyj susirinkime, 25 d. balandžio, 
pripažino reikalingu atsiliepti per 
laikraštį “Lietuvą“ dėl kilusių po
lemikų ir vaidų už p. Petrausko 
darbus. Polemikos jau nupuolė 
žemiau kritikos, ir męs ne dėl kri
tikos šį straipsnį rašom, bet norė
dami užbaigti užmėtinėjimus da
romus visai L. S. S. organizaci
jai, kuri neturi nieko bendro su 
darbais pavienių ypatų, jos veda 
ginčus kaipo atskiros ypatos. Or
ganizacija todėl negali nė užtarti, 
nė kaltinti, kadangi nežino tų prie
žasčių, kurių dėl kilo ginčai. Ka
dangi tie ginčai dar neįstengė per
tikrinti nė visuomenės, nė jiačių 
“polemistų”, tai męs geistame, kad 
jie jau užsibaigtų nekliudant or
ganizacijos. Męs iš savo pusės 
patariame priešingoms pusėms iš
sirinkti trečiųjų teisiną, kuris ištir
tų pilnai visą dalyką, pasiremda
mas ant aiškių darodymų, ir iš
duotų “dekretą“, kaltus apskelbtų 
viešai. Tikimės, kad musų pata
rimas bus apsvarstytas ir priimtas 
“polemistų“ ir jų pritarėjų

81 kuopa L. S. S.

DVYLIAKIS.
17 Nr. “Lietuvos” p. Matulaitis. 

M. D., nupiešė straipsnelį S. L. 
A. reikaluose, kuriame daug ką 
naujo bruka XXIII S. L. A. sei
mui, o svarbiausiu jo sumanyme, 
tai apsaugojimas Susivienyjimo 
iždo. Jo nuomone CSusivienyjimas 
kasdien vis breda į didesnes sko
las, nes priimdamas kiekvieną są
narį. užtraukia $150 skolos, ku
rią reikės išmokėti sąnariui numi
rus, ir tokiu buriu Susi vieny j imas 
šiądien jau turįs suviršum milijo 

Iną doliarių skolos.
Gabaus p. Matulaitis rašo or

gano reikaluose. Jisai sako, kad 
Susi vieny j imui organas bt.vo btgf 
nai reikalingu, nes privisus ."poli
tikierių”, norinčių rašyt, privisus 
daugy bei šiukšlių, nepanorėjo lie 
tuviskiejie laikraščiai būt Susivieny
jimo organu, todėl Susivienyjimui 
buvo reikalingas organas, kurį Su 
sivirnyjimas turi, liet jis |K*rbran 
gus, nes už jį reikia mokėt 50c.. 
kurie turėtų eit gelbėjimui posmer- 
tinių kasos ir atmokėjimui mili
joninės skolos (!). Prie tu dar 
ramia ir nemokančius skaityt, ku
riems organas nemalonus. Orga
nas, girdi, Susivieny jimui atsieina 
mažiaus ar daugiaus $200 į san- 
vaitę, o apie $10000 į metus. Tai
gi, kad išgelbėti Susi'ienyj.nu> 
fiosmertinių kasą, jis jiataria sei
mui spaustu' r svarais parduoti ko
kiam žydeliui, arba tautu čiui, o 
50 centų, kuriuos dabar mokama 
už organu kad butų mokami su
stiprinimui kasos.. .

Nebūtų nieko įstabaus, jeigu 
teip rašytų koks “politikonas ’, bet 
teip rašo D-ras Matulaitis!

Kas jau galėtų tokias nesąmo
nes leist į žmones, kad Susivieny- 
jimas skolose paskendęs? Argi 
jau D-nu Matulaitis tiki, kad vie
na diena turėtų numirt visi S. L. 
A. sąnariai? Turbut teip, nes ki
tokio čia pamato būt negali.

D-r..j Matulaitis sako, kad “or
ganas buvo reikalingas, kadangi 
privisus politikonams ir šiukšlėms, 
kiti laikraščiai ne norėjo Susivie
ny j imui tarnauti”. Taigi iš šito 
nurodymo matoma, kad dabar su
mažėjo jiolitikonai ir šiukšlės, bet 
kad p. Matulaitis nori organo 
spaustuvę svarais parduoti, tai ma
tyt jis geidžia senovės šiukšlių, 
o politikono rolę pasiima jis pats, 
nes vietoje mokėt tiž organą, jis 
pataria tuos pinigus mokėt kasos 
sustiprinimui, neatsižvelgdamas į 
tuos, kurie nemoka skaityt ir sa
ko, kad Susivienyj imas yra gana 
tvirtu savo finansuose

Toliaus p. Matulaitis išsprindžia- 
vo, kiek Sustvienyjimui organas 
parsieina į sanvaitę ir metus, bet 
kad nenurodė patikrinančių faktų, 
tai tam tikėt nėra reikalo ir tas 
negali būt teisHigu nurodymu. Ko
dėl Matulaiti# nenurodė Susivie
nyjimo nuostolius, kuriuos paneš
davo už visokius spauzdinius, ka
da organo nebuvo? O kiek buvo 
neparankumų! Matyt, kad p. Ma
tulaitis tą slepia, arba nežino (bet 
visuomenė ir dabar .juk to visko 
nežino. Red.).

P. Matulaitis turi žinoti, kad 
Susivienyjimo siekiu yra labdary
stė, o ne krovimai milijoninių turtų. 
Susi vieny j imas, įsteigęs savo or
ganą, nevieną pripratins prie skai
tymo, o skaitymas juk žmonėms 
yra būtinai reikalingu, ir todėl 

mažai bus tokių,* kurie patikės nau
joms reformoms, kokias p. Ma
tulaitis mums “Lietuvoje” siūlo.

Iš savo pusės aš linkėčiau p. 
Matulaičiui kitu kartu parašyti 
ką nors sumanesnio, be “politiko- 
navimų”.

Nepolitikonas.

Mes teipgi linkėtume sulaukti,vietoj 
tuščių besikamlžiojimų, kad Susi
vienyjimo reikaluose butų tikra 
faktiška kritika, tikri paaiškinimai. 
Reikalai organizacijos iš visų pu 
šių, o ne iš vienos turi būt peržiū
rėti, todėl ir kandžiotis visai nėra 
reikalo.

Red.

NE PRANASYSTA SVARBI, 
BET KAS KITAS.

Dėl tilpusio “Lietuvoj” perser
gėjimo ir reikalavimo išduoti at
okaitą iš suvartotų Amerikos lie
tuvių sudėtų aukų revoliucijai 
Lietuvoj, “Vienybė” teip sako:

“Yra persergėjime ir tiesos ir 
perdėta. Kad lietuviai europiečiai 
privalo išdavinėti nuo amerikiečių 
aukų apyskaitas, to nieks neužgin
čys. 1 as po kelis kartus jau spau
doj buvo nurody ta, tik ant nelai
mės, to europiečiai negirdėjo, ar 
gal turėjo kokias neapgalintas 
kliūtis. Bet.kad užtai galėtų kilti 
vaidai, tai veltus ir ne laiku gimęs 
pranašavimas. Dabar ir teip ma
žai kas revoliucijai be aukauja, 
sublogėjus laikams, o už praeitį 
vaidytis butų bergždžias dalvkas, 
regis niekas to nė ne-mano. Eu
ropiečiai privalytų kuotankiausiai 
išduoti amerikiečiams atskaitas, o 
amerikiečiai po senovės šelpti to
kią revoliuciją, '^iirią laikas išsau
kia: sukilus - ginkluotą, o besi
rengiant prie sukilimo — raštais, 
kurie darytų revoliuciją protuose”.

1 eip sako “\ ienybė. Bet 
ištikro ne svarbu yra žinoti, ar 
“Lietuvoa" pranašavimas išsipildvs 
ar ne, bet suvartojime pinigų 
yra kur kas svarbesnis; ant 
ko eina revoliucijai sudėti pini
gai, vis tiek ar jų mažai ar daug 
susideda? Ar pinigai iš tikro 
tina išleidimui “Žąrijos“, kaip 
u/tikrina "Katalikas?“ Bet laik 
raščių išleidimas tai ne labdary
stė. Juk jeigu vienas Lietuvoj 
išeinantis laikrašti- gali iš re 
voliucijos fondo naudotiesi, turi 
tiesą f»inigų reikalauti ir kitas. 
Juk ne vienas revoliuciją žmonių 
protuos turi daryti. Todėl kur 
kas svarbesniu yra žinoti, ar re 
voliucijai amerikiečių sudėti pi
nigai ne paskiriami, be aukautojų 
žinios, kitokiems mieriams. Jei 
gu teip daroma, tai reikia paša 
kyti, kad toks suvartojimas ki
tokiems mieriams sudėtų pini
gų butų peržengimu doros, o 
tas niekur gerų \aisių neišduo
da ir dagi toki darbai demorali
zuoja visą draugiją, o mūsiškė 
doros supratime ir lie to ine- 
augščiausiai stovi. Patarlė sa
ko: geras yra draugas, bet tei
sybė ir už draugą geresnė. Jei
gu Tonio informacija teisinga, 
reikia tą atvirai pagarsinti. Pra
našauti vi-ada laikas. Vaidytis 
galima teip gerai už ateinančius 
reikalus, o dar labiaus jau už 
buvusius, nes kas buvo, tas jau 
žinoma, o apie ateinančius da
lykus galima tik spėti. Laikas 
to<lėl išaiškinti teisingai ir at
virai, kam apverčiami Amerikos 
lietuvių revoliucijai sudėti pini
gai ? “\ ienybė'' pripažysta nau
dingais išleidinėjimą raštų, kurie 
darytų revoliuciją protuose. Tas 
ištikro yra svarbiu. Bet ar ji 
atmena, koki čia kvatojimai kį- 
lo dėl demokratų raštų, kurie manė, 
kad reikia dary ti revoliucija žmonių 
protuose? Koki triukšmai kįlo 
Philadclphios seime dėl vieno 
pasakymo, kad ginkluotos revo
liucijos Lietuvoj nėra. Taigi 
reikia manyti, kad ir žmones de
da pinigus tokiai revoliucijai, 
0 jc’Ku j°s nėra, tai reikia žmo
nių paklausti, kam apversti jų 
revoliucijai sudėtus pinigus. Sau- 
vališkai juos suvartoti kitokiems 
mieriams nieks neturi tiesos

IŠLEIDIMO D-ro KUDIRKOS 
RASTŲ REIKALUOSE.

167 kuopa S/ L. A. Joliete, III. 
12 d. balandžio turėjo susirinkimą, 
kuriame buvo apsvarstytas p. 
Gabrio sumanymas, paminėjimui 
50 metinių sukaktuvių D-ro Ku
dirkos gimimo,-išleisti visuomenės 
lėšomis visus jo raštus. Kuopa 
iš savo iždo aukauja 5 dol. išlei
dimui D-ro Kudirkos raštų ir jo 
biografijos. Kadangi iki šiol nė
ra tam tikro Komiteto, kuris už
siimtu rinkimų aukų ir jas primi
nėtų, tai mes persta tome komite- 
tan šias ypatas: pirmininku — 
D-rą Rutkauską; raštininku — B. 
Balevičią, kasieriu — M. J. Dami

jonaitį. Todėl musų perstatytos 
ypatos teiksis atsiliepti, ar jos ap
siima rinkti aukas sukaktuviniam 
išleidimui raštų garsaus musų tau
tiečio, kuris darbavosi visų lietu
vių labui, bet pirm laiko likosi 

iltinės nuo savo brolių atskir
tas ?

Musų S. L. A. kuopa atsišaukia 
į lietuvišką visuomenę ir į visas 
kitas organizacijas, kuopas, drau
gystes ir pavienias ypatas, teipgi 
į visus vertelgas. Ne pasilikime 
kurčiais, aukaukime, kiek kas ga
li ; griebkiniės visi energiškai dar
bo, o jiamatysime, jog lengvai nu
veiksime Gabrio pakeltą sumany
mą.

Vardu kuopos,
Ambražaitis.

2IBI RELIO ATSIŠAUKIMAS 
l LIETUVOS VISUOMENĘ.

Iš visur kįla skundos, aimanavi
mai, j^ vargiai Lietuva gyvuos, 
'•argiai paregės gęresnę ateitį. Mu
sų jaunuomenė, musų tautos 
'iltis miršta džiova, mir
šta badu... K sulinkusių ba
kūžėlių skubina ta jaunoji Lie
tuva šviesos semti. Veržiasi į 
tųokyklą su karščiausiais norais 
širdyje ir tokias kliutjs sutin
ka ant savo tako, teip sunkus 
jos medžiagiškas padėjimas, kad 
stačiai šiurpuliai ima pasiklau
sius apie tą gyvenimą ir pama- 
< uis išbliškusius veidus musų 
mokslą einačius jaunomenės.

Baisus išgąstis apima, nuolat 
girdžiasi: "Jau tas pasimirė, 
o toks buvo jaunas... jau aną 
džiova pakirto, o toks buvo ga
bus, tiek iš jo tikėjomės.... 
Nebliko". Ir taip nuolat. .

Štai \ isinskio nebtekome. štai 
j Biliūno nebtekome.__ Krito
gal už tai tiktai, kad Lietuvos 
visuomenei visas savo pajiegas 
atidavė. Ir to visuomenė nebe- 
atsidėkavos jiems, nebet tik at
siminus savo pareigas kas link 
tų, kurie dar tebegyvuoją. Ta 
\isuomenr gali dar ištraukti 
geibstančią ranką tiems, kurie 
yra jos viltis.

Iš xisur kįla balsai: "duokite 
duonos,, padėkite mums mokslą 
įgyti, kad galėtume gerai atlikti 
tą darbą, kurs mus laukia.

Lietuvos visuomenė, čia ant 
lygių lankų ties Nemunu ir kal
nuotoj Žemaitijoj ir jus broliai- 
išeiviai už jūrių - marių atsidūrę, 
išgirskite, atsiliepkite, gelbėkite 
Lietuvos viltį!

Kiekvienas šimtą kartų matė 
ir girdėjo, kaip vargsta musų 
mokslus einanti jaunomenė. bet 
taip nuolat, teip skaudžiai, kaip 
Žiburėliui” retai kam atsitinka 

girdėti. Į musų mažą draugi
jėlę. vargiai gyvuojančią iš są
naris!.ų mokesčių ir skurdžių 
aukų kreipiasi daugybė žmonių, 
ateina daugybė laiškų, širdį plėšian
čiais aprašymais.. Sužinoję, iš- 
tirę. matome. kad tai gry
niausia teisybė, patlėti reikia, 
norisi ners kelis reikalaujamus 
skatikus nusiųsti, o čia nėra.... 
Iždas taip dažnai tuščias, nors 
iš po žemių trauk.

Į visą tat Lietuvą šaukiamės: 
gelbėkite savo viltį - jaunuome
nę ! Padėkite “Žiburėliui" gy
vuoti, padėkite jam aprūpinti 
tuos, kurie taip pagclbos reika
lauja. Kiekvienam musų įme
tus kelis skatikus į “Žiburėlio“ 
iždą neisime elgūauti, o tuotar- 
pu į draugijėlės duris nebebar
škins veltui pagelbos reikalau- 
jantiejie.

Į Jus dabar šaukiamės Bro
liai išeiviai - amerikiečiai. Justi 
gyveninio sąlygos laisvoje ša
lyje šiek tiek lengvesnės, atmin
kite.... siųskite aukas “Žiburė
liui , kas kiek gali. Raginki
te vieni kitus siųsti.

Ačiū Jums tars Lietuva, kuo
met jos. mokslą einanti jaunuo
menė nebemirs džiova iš vargo, 
o dirbs Jos naudai.

“Žiburėlio” Valdyba.
Antrašas “Žiburėlio”: A’ilnius. 

Zavalna N. 13-4 Marija Putvin- 
skaitė, (Russie-Mtuanie).

PRIE MOTERŲ KLAUSIMO.
K. Sivydienės referatas, skai

tytas Brooklyno “Lietuvaičių Ap- 
švietos Draugijos” susirinkime ba
landžio 11 d.

Apie moterų klausimą labai 
daugelį ką reikėtų pasakyt, • nes 
apie moteries padėjimą žmonijoje 
nesirūpinta daugelį tūkstančių me
tų. Civilizacija visame sviete plė
tojosi o vienok joje moteris labai 
mažai dalyvavo. Kiekviename gy
venimo klausime moteris tapo pa
statyta žemiau vyro; ji neteko sa
vo žmogiškų teisių ir draugijoje 

ir valstybėj. Tiesa, kad šiandieh 
ir vyrų ypač darbininkų vyrų 
draugijoje tiesos nelabai da pla
čios. Bet vyras turi nors šiokias 
tokias tiesas politikoje, gali daly
vauti daugely j vietų, kur yra 
sprendžiama vieši reikalai. Vy
ras dalyvauja (nors ne visuose 
kraštuose) valdžios rinkime ir 
įstatymų sutaisyme. Nieko tokio 
nėra leista moterei. Netiktai val
džios rinkimuose ji negali daly
vauti nė gi būti išrinkta į vaidi
ninkų vietas, bet ji neturi balso 
nė mokyklų reikaluose, kur ypa
tingai ji turėtų būt išgirsta ir 
prie ko ji arčiausiai turėtų būti 
prileista, kaipo pirmiausia išvysty- 
toja einančių gentkarčių.

Moteries beteisė da nepasibai-u 
gia atstūmimu jos nuo draugijos 
ir valstybės reikalų sprendimo. 
Da ir namuose tai yra šeimynos 
sutvarkyme, męs, moterįs, visuo
met žaidžiame pačią žemąją ro
lę. \ alstija ir bažnyčia moterį 
nužemino ir pastūmė ją po vy
ro autoritetu. ♦ Iš vyrų jgiskirti 
įstatymų darytojai ir kunigai 
sutaiso mums tokius įstatymus ir 
tokius ryšius, kurie suveržia mo
terį iš visų pusių ir atiduoda vy
rui ant jo valios. \ yrąs esąs 
moteries viešpats, o moteris e**an-. 
ti jo tarnaitė. \ yrąs reikalauja 
nuo moteries, kad ji butų jam 
ištikima ir jam vienam tarnautų, 
jo vieno reikalus pildytų. Bet 
draugija vyro nepapeikia, jeigu 
jis moterei esti neištikimas.

Čia ar kituose kraštuose, visur Į 
beveik tas pats. Ir už tai dabar 
visame sviete pakilo iš letargo 
moteris ir sako: gana! Moteris 
jau nuo jiat kūdikystės yra že
minama ir skriaudžiama. Jau ]>a- 
čiame moterų auklėjime daroma 
skirtumas: berniukus draugija la
biau stengiasi išlavinti negu mer
gaites. Vyras nuo mažens «yra 
mokinamas gimnastikos ir kariš
kų priemonių, o moteris vis stu
miama prie namų, prie silpnumo^ 
ir tolyn nuo pasaulio. \ y ras įgaii- 
na sjiėką ir ]>anaudoja ją ant mo
teries. Vaikinas gali mergaitę^ 
suvilioti ir pamesti. Gimsta kū
dikis, reikia jis mergaitei auklėti, 
vargti, apjuokimą ir panieką niio 
tų pačių vyrų kentėt. Nelaimin
gos meilės auka, dėlei valandėlės 
jos gošlumą užganėdinusios, turi 
savo gy venimą pražudy t. Jeigu | 
pasiduoda teismui, tai ir tenai 
mergina teisi bes neranda; rods 
kai kuris teismadarys neva ir 
nubaudžia vaikiną, jiaskiria jam 
užmokėti keletą gėdos grašių, bet 
tokia bausmė retai būna užmokė- , 
ta, arba ir niekados nemokama. O 
vargas pasilieka merginai. Teis
mai ir draugija da pasijuokia iš 
nelaimingosios: kam, girdi, kabi
nėjasi ant vyrų!.... Tuotarpu 
jie nieko nesako apie moterų 
skurdą, nužeminimą, prievartas, 
apgirdymus ir da suviliojimus. 
Privertusi moterį nupulti musų 
sugedusi draugija tokiame atvėji- 
ji jiarodo pirštu ant moteries, o 
ne ant vyro.

Kodėl tokia neteisybė? Gana 
jai betverti. Žmonijos evoliuci
ja praplėtė kelią ir moterei. Nuo 
musų priguli rupinties ant to ke
lio atsistot. Mums reikia energiš
kai imties už apšvietimo, savo vie
tos suradimo ir kovojimo už ly
gybę žmonijoje.

Mums reikia labai daugelio tei
sių. kurias šiandien vyrai jau tu
ri ir ką męs taip pat turėti priva
lome. Moteris yra juk lygi drau
gijos darbininkė. Jeigu ji neina 
kartu ar į pabriktis, tai ji vištide 
dirba ką nors: ji apžiūri darbi
ninko gyvenimą, ji auklėja drau
gijai piliečius. Galima sakyt, 
kad draugijoje moteris atlieka kil- 
čiausį ir sunkiausi darbą, — tai 
ghndymo ir auklėjimo. Ir už tą 
ne tiktai jai niekas nemoka, bet 
da pažeminime laiko. Supranta
ma. kad moteris už tą ir nereika
lauja užmokesnio.Bet męs privalome 
turėti lygų su visais žmonėmis 
draugijoje balsą.

Kas tat mums reikalinga?
Pakol kas męs aiškių moterų 

reikalavimų ir neišdėstėm, vie
nok tarpe artymesnių ir toly- 
mesnių musų siekimų, yra šie:

1. Kad valstybės ir religijos 
įstaigose nereikalautų nuo musų 
prisiegos ant nesutraukomų mo
terystės ryšių.

2. Kad valstybė, kaip galėdama, 
palengvintų mums kūdikių augi
nimą ir auklėjimą/, Tarp ko ki
to, valstybė privalo įkurti tautiš
kus auklėjimo namus, kur ekono
miškų priežasčių ir nedatekliaus 
spiriamos motinos galėtų ant tam- 
tikro laiko, arba ir ant visados 
pavesti savo kūdikius į valstybės 
globą.

3. Kad moteris butų prileista 
prie visų draugijos, valstybės, 
ypatingai mokyklų ir bažnyčios



jėdymo ir sprendimo reikalų.
. 4. Kad į valdžios vietas greta 
su vyrais butų statomos ir tam 
tinkamos moterįs.

5. Kad moteris butų valstybėje 
skaitoma už lygią pilietę.

6. Kad visuomenės ir politikos 
reikaluose visuomet ■ butų lygiai 
girdžįamas balsas ir moteries, su
augusios iki 18 metų.

7. Visokiuose valstybės skyriuo
se ir rinkiniuose moteris privalo 
turėti lygų balsą su vyrais.

8. Visuomenės ir valdžios įstai
gose, moteris užimanti kokią nors 
▼iešą vietą, turi gauti lygią % su 
vyrais algą už lygų darbą.

9. Pąbrikuose moteris, stovėda
ma vyro vietoje, turi imti lygią 
mokestį su vyrais, nors ir mažiau 
padirbtų. 9

10. Uždrausti moterims dirbti 
pąbrikuose prie kai kurių jų svei
katai ir protui kenksmingų darbų.

11. Nėščioms ir negalini oms 
dirbti moterims turi būti kuoaš- 
triausiai įstatymais uždraustas pa- 
brikų darbas.

12. Nėščioms moterims ir mer- 
" gaitėms turi būti įtaisyti tam tik

ri valstybės namai, kuriuose gali
ma butų- joms perleisti išsirisimo 
iš ligos laiką; įstaiga turi būt tau
tiška ir pilniausiai aprūpinta kaip 
pragyvenimo ištekliais, taip ir me
diciniška priežiūra.

- , 13. Persiskyrimų porų valsty- 
. bė neturi tiesos trukdyti. Atpenč

jeigu dėlei nesutikimo, nesveika
tos ar kitų svarbių priežasčių vy
ras su motere nori persiskirti, o 
kliudo kūdikiai, tai valstybė to
kiam persiskyrimui privalo peg-1- 
bėti paimdama kūdikius ant ai- 
klėjimo. •

Abelnai sakant, moterų klausi
mas privalo būti visuomenėje vie-

- nu iš svarbiausių socijoliogijos 
skyrių. Ir rišti šitą klausimą rei
kia taip, kad moterų teisės butų 
lygios su vyrų kaip visuomenės 
taip ir politikos srytyse.

Tą męs atsieksime ne per die
ną ir ne per sanvaitę. Męs su
prantam, kad tam reikės da ilgo 
laiko, njes ilgai traukėsi ir iki 
musų dabartirtio susipratimo. Čio
nai neužteks žodžių, reikės ir dar
bo.

Visu pirmu mums reikia pada
ryti savo organizacijos, tverti 
draugijos ir jungti į jas Amerikos 
lietuves moteris. Gerai butų su
tverti ir sumanytąją Amerikos lie
tuvaičių sanjungą, pirmeivišką 
bet nepartyvišką. Tas dėlto, kad 
musų tikslai jau tęliau siekia, ne
gu partijų. Beto politiškos par
tijos jau yra ir be musų triūso. 
Męs jąs galėsime remt vieną ar 
kitą tndividuališkai. Greičiau, kad 
remsime darbininkų politiškas, par
tijas, tai yra socijalizmą skelbian
čias.

Toliaus mums būtinai. reikėtų 
jkurti savas laikraštis, jeigu ne 
sanvaitinis tai mėnesinis organas, 
kuriame męs stengtumėmės supažin
dinti save ir lietuviškai kalban
čias vientautes su moterų reika
lais draugijoje ir su visu tuo ju
dėjimu pasaulyje. Laikraštis taip 
gi turėtų būti 
idant jis galėtų 
šokių pažvalgų 
laikraščio mums 

. tikras knygutes, 
si visokeriopos
ir gvildentus! jų reikalai, apie ką 
šiandien da mažai arba ir visiš
kai nieks nesirūpina.

Pradėjus darbą, pasirodytų ir 
ko mums pirmiausiai reikia. Ant 
galo mums reikia rašyti straip
sniai ir korespondencijos į visus 
lietuviškus laikraščius, vis plačiau 
įr giliau išaiškinant visuomenei 
musų reikalus. Turime reikalau
ti nuo visų musų organizacijų ir 
draugijų (draugysčių), kad ant 
moterų apšvietos atkreiptų jau
trią atydą ir išleidimui tam tikrų 
knygučių kas metas paskirtų po 
kiek nors pinigų.

Jeigu męs ton linkmėn nenuo- 
alsiai eisime, jeigu męs darbščiai 
akinsime usnėmis apaugusį musų 
draugijoje taką, vienysimas ir 
šviesimės, šviesimės ir kovosime, 
tai įstengsime sutraukti į gražią 
vienybę visas Amerikos moteris 
ir merginas, ir moterų klausimą 
pastūmėsime draugijoje ant to
kio laipsnio pirmyn ir augštyn, 
kur žmogiškumas reikalauja 
butų.

Gadyne šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje

(1569—1795m.)

Parašė Jonas Šliupas, M. D

nas įvesdino tūlas innovacijas cerkvėje, iš ko kilo reli
giški ginčai, ir šalis pasidalino į sentikius (starovierus) 
ir stačiatikius (pravoslavus). Krimo rotoriams 1688 m. 
užgulus ant Lenkijos, Galicin ištraukė su armija prieš 
Krimą, tačiaus ekspedicija nenusisekė.

Petras tuomi tarpu augo kaime, buvo akylas, drąsus, 
kantrus ir stingrios valios; jo mokintoju buvo avanturistas 
Lefbrt, gimęs Genevoje. Tasai, patekęs į Nederlandus, 
pastojo į maskolių kariumenę ir atvyko į Archangelską. 
Potam, atkakęs į Maskvą, apsivedė su turtinga moteria, 
buvo mylimas svečiuose, ir susidraugino su Petru. Tasai- 
gi savo draugus kaime |>avertė į kariauną su militanška 
disciplina. Čion Petrui ypatingai parupo fortifikacijos. 
Lefort’as pamokino jį apie svietą, apie jo paties poziciją, 
ir įkvėpė jam plianus didelės ambicijos ir išnašumo. Ne- 
ilgtrukus, Petras ėmė kištiesi į politiką ir priesintiesi So- 
phijai. Toje, numanydama Petro projektus, rįžosi jį už
daryti kalėjiman, ir todėl pasiuntė 600 strielkų jį suimti; 
tik laike imtynių su palydovais Petras pabėgo, ir veikiai 
išleido manifestą su pasiskundimu. Galiaus žmonės sukilo 
prieš Sophiją, kuri mėgino pabėgti į Lenkiją, bet pagauta 
kelionėje, pateko į klioštorių; taip-pat Galicin tapo išgin
tas į Archangelską, vadas strielcų paguldė savo galvą, o 
kiti tapo išbanityti į Siberiją. 1 ad-gi nuo 1689 m. Petras 
ėmė šalį valdyti be lenktynininkų, ir tuojau pastovi armi
ja sale strielcų tapo įsteigta Leforto ir generolo Gordono 
iš Hugenotų, Skotų ir kitų. Potam Petrui parupo laivy
nas. Nuvykęs į Archangelską 1393 m. jis važinėjo ant 
angliškų ir nederlandiškų laivų ir nuolatos gailiestavo, kad 
“Maskolija turi daug žemės to vandens”. Neužilgo kilus 
karei su Turkais, jis apgulė Azovo miestą ir po ilgų pai- 
nevų paėmė, su pagelto mažos, naujai surengtos flotilės, 
1696 m. Strielcai Iciršo, ir rengėsi Petrą užmušti, bet tatai 
jiems nesusisekė. ^1697 m. caras leidosi keliauti į vakarinę 
Europą, per Livoniją, šiaurinę Prūsiją į Nederlandus; 
Zaardame jis parsisamdė laivų dailyde. Potam jis vyko 
į Angliją, ir Čion mokėsi fortifikacijos, astronomijos, che
mijos ir anatomijos; vis-gi valdymo geidulys buvo galin
gesnis. Atkakęs į riVeną, sužinojo apie strielcų maistą ir 
vyko namon, kur maištą jau numalšęs buvo (3ordon. \ is- 
gi caras 2000 vyrų mirtinai pasmerkė, vadovams pats savo 
ranka galvas nukapojo, o kitus statė ant baisių torturų. 
Strielcų kariumenę išsklaistęs, caras kreipėsi prie vidaus 
reformų. |i< atmainė mechanizmą adminLtraci j< ĮOS. 
augštesniuosiuose departamentuose. Įvesdindamas “ci
nus”, jis atmainė visą draugijos rėdą. Liepė kiekvienam 
vyrui skusti veidus, nešioti augstas drapanas, į pokylius 
ponai turėjo atsivežti ir dukteris (ko seniaus nebūdavo). 
Jis įvezdino vienodą systėmą s vėrinio ir mieros, refor
mavo kalendorių pagal Julijoniškąjį laiko skaitliavimą. 
Pagalvės tapo padidintos ir naujai išdalintos visiems be 
skirtumo, net popai turėjo jas mokėti. Jis uždraudė taip
gi tulus zokonininkų apžadus; tad nė nestebėtina bus, jei
gu popai vadino jį tikruoju anti kristu. Poliaus jis vis 
labiaus platino skritulį savo autoriteto.

11. FRIDRIKIS AUGUSTOS II 
Fridrikis Augustas II buvo mitrus 

jos, norėjo Lenkiją paversti tėvonija

Kurstė į karę su. Karolių XII beviešintis

ne party viskas, 
užinteresuoti vi- 
lietuves. šalia 
reikia leisti tam 
kuriose aiškintų- 
moterų pareigos

kad

NAŪJI RASTAI.
Nau j dusios ir visokios dainos. 

So. Boston, Mass. “Keleivio 
leidimas. igoy m. 124 pusi.

Telpa čia ' iš viso 58 dainos ir 
šiaip eilės originališkos ir verstos, 
kitos perdirbtos, kaip antai Lie
tuvių Marselietė, kuri nieko ben
dro su tikrąją marselietę neturi. 
Vienos eilės geresnės, kitos savo 
ormoj gana menkos.

ts-

(1697-1773).
ir pilnas ambici- 
savos šeimynos. 

Traktatai Karlovicuose (1699) Lenkija atgavo atgal l k- 
rainą ir Podoliją su Kamieniecu, taipgi apsisergėjo nuo 
užpuolimų Totorių. — Sumanymas politiškai akcijai iš 
šiaurės tapo nuspręstas rusiškoje Ravoje, kur Augustą 
aplankė caras Petras Aleksiejevyčius, grįždamas iš užru- 
bežinės kelionės, kurs buvo prisidėjęs prie pakylėjimo Au
gusto ir dabar jį traukė į savus politiškus sumanymus. 
Ketinta užpulti ant švedų Vidžemio ir pasidalinti pakra
ščius Baltijos. ' *
dvare Augusto vidžemietis Jonas Reinholdas Patkulis, 
kurs pasmerktas Švedų karalių mirtin už maištiškus suo
kalbius, pabėgo iš tėvynės. Jis įkaltojo Augustui, kad ka
rė už Vidžemį atidarys jam kelią į didelę politišką kari- 
jėrą; kad suteiks jam progą palaikyti Lenkijoje saksišką 
kariumenę, su page.lba kurios jis galės pamainyti republi- 
konišką surėdymą paveldėtine monarchija. Į suderybas 
Ravoje vėliaus įtrauktas pasiliko taip-gi Danijos karalius 
Fridrikis IV. Sątaika Karlovicuose susiderinusiemsiems 
paleido rankas ir paskubino užsidegimą šiaurinės karės.

Mirus Jonui Sobieskiui 1696' m., Lietuvoje prasidėjo 
naminė karė, o tai dėl neužmokėtos kariumenei užvilkin
tos algos, o potam dėlto, kad žemesnėji šlėkta, kurios va
du buvo Jurgis Oginskis, būdama daug daiktuose nupaka- 
rinta, reikalavo užlaikymo šlėktiškos lygybės. Sapiehai — 
kuriuos karalius Sobieskis pakėlė į kunigaikščius, — po 
kurių vada stovėjo lietuviškoji kariauna, • buvo priešinga 
puse. Tie vaidai turėjo būti nutildyti seime, bet seimas 
tas trukšmingas ir gresmus tapo pertrauktas ir dar pa
blogino piktą taip, kad Lietuvoje per ilgą laiką vaisingos 
apigardos tapo paverčiamos į tirus, iki galiaus 1700 m. 
Sapiehai tapo sumušti Mikolo Višniovieckio (iš giminės 
Jagėliunų) pas Alkininkus (Olkienikus, 7 mylios nuo Vil
niaus), ir tapo išvyti iš šalies, pralošę turtus ir kuni
gaikštiškąjį vardą (Kazys hetmanas, Benediktas payždi- 
nihkas, Aleksandras didis maršalkas, Gregoras pataurunis, 
Mikolas abažinis nuzurdotas); dėlto vėliaus Sapiehai pri
sidėjo prie Karolio XII, kada tasai atėjo į Lietuvą.

Valandoje, kada caras Petras,. I apskelbė karę Šve
dijai ir apgulė Narvą, Saksų kariumenė susikoncentravo 
Kurše ir įsismerkė į Vidžemį pagelbėti Maskvos kariu
menei. Bet karalius Danijos, apveiktas Švedų, sątaikoje 
Travendaliuje prisižadėjo atsitraukti nuo talkos saksiškai- 
maskviškos. Petras I pas Narvą tapo skaudžiai susmeg
tas. Augustas veltui apgulinėjęs Rygą, atėjus gandui apie 
pralošas sądorininkų, jieškojo sątarmės su elektoriumi 
Brandenburgo, Fridrikiu III (1688-1713), kurs apsiskelbė 
karaliumi Prūsų ir 18 d. sausio 1701 m. apsivainikavo Ka
raliaučiuje po vardu Fridrikio L Susiėjo Petras su Au
gustu Lietuvoje, Biržiuose, pilyje Radivilų. Petras ža
dėjo Augustui pagelbą žmonėmis ir pinigų sumą perpirki
mui seimo, idant Lenkiją įtraukti į karę su Karoliu XII. 
Bet Varšavos seimas protestavo prieš vainikavimą elekt<> 
riaus, reikalavo ištraukimo saksiškų kareivių iš Lenkijos 
ir suderėjimo sądoros su Švedija. Karolis XII apveikė 
saksiškai maskolišką kariumenę pas Rygą, ir gromatose 
į Lenkų dignitorius ketino detronizuoti Augustą, ką pasi
rengę buvo paremti Sapiehai ir primasas Radziejovskis. 
Dabar Augustas ištraukė Saksų kariumenę iš Lenkijos* 

į Lietuvą iurite komisiją sugrąžinimui Sapiehų ant urė
dų ir sutaikinteiui jų su šlėkta. Pasiūlė slapta Karoliui 
XII per numUėtinę grovienę Aurorą Koenigsniark pa
dalinimą Lenkijos. Bet Karolius traukė linkui Įlenki jos 
I>er Kaunį, Gartiną ir Tykociną. Augustas pabėgo iš so- 
stapilės. Galop gegužio Karolis įtraukė į Varšavą, potam 
vijosi Augustą į K roką viskius. Sumušė jį kovoje pas 

išsirengimds šlėktos pas Sandomierių protestavo prieš 
tramdymą Olyviškės sątaikos ir pasiėmė ginti Augustą. 
Karolius XII laike revijų nusilaužė koją. Augustas už
ėmė karališkus Prusus ir sušaukė seimą į Liubliną, kur 
pribuvo Mažalenkiai ir Lietuviai: reikalavo atėmimo nuo 
Sapiehų ir kitų Švedijos šalininkų urėdų ir lobių. Didlen- 
kiai užmezgė konfederaciją po lazda Petro Bronišo, sta- 
rastos Pyzdros, ir reikalavo sątaikos su Švedija; gabaus 
konfedaracija atsisakė Augusto beklausyti (1704). Į dve
jetą mėnesių vėliaus apskelbė: aktą detronizacijosj beka- 
ralmetį ir laiką elekcijos. Karolis statė kandidatūrą Jo
kūbo Sobieskio, kurį Augustas nusigabeno į Saksų pilį 
Pleisenburgą. 12 d. liepos 1704 m. apkasuose Volcos 
šlėkta aprinko Stasį Leščynskį. Augustas siūlė per Pat- 
kulį Fridrikui I padalinimą Lenkijos tarp Prūsų, Saksoni
jos, Petro I ir Danijos. Tuomet j ieškojo pageltos sądo- 
roje su Maskva. Petras sutarė su T. Dzialynskiu Chelm- 
no vaivada, traktatą užkabintinai apsiginamą ir prižadėjo 
pagelbą kareivišką bei pinigišką. 1704 m. jo kariumenė, 
po vada kniaziaus Galicyno, įsigrūdo į Raudonąją Rusiją. 
Jaroslavliuje susivienijo su jais Augustas. Kada' Karolis 
atkako pas Lvovą, Augustas patraukė į šiaurę ir grasino 
Narsavai. .Po trumpo atsispyrimo įgultinė Horno Varša- 
voje kapituliavo. Bet nepoilgam Karolis XII atėmė atgal 
Varšavą ir pervesdino joje vainikavimą Leščynskio. Tad 
Petras atkako į Polocką (1705); kaipo alijantas Augu
sto, jis išdavė manifestą prieš šalininkus Leščynskio ir 
apsigarsino protektoriumi lenkiškų disunitų net po atsi
traukimo iš Lenkijos. Mogyleve pasodino kamisorių ru- 
pintiesi disunitais; savam rezidentui Varšavoje liepė rinkti 
prirodymus jų priespaudos Lenkijoje. Perėjus |>er Lie
tuvą, atsidūrė Tynocine, kur incognito svečiavosi Augu
stas. Gartine durna Sandonperiškės konfederacijos patvir
tino traktatą, nutartą Dzialynskio; Petras panaujino pri
žadėjimą pageltos žmonėmis ir pinigais. Augustas įstei
gė savo šalininkams orderį Baltojo Erelio su parašu: Pro- 
fide, lege et rege.

Karolis XII traukė linkui Gartino ir jieškojo kovos, 
bet priešininkai atsitraukė. Dabar Karolis patraukė ant 
Saksonijos. Augustas išsiuntė įgaliotinius suderėjimui są
taikos. Pilyje Altranstaedt, palei Leipzigą, kur Karolis 
įrengė vyriausią kvatierą, įvyko traktatas (1706), ku

škio, paleido laisvais Sobieskius ir išdavė į švedų rankas 
Patkulį.

Petras I dar išskėtė savo globą ant Sandomieriškės 
konfederacijos, netinkančios ant sąlygų sątaikos Altrans- 
taedte. Generolą Menšikovą pasiuntė į Volyniją, o |>ats 
vyko į Žolkievą, kur susirinko priešgynos Leščynskio: pri
masas St. Šemhek, d. lenk, hetmanas Ad. Sicniavskis, liet, 
laukinis hetmanas Gregoras Oginskis, ir k. Į Liublino 
seimą (1707) Petras atkako pats ir prikalbino apskelbti 
bekaralmetį. Petras norėjo ant I .enki jos sosto pasodinti 
savo sūnų Aleksį. Potam nukako į Varšavą, l>et traukė 
šalin, kada Karulis XII grįžo į Lenkiją. Karolis išsiren
gė į didelę kelionę rytų linkui, turėdamas prižadėtą pagelbą 
Mazeppos, hetmano Zaporoginių kazokų. Atkako pas Pol- 
tavą, kur atkirtimui pribuvo Petras. Liepos mėn. 1700 m. 
Karolis tapo apveiktas ir su likučiais kariumenės jieškojo 
globos Turkijoje.

Augustas po kovos pas Poltavą susi važiavo su Petru 
Toruniuje, panaujino su juomi traktatus, ir sušaukė seimą 
į Varšavą (1710). kur Petras įgijo įstatymišką titulą glo
bėjo lenkiškų disunitų. Karolis XII Benderiuose stūmė 

radosi kritiškame padėjime, tot paprakais ir žemėmis pri
kalbino d. \ ezyrą prie sątaikos ir grįžimo namon. Karo
lis paskyrė Ixščynskiui rezidencijai Dvitiltės kunigaikšty
stę ir gresiant neužganėdinimui savoje tėvynėje, apleido 
Turkiją ir pagrįžo į Švediją. Kilo judėjimas Rusijoje ir

St. Ledochovskio, gcnerališka konfederacija, kuri reikala
vo pasitraukimo iš šalies Saksų kariumenės, su kurios pa- 

pasisekė sumušti konfederatus. Pasijudinimus Saksų ka
riumenės tėmijo Petro generolas Baueris; konfederatus 
visur lydėjo kniazius Dolgorukij. Petras kieminėjosi (ie- 
danoje, kur taip gi Augustas nukako, ir Petras sutaikini
mui konfederatų su karaliumi jiaskyrė Dolgorukį. Po be- 
pasekmingų derybų Liubline ir Kazimieriuje, sątaika įvyko 
\ ar savoje (1716), kaip Petro kariumenė įtraukė į Vo 

kijos redukavo iki 18000, o Lietuvos iki hOOO; traktatas 
Varšaviškis (1717) — “nebylusis” — patvirtino sątaiką 
to diskusijos. Tačiaus Petras savo kariumenės neišves- 
dino iš Lenkijos, susiartino su Fridrikiu V ilhelmu I (1713- 
1740) ir ant seimo Gartine 1718 m. Dolgorukij su Kuhn- 
heimu komandą Fleimingo perstatinėjo šlėktai esant pasi
kėsinimu ant prerogatyvų valdžios hetmano ir valdžios 
respublikos. Vien laik-gi Petras stengėsi užvaldyti Kur
šą. Kada pasimirė kunigaikštis Fridrikis Vilhelmas 
( + 1711), apsivedęs su jo broliadukra Ona Ivanovna, po 
pretekstu paglobos našlei, įvesdino savo armiją į Kuršą. 
Po Prutiškės sądoros rods ji atsitraukė, bet į kelis metus 
vėliaus iš naujo atėjo. Net su Karoliu XII Petras sąta- 
ravosi ir sutiko pakylėti Leščynskį ant sosto.

Augustas pasiuntė į Dvitiltės kunigaikštystę žmones, 
kurie turėjo nugalabyti Leščynskį. Pasalos nenusidavė; 
o Karolis XII dingo prie apgulimo Norvegiškos drutvie- 
tės Friderikshall (1718). Veikiai potam su Austrija ir 
Anglija Augustas suderėjo traktatą \ iennoje 1718 m., 
kreiptą prieš Maskvą ir Prūsiją.

Ant tų patyčių Petras, tarpininkaujant jo pasiuntiniui 
Tolstojui, . Bėrlyrte susiderino su Prūsijos karaliumi 11719 
m.: nutarė Užlaikyti respublikos surėdymą, aprūpinti liki
mą lenkiškųjų kitatikių, suparaližiuoti siekius Augusto, 
patikrinti vainiką sunui. • Varšaviškis seimas 1719 m., kur 
Augustas ketino įnešti ratifikaciją Vienniškio traktato ir 
išrūpinti sankciją komandai Flemingb ant kariumenės sve- 
timtautiško autoramento, — per paprakus kunigaikščio 
Dolgorukio ir barono von Posadovskio, pasiliko pertrauktas.

Petras triumphavo. Su Švedija sutarė Nystadte, Suo
mijoje, traktatą (1721) ir gavo, pradžioje šiaurinės karės 
Augustui prižadėtą, Vidžemį ir Estoniją. 1 ame mete jis 
priėmė titulą imperatoriaus visos Rosijos.

Kada Augustas sątaravosi su Franci ja dėl parėmimo 
pretensijų karalaičio ant Austrijos sukcesijos, kurią cie
sorius Karolis VI per pragmatišką sankciją ketino perleisti 
dukteriai Marijos Teresės, įvyko tarp Karolio VI, Fridri
kio Vilhelmo I ir įpėdinės Petro Didžio (+1725), Katari-

nos I (+1727) ir Petro II Alesiejevyčiaus (+1730), 
imperatorienės Onos Ivanovnęs (}730-|/40), susivieniji
mas su siekiu užlaikyti vidurinį sutvarkymą Lenkijos ir 
neleisti ant sosto grėsmių kandidatę; Berlyne atstovai trijų 
dvarų pasirašė ant punktacijos (1732), kad ncpnleis an 
sosto nė Leščynskio, nė kito pavojingo susidennusięmsiems 
kandidato. Augustas-gi dabar slapta siūlė Berlyno dvarui 
patlalinti Lenkiją tarp Prūsų ir Austrijos, su sąlyga, kad 
likusioji dalis Lenkijos taptų tėvonija jo sūnaus*). 
pasimirė Varšavoje laike seimo, ant kurio atkakęs buvo 
iš Saksonijos. #

Karalaitis Fridrikis Augustas tuojau po mirties tėvo 
atsižadėjo pretensijų prie sukcesijos Austrijos ir pripaži
no pragmatiškąją sankciją, ir Peterburge už parėmimą ant 
lenkiškojo sosto buvo pasirengęs — ištikus mirčiai nukar
šusio kunigaikščio Ferdinando, pastaro vyriško ainio šei
mynos Kettlerių, atiduoti Kuršą į lėną favoritui impera
torienės Onos, Ernestui Bironui. Bet primasas Thėodoras 
Potockis, Thėodoras, Liutomirskis, Krokavos vaivada, ir 
kunigaikštis Mikolas N išniovieckis, d. liet, kancleris, dėjo 
pastangas, ir Volioję 30000 šlėktos apšaukė karaliumi 
Leščynskį (12 d. rugsėjo 1733). Tačiaus Poznaniaus 
vyskupas Ilozijus ir Krokavos Lipskis po apginklu mas
koliškojo generolo Lacy, apskelbė po Kamieniaus kaimu 
aprinkimą Augusto III. Tą aprinkimą pasveikino griaus-- 
mas 30 maskoliškų patrankų. Leščynskis pabėgo į Geda- 
ną. Kada Augustas III vainikavosi Krokąvoje (17 sausio 
1734 ,m.), generolas Lacy užėmė Torunių, o Gedana ka
pituliavo feldmaršalui Muenichui. Leščynskis pabėgo į 
Karaliaučių po globa Prūsų karaliaus. Liudvikas XV- 
po karės su Austrija suderėjo traktatą Viennoje (f735), 
kur apsiėmė Leščynskį prikalbinti prie abdikacijos mai
nais už pavedimą jam iki gyvam Lotharingijos ir Bars, 
kurios šalys numirus karaliui taps prikergtos prie Fran- 
euzijos. Su Augustu III sustiprėjo Lenkijoje įtekmė Mas- 
kolijos. 173Ž> m. pacifikacijos seimas apmokėjo maskolių 
intervenciją konstitucija, kuri paveda karaliui tiesą do
vanoti kunigaikštišką investitūrą Kurše, pasimirus pasta- 
ramjam Kettleriui.

Taip tai beviešparaujant luomoms ponų ir kunigų, 
Lenkija susitiko su didelėmis pralotomis: neteko rytų ša
lyje Smolensko, Černygovo, anąpus Dnieprinės Ukrainos, 
Kyjevos; Švedai atidavė Vidžemį po tiesiai Dauguvos pu
sei ; rezignavo nuo jiesų valdymierystos Moldavija, Vala
kija, ir kunigaikštiškais Prūsais. Iš visų territorijališkų 
pralotų vieninteliai atgal laimėjo prarastąsias traktatų Bu- 
čačiuje ir tai pasidėkavojant įtekmei ęuropėjiškos diplo
matijos. Lenkijos lėšomis parėjo į galingumą kunigaik- 
štiskos valstijos; su Jos skriauda nuolankus Prūsų kuni
gaikštis pasikėlė į karališką garbumą.

Neteko paguodonės seimas nuo pusės XN II amžiauš, 
kada parėjo į madą pertraukinėti apsvarstymus per “libe- 
rum veto“ net pavienių pasiuntinių. Besibaigiant nepapra
stam seimui 1652 m., kurs susirinko patvirtinimui Bia- 
locerkvitkės sątarmės ir apmąstymo jeib kokiam atsiti
kime įrankių tolesnei kovai su Chmielnickiu, Sycinskis, 
pasiuntinys iš Upytos, išėjo iš triobėsio, protestuodamas 
prieš nesvarumą apsvarstymų patenkant jiems ilgiaus kaip 
dvi savaiti, ir kaip Sycinskis nesugrįžo, maršalkas uždarė 
apsvarstymus. Sycinskis atrado pamėgdžiotojus. Tarpe 
1652 o 1736 m. iškriko 26 seimai, kurių 13 tapo pert rauktųd 
1652 ir L36 m. iškriko 26 seimai, kurių 13 tapo pertraukti 
pavienių pasiuntinių. Nekurie (1688, 1694, 1720, 1730, 
1732) pakriko pirma negu tapo aprinktas maršalkas pa
siuntinių triobėsio.

užtikrino lygtiesybę tikėjimams, karaliai gadino, aplenkda
mi nekatalikus dalinant urėdus ir starastystas. Po įvar
dinimu dissidentų, ženklinusių iš pradžių visus krikščionis, 
patraukė vėliaus tiktai nekatalikus: liuteriškius, kalvyniš- 
kius ir disunitus, išskiriant arijonus.

“Dvasiškoji atmosphėra, kokią sutvėrė katalikiška re
akcija puolus reformacijai, neleido įžiūrėti šaltinį pikto,/ 
o tuomi pačiu apsergėti tautą nuo pralošų.

I ajičdė mokslo mokyklose buvo scholastiškoji philo- 
zophija, esanti įrankiu gvildenimui užduočių vyriausiai 
theologiškų. Sudėtinės dalys tos pliilozophijos: logika ar
to mokslas disputavimo; phyzikos, paduodanti žinias apie 
ypatybes, priežastis ir veikmes materijališkų daiktų; ethi- 
ka, apimanti įsakinės apie gyvenimą ir papratimus, — rū
pinosi gvildenti apsukančius galvą klausimus, neturinčius 
susirišimo su gyvenimu. Glamonima akademijose astro- 
lojpja kreipė mintis į klausimus raganvstos. Žmogus 
apleido mokyklos suolą, potvinyje apsiaučiančiu jį apsi
reiškimų, turėjo orientnptiesi su pagelto keletos philozo- 
phiškų tėzų ir astrologiškų mulkystų. Aiškino viską iš the- 
ologibkos atžvalgos. Kometose, užtemimuose ir kituose 
apsireiškimuose gamtos matė grėsmę katasrophų ar pa
sekmingų atsitikimų. l\iek\ ienas faktas, ar viešas ar pri- 
vati-škas, svarbus ar menkas, turėjo viršprigymį šaltinį. 
N įsad'is ir \ įsur likime tautos apsireiškė tiesioginė įtekme 
Pono Dievo. Motinos Dievo, ar šventųjų. Kaip pasek
mingus atsitikimus laikė už aktą dieviškos mvlistos, taip 
nelaimėse regėjo bausmę dangaus, prisiųstą už nusidėji
mus. Be viešpataujančio ant svieto Dievo veikė ant liki
mų žmogaus nelabos dvasios, sėjančios susikrimtimus ir 
nelaimes su pagelto kerėjimų, nužiūrėjimų ir tt.

‘Nužvelgtus kerėjime , ir susinėsime "su velniais trau
kė 1 teismą, torturayo ir smerkė mirtim, tankiausiai sude
ginant ant kryžkelių; perglobojimui rūstybės Viešpaties 
grieliesi maldų ir metayonių. Vadovais draugijos buvo ku- 
ingai, ypatingai zokonininkai, kuriu skaitlius XVII am 
žiuje išaugo milžiniškas: apie 600' klioštorių buvo išmėl 
tyta po salj Monachai steigė brolijas: konfesijonale i- 
ts sakyklos, klioštorių cellėse ir “kvestavoti" keliaudam. 
ragmo pne rekollekcijų uolumo ir piligrimvstu. Atka
kliems nusidėjėliams keršijo neprileidimu prie sakramen
tų. nelaidojimu ant šventintos vietos ir iškeikimu Na " 
pasinėrė draugija j religiškas praktikas ir diegtum? 
Turtingesni žmones pihgrimavo į I^iretto, Assizi Roma 
laduą ir Jeruzolimą; biednesniejie jieškojo paramininŠ 
bažnyčiose, garsingose stebuklingais abrozais ir rel S 
mis šventųjų. Dievoti tėvai velijo saviems vaikams ei H 
dvastską uomą, o ir patys gana tankiai ant senatvės Xi 
būdavo khostonuose. apbi

Theologiskai linkmei pasidavė taip-gi rašliava Baž 
nytme dvasu susikerėblino į tukstanėius tugriku 
malkynes pamokslų, j nesuskaitomą daugumą gvwu šv’en 
tųjų. Geriausiejie talentai anų laiku neisteiSė iiŽiu 
is po jos įtekmės. Kalendoriai, be ^maldak^L I * 
tėlė lektūra platesniems skrituliams sUnu^ri^ 
ir burtus. Autoriai jų, paprastai ’nn . Į)2etarus
plačiai rašinėjo apie fėrališkas dienas ir kliniakteritk^’ me’ 
tus; pliaupė apte įtekinę planetų ant sveilJi t ■ k 
žmogaus; iš kometų ir užtemimų burė atti? 'F gyVaS"ei

j»i teip-gi buvo didi a.Mengin!ailr^^X^inį 

(Toliaus bus).



Muzikui.
Smuiką į ranką paėmęs, užtrauk, 
Ir savo širdį aidu jos žavėk;
Nieko kikesnio gyvatoj nelauk;
Visą siekimą muzykėn įdėk!

BuvU augštybę meliodijoj rask; 
(Nieko augštesnio atrasti negeisk

r supratimą tą niekad nekeisk!

Nors tave mintys viliotų kitur, 
Smuiką į šalį, kol gyvas, nedėk į 
Kur tik keliausi, ar busi, — visur 
Dvasioje aidą muzykės girdėk! j-

• Į - Jonas Viskoska.

P. Lafargue
Labdarybė, pirmiaus ir dabar

Vejrtė M. N-as

žmonės pfie darbo; šitos skaitlingos šventės 
uždėdavo apinasrį ant išnaudojimo darbinin
kų; ir daugelyj vienuolynių dar užsilikusiejie 
dalininkai sriubų ir valgymų gerai praverz- 
davo pusalkiems darbininkams gaunantiems 
algą tik už keturias šiokias dienas, kuriomis 
buvo leista juos išnaudoti. Protestantizmas 
atmetė religijos vardan alužnas, idant įtikti 
vertelgoms buržuazams, kurie jo eilėse buvo 
skaitlingi, ir panaikino šventuosius danguje, 
idant drauge su tuomi galėtų panaikinti ant 
žemės jų šventes. Revoliucija 1789 m. su
prato savo reikalą dar geriaus. Reformuota 
(pataisytoji) religija jialiko dar šventadienį, 
Tevoliucijiniai buržuazai rado, jog vienos pa- 
silsio dienos iš 7 yra perdaug, todėl vieton 
septynių dienų įvedė dešimties dienų savaitę, 
praminta dekada, idant pasilsio diena grižtų 
tik kas dešimts dienų: o idant sykį ant visa
dos palaidoti atminimą apie bažnytines šven
tes padėjo rebublikonių kalendoriuje vieton 
šventųjų vardų net vardus naugių (metalų), 
augalų ir gyvulių. Įstatymas 24 vandėmjėro 
(vyno mėnesio) antrųjų metų respublikos

IŠ YIS8R I
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|( Prisakius teismui, Jzmdono 
bankas išdavė jame padėtą raštą 
prancūzo Henry Lcmoine,, kuriame 
yra paslaptis dirbimo tikrų dei
mantų, ir tai tokio didumo, kokio 
kati nori. • Mat Lempine Paryžiuj 
likosi suareštuotas, buk jis priga
vo daugelį deimantų pardavinėto
jų ir už savo be vertės išradimą 
išspaudė daug pinigų. Nuorašas 
Lemoinė rašto bus pasiųstas Pa
ryžiaus teismui; iš jo bus galima 
matyti, ar Leinoine yra prigavikas, 
ar tikrai moka deimantus padirbti.

|| Popiežius rengiasi pakelti į 
kardinolus: Vatikano rūmo prižiū
rėtoją kun. Bishti ir kun. Del 
Monte, buvusį popiežiaus nuncijų 
Austrijoj; teipgi ketina į kardi
nolus pakelti vieną Amerikos vys
kupą.

lt Laikraščiai praneša, jog jierei- 
tą sanvaitę užgimė mušis terp Ni- 
caraguos kariumenės ir Mosųuito 
indi jonų (vidurinėj Amerikoj). 
Mūšyje likosi užmuštas indijonų 
vadovas.

— Pereitos nedėlios dieną, In
ternational teatre buvo darbinin
kų susirinkimas. Kalbėjo prezi
dentas American Federation of 
Labor, Samuel Gompers. Jis kal
bėjo apie paskutinius įsikišimus 
teismų į darbininkų kovą su darb
daviais, jų stojimą darbininkų prie
šų pusėj.

vintą) prie nusidėjimų.
Buržuazų ekonomijos mokslą tas ar ant

rasis dvasios išreiškimas materijalingųjų bur
žuazų kliasos reikalų, varė toliaus darbą pa
taisytosios (reformuotos) bažnyčios, nuolatos 
užpuldinėdamas ant naudingų darbininkų klia- 
sai valstybės įstaigų, kaip antai: bendrovės vy
riausybės priedermės parūpinti javus, paski
riamos įstatymais valgomųjų dalykų kainos, 
ir casa annonaria; šitoji pastaroji įstaiga, 
popiežiams pagonų palikta, lygiai ir visos jai 
panašios įstaigos, buvo daugiausiai ir aštriau
siai užpuldinėjamos fizijokratų kaip Condorset 
(ištark kaip Kondorsčt), kunigas (abbatas) 
Galiant ir kiti; jie buvo apsiėmę girti laisvę ja
vų vaizbos, dėlto Neeker sulygino juos su di
džiausiu lošiamu stalu: nes “su vienų vįe-

plėšdavo bažnyčias ir vienuolynes, nes jas ma
žai teapgmdavo baisus prakeikimai popiežių 
ir vienuoliai savo apgynimui turėjo šaukties 
netikėlių. Vadovai barbarų kareivių pulkų 
lygiai ir tikrai katalikiški karaliai ir baronai 
visuomet laikydavo už savo tiesą užgrobti 
bažnyčių ir vienuolynių gėrybes, idant iš
bristi iš skolų pritrukus pinigų.*) Vyskupai 
ir vienuoliai savo apginimui turėjo šaukties 
prie drąsos ir geros valios liaudies ir dėlto 
buvo prispirti auginti ir palaikyti tarp ūki
ninkų ir amatninkų pulkų pajautimus paguo
dos ir meilės prie jų gėrybių — būtent tuo
mi. kad juos pertikrindavo, buk jie turį tuos 
dvarus tik dėlto, idant palengvinti pavargėlių 
skurdą jx?r labdarių aukas (alužnas).

O tuom tarpu baimės iššaukta labdarybe 
pradėjo nykstant tikrai jos priežasčiai ir pati 
nykti, kaip tik karaliaus žandarmerija tapo (kuri reikalauja savo bujojimui ir išsiplėtojimui lirici určdninkai.

II 1 d. gegužio Peterburge savo 
gyvenime pasikorė išleidėjas de
mokratų partijos laikraščio *‘Reč”, 
Julian Bak. Mat jis įdėjo į savo 
laikraštį apie 2 milijonu doliarių 
ir juos nužudė. Daliar demokra
tai renka pinigus tolesniam laik
raščio “Reč” išleidimui. Bet ko
dėl jie ne prisidėjo prie išleidimo 
Balnii gyvam esant? Ar tik nu- 
sižudžius jam jie suprato laikra
ščio reikalą ?

|| Danietis Kundsen, jau pagar
sėjus išradėjas, pagarsino 1 Londo
no laikraščiuose, jog jis su pagel
ta savo išradimo, pasinaudodamas 
iš bevielionio telegrafo, i$ Londo
no privertė dirbti 
statomą Linotype 
Išradėjas užtikrina, jog tokiu bil
du bus galima į valandą laiko su
statyti 3000 žodžių.

Paryžiuj 
mašiną.

tautą . || Pietiniame Egipte, netoli
Buvo tas naudinga dabartinei produkcijai, k'hartumo, likosi užmušti du ang- 

_ *"“i"*1““'' - .......: h.. 1.; Provincijos gu-
-garia skaitlinga, kad išgelbėti karalybę nuo pertekliaus pigių darbininkų; tam tikslui re-1 bematoriu* su kariumene ištraukė 

darbininkų nubausti užpuolikus, bet ant jo 
lygiai Užpuolė užmušėjų šalininkai der- 

Ipiamas 'išai.

Provincijos gu-

. plėšiančių baronų ir amatinių kareivių rykš- voliucijiniai buržuazai perkeitė 
lės, ir kaip tik vieškelių skaitlius išaugo, ir gyvenimo sąlygas ir panaikino čekus 

senosios valdžios viešas še
įstaigas; tokiu budu kapitalas nuo pat |>ra- kori pašautas, o du 
džios atsiradimo buvo sutvėręs perteklių lai- 

\ ienuo svų darbininkų, neduodamas ttz tą ypatos lai 
liai ir vyskupai tokiu ta'gėdišku budu taj>o svę jiems užtikrinto darini, kuris buvo vieniu ' 
vagimis pavargėlių turtų. , Iš tikrųjų dvarai Jcliu 
ir dešimtinės bei mezliavos, I _ ’ 1 *“

jie užtektinai pagamino ramumą reikalingą ' kaip ir 
vaizbai. Dabar pardavinėjo bažnyčios ir 
klipštoriai perteklių jų pačių užaugintų javų, 
lygiai kati p dešimtinės ir mezliavos. J

Mūšyje gubernatorius 
oficierai 

jmu.'ti. ^Kiek krito paprastų 
reivių, nežinia.

li- 
už- 
ka-

1 šaltiniu |>ragyveninio. Skaitlius valkatų I <>n.l..nan au-|.»/n. u į<>u .ų>it 
dešimtinės bei mezliavos, kadangi jos kįlolir elgetų, viena iš neišgydomų civilizacijos -*«**> ginkluotą afganą įsiveržė 
dovanų ir aukų padarytų dorų, dievuliai- ‘ rykščių, teip išaugo, kad l’ranciizijoj pradėjo į i Lidijai ir stengt-m u/imti tvirto-’ 

I am- yę Kh'bcr perėjūne, bet ją u/puo 
linią anglijonai kareiviai 
Paskui jie apgulė miestą 
khatai. Kita ginkluotą 
dalis stengėsi įsi veržti į 
per Litktr |>erėjimą.

mijngų duselių, sušelpimui pavargėlių' artai bu- nuožmiai bausti juos, pradėjus nuo XVI 
vo pavogti po tuomi apgavingu pretįkstu, ^ri-1 žiaus: juos plakdavo. įžymėdavo ir kardavo, 

ėjo ne vyskupams ir vienuoliams; l>et baž-1 Šitokie baudimo budai rvvoliucijiniame |K-ri 
nyčiai, ekklezijai, t. y. tikinčiųjų bendrovei. 
Rėvęįiucijiniai buržuazai 1789 m. rėmėsi ant 
.šitokio tiesoto pamato, idant neva atgfąžini- 
mtii tautai juos užgrobti. V ienuoliai ir vvs- 

. kilpai tuomi, kad jie varė vaizbą su visais 
bažnyčios ir vienuolių dvarų javais ir buvo 
atėmę juos labdaringam jų tikslui, nustojo 
liaudies meilės, kuri per šimtus metų yra bu
vus jų apginimu: Anglijoj ir Prancūzijoj 
jie buvo revoliucijos laike išguiti iš savo dva
rų. *o ūkininkų ir darbininkų minios visai ne
pakilo jų apgynimui. : ’

Daryta buvo užmėtinėjimas katalikų baž
nyčiai. buk ji savo moksle, savo dogmose, ir 
savo formose bei apeigose, kurie yra užsili
kę be atmainų nuo amžių į amžius, yra ly
giai suaknienėjus. V isai netęisingai išduoda 
j£i šitokį paliudijimą protiško nuvargimo 
(testimonium paupertatis animi)J Ji yra, 
atbulai, mokėjus pritaikinti juos labai gudriai 
ir gabiai prie įvairiausių vietos ir laiko san
tykių; ji yra pridengus labdarybę su įvairio- 
fpis drapanomis, idant ji liktų uždėjimui, pa
stiprinimui ir užlaikymui jų autoriteto ir ka
rūnos. Paniekinimas šio svieto gerybių, tai 
pamatinė apaštalų ir pirmųjų krikščionių 
^ogma, kurie tik troško ir ilgėjos daugiaus 
gėrybių, nes jie negalėjo Užgrobti šito svieto 
gėrybių, padeda bažnyčią į šalį tuojaus, kaip 
jie įgijo žemės lobius ir galėjo uždarbiauti ir 
pelnyti su kitados prigulėjusiomis pavargėliams 
mezliavomis ir dešimtinėmis; ji eina dabar 
prišakyj pramoningo judėjimo ir vaizbinės 
spekuliacijos. V ienuolynės yra pramonės už
vedimais, kurie Prancūzijoj atsidavė vien tik 
išdirbimui alkohojinių likierių, bet neikiek 
dėlto nepaniekindami ir kitų pelningų pramo
nės šakų; trappistai,, kurie jau berods pir- 
miaus buvo permainę savo “broliai reikės 
mirti” ant “broliai, reikia distiliuoti (varyti 
degtinę)”, užsiėmė dar išdirbimu porcelėno 
dalykų*). # >

Ir moterų vienuoiynės neatsiliko nuo am
žių judėjimo. Elgetų drdenas pramynė taka 
vienuolių moterų bendrovėms, kurios ėmė be
gėdiškai ir įlandžiai elgetauti; kitos šventos 
moteriškės ėmė įstebėtinai vikriai ir begė
diškai išnaudoti našlaičius vaikus, kuriuos 
jos priimdavo iš krikščioniško pasigailėjimo. 
Jų pasigailėjimas įneša joms milijonus.

atmušė. 
Lundi- 
aftfanų 
Indijas

(Į Kopenhagcne, Danijos sosta- 
pilyj likosi įrengtos puikios kapi
nes šunims, katėms ir paukščiams. 
Ant kapų ten yra puikus pamin
klai su visokiais piarašais. 
tokias
įrengti ir Berlyne.

— Ant kertės West 39 ir Iron 
str., įtaisose Chicago Reduction 
Co. expliodavo kerosinas. Explio- 
zijos trioba iš dalies likosi su
griauta, jos ir 8 ypatos likosi už
muštos. Bent tiek negyvėlių iš
traukė iš po triobos griuvėsių. 
Sužeistų žinoma, yra daugiau.

Dabar
žvėrinis kapines rengiasi

|| Pietinėj Amerikoj, respubli
koj Peru užgimė revoliucija prieš 
prezidento Pardo valdžią. Aplin
kinėse Lima revoliucijonieriai iš
griovė tiltus, bandė nupjaustyti 
elektriškų žiburių vielas, bet tas 
nepasisekė.

II 3 d. gegužio Carskame Sele, 
caro rūme, atsibuvo vestuvės bro
lio Švedijos karaliaus su masko
liškąją caro giminės kuuigaiščiu- 
te Marija Pavlovna. \

II Dtiganoj vidurinėj Afrikoj, 
čiabuviai, užpuolė ant mažos, iš 
31 kareivio ir 3 oficierų kariu me
nės dalies ir visus žmonės išmušė. 
I lagūna priguli Prancūzijai.

:| Ant vokiškojo kariškojo laivo 
“Elsas” expliodavo torpeda. Ex- 
pliozijos du jurininkai likosi už
mušti, o šeši tajio sužeisti.

į| Netoli Fczzo, Morokko sulta 
nate, buvo smarkus mušis terp be
sivaržančių sostą brolių — Abdel- 
Aziso ir Mulai Hafigo. Pajiegos 
Mulai Hafigo likosi |x*rgalėtos ir 
jis, su jų likučiais pabėgo j Tadlą.

j \ enezuelės sostopilėj, kur ap 
apšauktas 

jas laiko ma- 
,’ž kiekvieną

— Ant kertės Lake ir Halsted 
str. likosi gatvinio karo pervažiuo
tas 44 metų Juozas Jarwis. Karo 
ratai sulaužė jam koją. Jarvvis 
mat norėjo užšokti ant bėgančio 
karo, bet vietoj užšokti ant karo 
pateko po ratais.

— Pereitos nedėlios naktyj, ne
galėdama užmiršti pirm kelių san- 
vaičių pasimirusio vaiko, savo gy
venime nusišovė 30 metų moteris, 
Mabel \Vhite.

racija teip kaip fe viri luti štirar.
Receiverij surinktai* pinigais 

apmokėjo visus skolininkus pHnai 
apart $10.000, ant kurių jiems bu
vo duoto gvarancija ir apart tūlo 
nuošimčio nuo tųr su kurioms bu
vo skolinti pinigai.

Dabar The Bell Clothing Kor
poracija ketina užvesti visą nau
ją tvarką,, kad jau antru sykiu 
neinklimpti į skolas, bet kad iš
simokėti likusias skolas ir daryti 
biznį teip kaip ir kiti štorai. Visi 
akciįonieriai liekasi pripažintais 
už legališkus akcijonierius ir visi 
turi lygias tiesas prie minėto sto
ro teip, kaip ir pirmiau. Minė
ta korporacija turės savo abelną 
susirinkimą petnyčioj, 8 d. gegu
žio, 7 vai. vakare, \Valsho salėje, 
prie ui. Noble, Emma ir Milwau- 
kee avė. ir ant šio susirinkimo 
kviečia visus akcijonierius lietu- 
v ius ir lenkus pribūti, kur korpo
racijos administracijos ir išduos pil
ną raportą iš bėgio reikalų, minėto 
storo. Kiek skolų atmokėjo, kiek 
pasiliko neatmokėto, kiek šiądien 
minėtos storas yra vertas, kokias 
tiesas prie jo turi akciįonieriai ir 
kiek jų akcijos šiądien yra vertos.

Todėl turintiejie akcijas minė
toje I he Bell Clothing Korpo
racijoj pasirūpinkite visi būti ant 
šio susirinkimo, o dasižinosite vis
ką apie savo akcijų vertę ir biz
nio stovį.

statote 
ypatos

Redakcijos atsakymai.
I~apinskui, Clevelande. Nesu

prantame, ką turėtų reikšti ir ką 
turėtų pertikrinti atsiųstas patal
pinimui raštelis? Jeigu 
ypatai reikalavimą, tai prie
reikia ir kreiptieji. bet ne į laik
raštį su reikalavimu, kad 
štiš dar tą ypatišką reikalavimą 
patalpintų. Jeigu Tamistos nori
te originalą grasinančio laiško 
matyti, tai reikia kreiptiesi prie Jo, 
kam laiškas rašytas, taigi prie ku
nigo Halaburdos, kuris atsiuntė 
tik nuorašą. Reikalaujant ko, rei
kia bent 
juokingų

reikalavimą 
nestatyti.

laikra-

apmąstyti ir

III.
BURŽUAZŲ LABDARYBĖ.

Buržuazija padidinimui savo turto, kurį 
bevogdama darbininko triūsą, būtinai reika
lauja didelio skaitliaus laisvų darbininkų, ku
rie. nebūdami surišti savitarpyje, neturėdami 
kokio nors apgynimo iš viršaus, yra visai nu
vargę, ir dėlto vargo prispirti pardayoti savo- 
triūsą už piniginę algą. Atkakliai eidama 
prie šito tikslo. Ji yra išgelbėjus darbininkus 
nuo podalų jungo, ji yra sudraskius amatines 
jų draugijas ir panaikinus paskutinias ne
skaitlingas apgynimo ir prieglaudos vietas, 
kurias jiems suteikdavo bažnyčia ir religija. 
Katalikų bažnyčia privedė švenčių skaitlių iki 
90, o pridėjus 52 šventadieniu, padarė apie ; 
du šventadieniu į savaitę, ir dar esant pirma i 
revC&. y arkai buvo uždrausta spirti |

jode aštuonioliktojo amžiaus tapo atnaujin
ti: aug.ščiaus minėtasis įstatymas vandėmjėro 
mėn. II metų (t. y. 15 saplių 1793 m.) pri
sakė elgetai apsigyventi savo gimtinėj vietoj, 
kur bendrijos privalo įtaisyti elgetoms dirbtu 
ves; n jeigu jisai kartais apleizdavo savo gim
tinę.tai būdavo nubaudžiamas kalėjimu su 
sunkiais darbais, o antrą sykį, tai padarius granatos ne užprovytaa, todėl 
ištrėmimu ant Madagaskaro salos. \’iešpa-j)i 'artojo virtoj liktoriaus. Kai 
taujant Liudvikui XV buvo įsteigta elgetų tant kartą ūkininko šeimynai ka- 
prieglaudos arba dkrbo namai, kurie buvo 
tikrais kalėjimais, nes tenai kankindavo val
katas, idant jie pradėtų biaurėties valkatų gy
venimu. Toks pat perteklius gyventojų atsi
rado ir Anglijoj; neveizint į nuožmiausius 
persekiojimus augo valkatų ir elgetų pulkai 
kas kartą labiaus, nes daugybė žmonių buvo 
pavaryta nuo laukų, fninams pavertus armenis 
į ganyklas; reikėjo tik tame krašte protestan
tų reformacijos bausmės papildyti krikščio
niškąją meile. Elzbietai karaliaujant buvo 
išleista įstatymai apie pavargėlius (Poor- 
la\vs), kurie prisakydavo kiekvienai parapi
jai užlaikyti savo pavargėlius; jie da ir dabar 
užsilaiko, pilnai apsireiškia juose tikroji bur
žuazų meilė artimo, kad net pavargėlių užlai
kymas yra užkraunamas ant pačių pavargė
lių: teip paveizdan turtingos I-ondono para
pijos, kuriose dėlei brangumo samdomųjų bu
tų nėra visai pavargėlių, nemoka pavargėlių 
mokesčių, o tuom tarpu darbininkų kvartalai, 
kuriuose pavargėliai susirenka l* skaitliaus, 
yra apkrauti sunkia mokesčių našta jų užlai
kymui. Buržuazija pati sutvėrė beturčius-pa- 
vargėlius, idant pagaminti sau pigius darbi
ninkus, o kaip šių skaitlius perėjo visą tą 
skaitlių, kurį jie galėtų aprūpinti darbu be 
numažinimo savo pelno, tai išvarė ji nereika
linguosius, atliekamuosius žmones iš miesto, 
išsiuntinėjo juos aprūpinimui į jų gimtines 
vietas ir ėmė dargi juos bausti kalėjimu ir 
rykštėmis: ji padarė nuskurimą ir neturtą 
nusidėjimu, nes pavargėlis jau negalėjo būti 
naudingu jai prie pagaminimo lobių.

Pavargėlių klausimas tuojaus pirmosiose 
dienose revoliucijos 1789 m. priėmė pobūdį 
gana aštrų ir staigų. Bailly, kurį buvo išrin
kę Paryžiaus miesto galviniu, idant sumažin
tų skaitlių dėlei politiško kryzio išmestų ant 
gatvės darbininkų, surinko juos dideliais bū
riais ir aptvėrė — apie 18000 žmonių — 
lyg laukinius žvėris ant Montmartre’o (Mon- 
mantr’o) kalno. Griovėjai Bastilijos saugojo 
tenai darbininjcus su kanuolėmis, su degančiais 
žiburiais rankose. Šitoks apsėjimas revoliu- 
cijinių buržuazų, kurie, anot dekliaracijos, 
buvo kątik pradėję revoliuciją, idant “išgel
bėti žmoniją”, aiškiai parodė, kokio apsėjimo 
gali vėliaus sulaukti darbininkų kliasos, jei
gu tik buržuazai laimės.

Berods paskui, prireikus tikro ir atkaklaus 
liaudies pasipriešinimo bei atspirties prieš 
Europos monarchų sandorą, išleido revoliuci- 
jiniai buržuazai atsišaukimą į liaudį, kuriame 
šaukės prie jos narsumo, o idant tikrai pa
klausytų šito atsišaukimo, pradėjo aukštinti 
ją, net šunvuodegiauti, o biaurų apsiėjimą 
atidėjo kitam sykiui; jie su iškilme ir trenk
smu prisiekė, kad padalins tarp respublikos 

£Toliaus busJL ___

[Į Neseniai vienas ūkininkas Ba
varijoj, kaime MaMtorf, radęs lau
ke granatą. parnešė namon; manė,

runką. žvakė pridegė iki skylės ir 
granatas su taikiu smarkumu ply
šo. Penki šeimynos sąnariai gra
nato šukių likosi užmušti.

|| Brazilijos kongrr>o užgirtos 
tiesos, kurios paskiria tau>mę 100 
milreisų (106 dol.) uz negerą 
giedojimą tautiškojo hynino. 
Kiek tai bausmių Amerikos lietu 
vianis atseitų mokėti už
giedaną marselietę? Juk ji iš
tikto sudarkyto.

musą

|| Guatemalėj, karės ministeris 
su kariuinene įsiveržė į konsulia- 
tą l'ruguajau.s ir suareštavo ten 
pasislėpusį 1 londuraso konsulį 
Mundenze. Dėl to atsitikimo Hon
dūras traukia savo kariumenę ant 
Guatemalės rubežiaus ir dėlto vi
durinėj Amerikoj vėl gali kruvinas 
karas užgimti.

Į Netoli Portsmoutho, Anglijos 
pakrantėse, ant angliško kariško 
laivo “Britania” explkxlavo gari
nis katilas. Expliozijos penki 
rininkai tajx) labai sunkiai 
gauti.

ju-
už-

Persijoj sukilo kurdai, 
užėmė daugume armėnų apgyven
tą miestą ir išskerdė 200 jo gyven
tojų. iš Persijos Armėnijos ar- 
meniečiai bėga j laitus apskričius, 
daugumas jų bėga į Maskoliją, nes 
bijosi, kad jų sukilę kurdai neiš
skerstų.

Jie

|| Netoli Pescadores salų, ant 
Didžiojo occano, ,ant japoniško 
kariško laivyno skrpid^lio “Hat- 
sushima” expliodayp špvis ir lai
vą išardė. Iš buvusių '• ant jo 300 
žmonių, išgelbėjo 141, kiti prigėrė.

|| Vokietijos iždo ministeris ap
reiškė parlamente, jog uždengimui 
iždo nepritekliaus, nors išlaidos ne 
butų padidintos, per penkis sekan
čius 
linti

metus Vokietija turi pasisko- 
milijardą markią.

Į Darbininkų Šventėj I d. ge
gužės šįmet Vokietijoj dalyvavo 
daug mažiau darbininkų negu per
nai. Šįmet viskas atsibuvo ra
miai, susirėmimų su policija Vo- 
kietijoj bent nebuvo

sirciškė maras, likosi 
karas žiurkėms, nei 
ro platintojoms.
užmuštą žiurkę užmoka . 5 centus.

Jau tą patį 
raštus atsėjo 

ne

|| Susirėmime politišką partijų 
mieste Fort dc France, ant salos 
Martiniųue (Antilių sala; 
diktai žmonių tapo užmuštų, o 
dar daugiau sužeistų. Sala Marti- 
niųue priguli Prancūzijai.

| Sulyg atėjusių Londonan ži
nių maskoliai užėmė 12 ketvirtai
nių mylių Persijai prigulinčios že
mės. -

jį 29 d. balandžio Lissabonoj li
kosi iš naujo sušauktas Portuga
lijos parlamentas. Parlamentą ati
darė karalius Manuel.

[į Esantis ant salos Sicilijos vul
kanas Aetna vėl pabudo, iš krate- 
ro kįla liepsna ir naktimis apšvie
čia visas aplinkines.

lį Siame sukilo prieš valdžią gy
ventojai Batantang apskričio. Ta
sai apskritys nors pats valdėsi, bet 
yra prancūzą globoj.

|| Ant,Filipinų salų, mieste An- 
tipalo, nuo žaibo užgimęs gaisras 
išnaikino 400 namų.

Į| 2 d. gegužio pas carą atsilankė 
Švedijos karalius.

VIETINĖS ŽINIOS.
— Policijos šventę apvaikščios 

kaip paprastai Chicagos miesto 
valdininkai: bus tai 22 metinės su
kaktuvės expliozijos bombos me
stos ant Heimarkt pliaciaus, ku
rias keli polrcistai likosi užgauti. 
Apvaikščiojimas surengtas miesto 
majoro Busse ir policijos perdėti- 
nio Shippy, pasigarsinusio savo 
narsumu susirėmime su žyduku 
Auerbachu.

— Pereitą nedėlios vakarą, ant 
Sheridan Road likosi už per grei
tą važinėjimą automibiliu suareš
tuoti du Chicagos' milijonieriai: 
gyvenantis pn. 3731 Prairie avė. 
Channcey F. Dewey ir Charles F. 
Paxton, gyvenantis pn. 140 Astor 
str. Milijonieriai, žinoma, neno
rėjo pasiduoti, bet policistai neno
rėjo išėmimo daryti ir suareštavo 
juos.

— Chicagos sveikatos užveizda, 
užstojus vasarai, persergsti gyven
tojus prieš muses, kurios yra tik
roms platintojoms limpančių ligų. 
Reikia todėl muses naikinti, ne
duoti joms namuose prisiveisti.

Ežiui, Brukime, 
aiškina kiti. Ir jų 
trumpinti, nes laikraščiai tai 
pagrlbininkai policijos. Jeigu po
licijai reikia ką gaudyti, tai ji pri
valo pati savo užduotį atlikti. 
Ap'kundimai. nurodimai policijai 
laikraščiams netinka. Todėl Ta- 
mistos raštas negali patilpti. Ir 
tie visi Brooklvno lietuvių vaidai 
tai vietiniai, jiems laikraščiai ne
gali per daug vietos pašvęsti. To 
pakanka, kas tilpo.

Ixwistoniečiui. Kad socijalistų 
priešai prie tinkamos ir netinka
mo.' progos juos, niekina, kaip pei
kia ir socijalistai savo priešus, tai 
visiems žinomi dalykai, talpinti 
kiyk vieną keno nors neprilanką 
socijalizmui išsitarimą negalima, 
vpač kad kalbos 
panašios. Todėl 
raštelis netilps.

SVARBUS IŠRADIMAS.
Kaip daktaras Harvey apskelbė 

savo išradimą sulyg Ilgimo krau
jo žmogaus kūne,, tai jį sutiko su 
pajuokimu ir niekas tarytum ne- 
pridavė tam svarbos. šiądien 
męs žinome, kaip taisykliškai krau
jas bėga ir kokią rolę jis lošia 
musų kūne ir kad tik reikia už. 
laikyti jį grynu, idant džiaugtis 
sveikata ir stiprybe. Męs teipgi 
žinome, kad jis vienval pasidaro 
iš maisto ir kad užlaikymui jo 
vienval grynu reikalinga yra tu
rėti gr muliojimo organai pride
rančiame veiklume. Toliaus męs 
žinome, kad i rinerio Amerikoniš
kasis Eliksyras Karčiojo Vyno 
yra vieninteliu ištikimu vaistu su
vogusiam, pailsusiam, sergančiam 
gromuliojimo organizmui. Jis vei
kia tiesiog ant gromuliojimo orga
nų ir padaro juos tinkančiais pri
imti ir sugromulioti bile kokį mai
stą ir paskirstyti jį į gerą kraują 
ir išmetąs. Jis suteiks tau gerą 
valgumą, tikrą gromuliojimą, gry
ną kraują, sveiką išveizdą, kūno 
stiprumą ir energiją. Gaunamas 
aptiekose. Juozapas Trineris, 6r6- 
622 
iif*

V\shlai^ avė., Chicago,

tos viena kitai 
ir Tamistos

Ambrazaičiui, 
negalima ' nukrypti nuo 
kuriam Atsišaukimas leidžiamas. 
Nieko kito juose negalima kišti 
kaip tik tą, kam Atsišaukimas lei
džiamas. Todėl raštelį atsėjo 
trumpinti, iš jo išmesti viską, kas 
neturi susirišimo su mieriu, kurio 
atsiekimui Atsišaukimas likosi iš
leistas.

Atsišaukimuose
mierio

APGARSINIMAI.
NUO BELL CLOTHING KOR

PORACIJOS.
The Bell Clothing Korporacija, 

susidedanti i^ lenkų ir lietuvių, 
atidarė Drapanų Štorą 1<XM me
tuose po No. 983 Milwaukee avė., 
o 1906 metuose atidarė antrą što
rą po No. 3246-3248 So. Halsted 
st. ir nors prie jo prigulėjo apie 
800 akcijonierių lenkų ir lietuvių, 
bet kad neturėjo užtektinai pinigų, 
nė praktikos biznyje, turėjo su- 
tankrutyti. 23 sausio, 1908 me
tuose skolininkai atidavė jos abu 
štorų į receiverio rankas, kad iš
parduotų tavorus ir apmokėtų 
jų skolas po kiek ant kurio užteks.

Receivcris 28 dienoj vasario iš
pardavė Halsted st. štorą ant lici- 
tacijos, iš kurio išrinko apie 
$12000.00. Štorę ant Milwaukee 
avė., receiveris pats pardavinėjo 
tavorus reguliariškai, ne iš licita- 
cijos, iki 23 d. balandžio skoli
ninkams rinkdamas pinigus. Ant 
galo, 23 d. balandžiu susitarę Bell 
Clothing akciįonieriai atpirko nuo 
receiverio pasilikusius tavorus ir 
meblius storo Milwaukee avė. ir 
dabar The Bell Korporacija pati 
valdo savo štorą. Tūli akcijonie- 
riai, kad išgelbėti savo štorą, dėjo 
iš naujo pinigus ir pasistengė jį 
atpirkti nuo receiverio rankų ir 
dapirko naujo ta voro už $7000 
ir dabar veda prekybą pati korpo-

Draugysčiųjeikalai.
Lictui'iif Gird orių Draugystt 
stato 
ant

nuo 
kai

150

pirmu kartu Chicagoje 
scenos Žemkalnio melodramą 

“BIRUTE”
Muzika M. Petrausko..

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

kampas VVabash avė. ir Hubbard 
Court (trys blokai į pietus 
Vau Buren St.). Tikietų 
uos: $1.00, 75c, 5oc.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.

SUSIRINKIMAI.
Birželio 7 d. š. m. 3)4 valandą 

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

Kuopos sekretorius,
J. Sutkus.

P. S. Aštunta “Aušros” drau
gystės prelekcija liekasi atidėta 
ant 17 d. gegužio.

PIKNINKAS.
Ph ii adei plii a. Męs, septynios 

draugystės iš vieno laikysime pik* 
nvką 23 d. šio mėnesio Washingi 
tono darže ant 26 gat. ir Alleghenj



avė., kur bus visokios juokingos 
žaismės, kaip ve: \ yru lenktynės 
maišuose, Vyrų traukimas virvės, 
moterų lenktynės, vaikų lenktynės, 
mergaičių lenktynės, mušimas puo
do užrištom akimi, dviejų porų 
šokimas valco; kas geriausiai at
liks. gaus dovanas, o kiti turės 
progą gardžiai pasijuokti. Visus 
širdingai kviečiu 
; J . 1 Komitetas.

Pajieškau M. Staselio, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., 
kaimo, Subačiaus vai. 
kur apie Waterbury, Conn. 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

Jonas Stake, 
132 S. String StJ Chicago,

Aščegalų 
gyvena 

J‘s 
ži-

III.

Pajieškau savo brolio Juozo 
Vienio, Suvalkų gub., V ladislavo 
pavieto Griškabūdžio parap., V inlc- 
šnupio kaimo; turiu į jj svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Jokūbas \ ienis,
908 W. Market st., Scranton, Pa.

ao-tas DIDELIS BALIUS.
Chicago. Jaunų Ame- 

rikos Lietuvių Pasiimk- 
smitiimo Kliubas paren- 
gė balių nedėlioj 17 d. 
šio mėnesio, Freiheit I urner sa- 
lėje.3417 So. Halsted st. Prasi
dės 5 vai. vakare. Tikietas 25c. 
ypatai. Mpzika A. DeCoste. I ž- 
kvieČiame visus lietuvius ir lietu
vaite* kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti ir į smagiai pasilinksminti ir gra
žiai laiką praleisti prie geros mu
zikos.

Pajieškau savo draugo Kazi
miero Ailomavičiaus, Kauno gub., 
Šiaulių pav., \ aigavos parap., 
Baršikų sod., 4 metai kaip Ameri
koje, 3 metai atgal gyveno Mei
tose Park, 111. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

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

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

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

Parsiduoda farma 40 akrų že
mės su trobomis, visoms mašinoms 
ir 6 karvėms uė $2.500, Pulaski 
Brown apdtrityje, Wis. Išdirbtos 
žemės yra ^5 aktai, žemė yra ge
ra ir žjnogus su šeimyna geriaus 
čia gali verstis negu mieste su 
vaizba arba turėdamas namus. At
sišaukti reikia adresu:

S, Blinstrob, 
3144 Auburn avė., Chicago, III.

Komitetas.

Pajieškau Stanislovo Naruševi
čiaus, Vilniaus gub. ir pavirto, 
Rešanskos vol., Nemenčino kaimo, 
Tartoko parap.; turiu j jj 
bų reikalą. Jis pats ar kas 
teiksis duoti žinią adresu:

Antanas Pluščiauskis, 
205 \Val!es st., Scranton,

svar-
kitas

Pa.

Gero Darbo Vaisiai!
Yra tai daktariškame moksle žengimo pirmyn ir nuolatos išra- 

dinėjimo vis naujų vaistų pergalėjimui visokių ligų, Daktarų Col- 
lins Med. Institute.

Kuomet kiti snaudžia ir pamirŠinėja net tą ką mokslainėje 
prasimokino daktarystos, ir tokiu budu visai neturi pasekmės gy
dyme ir užtai net ant savo likimo rugoja, kad pas'juos niekas ne
ateina, laiko už beverčius; tas ir teisinga, nes negali parodyti, jog 
ką nors kada išgydė.

Tuom pat laiku Collins N. Y. Medical Institute daktarai dieną 
ir naktį darbuojasi, gydo nesveikuosius kuopasekmingiausiai ir 
žengia pirmyn medicinos moksle, o tūkstančių tūkstančiams ser
gančių sugrąžina sveikatą, už ką išgydyti nuolatos ir dėkavoja. Iš 
daugybės padčkavonių patalpiname čia vieną teip kaip stovi, rašy
tą | mus išgydytos ypatos, kuri yra geriausiu liudytoju to, ką padaro 
Collins N. Y. Med. Instituto daktarai:

>1 L

Box 56, Troy, N. Y.

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.

Aitas grynų vilnų, 
komi dirbtas fil

ra n-

ant vieno* nr abiejų pu
sių nisegioja maa tik 

$15.00

Apžiūrėk drapanas kitų Sto
rų ir tada ateik pamatyti mu
sų drapanas, o persitikrinsi, 
kad siutą, už kurį kiti štorai 
ima $20.00, pas mus pirksi už 
$15.00; už kurį kiti štorai ima 
$25.00, pas mus pirksi už $18 
ir tt. Ateik apžiūrėti musų 
Drapanas, o pats persitikrįsi. 

1 Męs savo dirbtas drapanas 
parduodame ne vienChicago- 
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.

Šitas gryni, 
koma dirl

ant vk-nos 
pusių uiseg i

$15

1. ran-

Ir kotas, 
r abiejų

00
Męs teipgi dirbame Drapanas ir ant orderio.
Rašykite mums tuojaus. .Adresuokite šiteip:

The Bridgeport Clothing Co.
A. OLSZEWSKI, Prezidentas

3246-48-S. Halsted st., Chicago,III.
■ūsų itsras atdaras iki 9 valandai vakare: Panedšliais, Utarninkais, Ketvsrgais ir 

Suėstomis iki 10 valandai.

Pajieškau savo brolio Petro Ter- 
meno, Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Triškių vol., Dermrikių sodos, 6 
metai kaip Amerikoje, 2 metai at
gal gyveno Chicago. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Leonas Termenas,
56 N. Margiu st., Boston, Mass.

Parsiduoda , saliungs nevisai 
brangiai lietuvių apgyventame mie
ste labai patogioje vietoje — tin
kama valgnatniui ar mažam vieš
namiui ; puikus alus ir virtos lyg- 
valiai. Namas yra pačiame mie
ste, trejoms luboms ir pigi randa. 
Atsišaukti reikia ypatiškai arba 
per laišką adresu: First National 
Bank, Kenosha, Wis.

ATYDA!
Šuomi pranėšu visiems kny

gų perkupčiams ir šeip reikt* 
lavusiems maldaknygių: “Ma
lt Aukso Altoriaus” Ir “Brevio- 
rėlio”, kurių buvom išbaigę Nr. 
1807, 1904, 1906 ir 1907; kad 
dabar gavome didelį siuntinį 
iŠ Europos, todėl galite dabar 
gauti visokio skyriaus viriais, 
iš minėtų virš maldaknygių.

A. OLŠEWSKIS.

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

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
iš visu* ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių: telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mu* ė*“’ 
tl .....................................................

90 Olltlpa. Graši apysaka iš laiką 
savitarpinės karės Siaurinės Amerikos 
indljooų. Vertė A. Oltewskls. Antra 
patapyta laida Chicago, IIL 1*^-

100 Pasaka spls kantrią Alaną. Duk
terį turkų clecoriaus Antonlaus, kuri 
per 23 motu vaikščiodama po svietą, 
daugybą bėdų Ir vargų iškootėlo- An
tra laida. Iš lenkiško verti A. OIšew- 
akla Chicago, UL 190S, pu«L M . -Žte

Pajieškau savo pusbrolio Kaz. 
Andriuno, Kauno gub., \ Ukmer
gės |>av., Atikonių sod. 15 metų 
kaip Amerikoje; turiu j jj svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu: 

\’incenas Pesina, 
87 Emerald st., Garner, Mass.

Pajieškau savo tėvo Stanislovo 
Rimkaus, Kauno gub , Telšių pav., 
Luokės parap.. 
Jis pats ar kas 
žinią adresu:

Jonas
4458 S. Wood st.,

Rudupių kaunu, 
kitas teiksis duoti

Rimkus,
Chicago, III.

Pajieškau savo draugų Kazimie
ro ir Jono Gudų, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pasvalio parap., Me- 
gonių kaimo. Jie }>at>s ar kas 
tas teiksis duoti žinią adresu:

Jonas Rinkevičius, 
Rrd Burn, Pa.

ki-

Pajieškau Jono Kazalecio 
Jono Zubkaus. abu Kauno gub, 
Šiaulių pav., šaduvos miestelio, 
pirmiau gyveno Su. Afrikoje. Cap 
tau mieste. Jie patys ar ka* 
tas teiksis duoti žinią adresu!

Jonas Šūkis,
1015 Market st., De Kalb,

ir

ki

III.

draugo Jono 
gub., Raseinių

Pajieškau saro
I-augalico, Kauno
pav., Batakių vol.. Stegivilų kai
mo, 4 mrtai atgal gyveno Somer- 
villėj, paskui iškeliavo j farma*, 
dabar, girdėjau, kad gyvena Chi- 
cagoje; turiu į jį labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Ant. Garga^,
21 Jefferson st., Cambridge, Mass.

Pajieškau darbo saliune už bar- 
tenderj. Kalbu lietuviškai, lenkiš
kai, vokiškai ir susikalbu angliš
kai; esiu 21 metų amžiaus. Ma
no adresas:

Jonas Žalis,
avė., Chicago, III.605 Grand

Pajieškau savo brolio Vinco 
Rudzinskio, apie 25 metai kaip 
Amerikoje, pirmiau gyveno Lu- 
zerne, Pa., paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Patašių kai 
mo. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Juozas Raziavičius,
25 N. Lenard st., Waterburv, Con. 

Į
I Pajieškau savo dėdės Adomo 
Talados, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Sesikų parap., dveji metai 
atgal gyveno Springfielde. Mass. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Jurgis Talala.
64 Market st., Brighton, Mass.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda famią už $1200: 

36 akrai geros žemės: 6 kaniba- 
riais stuba, tvartas ir dvi kitos 
trobos; 35 mylios nuo PhiladeL 
phijos. Rašyk arba kreipkis ypa 

, tiškai pas Frank Urban, 304 
Wharton st., Philadelphia, Pa.

Parsiduoda lietuviškai lenkiška 
sankrova valgomų daiktų ir mėsos 

(su kalniniais švarklais, vežimu, 
arkliais ir jtaisomis dėl išvažiavi
mo kitan miestan. Atsišaukti rei
kia adresu: 121 W. Huron st., 
terp Centre avė. ir Noble st.

Parsiduoda farma 80 akrų su 
|triobomis arti naujo gero Wiscon- 
sino miestelio Grand Rapids Wcod 
pigiai, po $25 akras; t/3 dalis įmo- 

1 keti, likusi dalis mažomis išmoke- 
stimis. P. J. Krakowski, W 

I i8th Chicagą, IU .v

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

Ant ramios labai pigiai visai 
nauja krautuvė ir gyvenami kam
bariai. Galima apversti ant valg- 
bučio, viskas už $20.00. Vieta 
Pietvakarinis kampas 47 ir Eli- 
zabeth gatvių, arti Centre avė. 
Klaupkis pat; I. H. Schoen, savi
ninką, 112 Clark st., arba pas 
agentą.

Reikalavimai.
Reikalauja tuojaus penkių or

ganizatorių apdraudimo Bendrovė. 
Gera mokestis kompetentiškiems. 
Atsišaukti reikia terp Q—J vai. ry
to, 46(1 W. North avė., 2-ros lu
bos.

Praneoti savo draugams ir pa
žįstamiems, kad atidariau taifū
ną po Nr. 56 W. 25 st., Chicago, 
UI. 2 d. gegužio ir užlaikau šaltą 
alų. gerą degtinę ir kvepiančius 
cigarus. Nepamirškite atsilankyti 
pas mane.

A. Brukn is.

ATIDAI PIETŲ DALIES!
Reikalauju pinigų tuo jautės. 

Kaina tik $FJeo.OO — $20000 
imokėiimui. Nelauk apžiūrėti 
mano keturiais kambariais grjčios. 
Pietvakarinis kampas 37- tos PI. 
ir Sacramento Avė. Sėdyba 41 x 
125. Grjčia gerame stovyje. Kas 
pirmesnis, ta*- geresnis. Imk ka
rą su parašu Archer Avė. ir 38 
gat. karą iki Sacramento Avė. ir 
paėėk j šiaurę iki 37 PI. Rasi 
namie kas vakaras ir šventomis 
dienomis.

ŽINIAI VISŲ.
Pranešame tavo tautiečiams, kad 

norint pirkti farmą geriausiai yra 
atsizinoti per mut, kur yra ge
resni laukai ir sveikesni* oras. 
Męs parduodame žemę ant leng
vesnių išlygų ir parūpiname dar
bą pirkusiems žemę, teip kad pir
kę žemę nuo mus nepažysta blo
gų laikų ir išsimoka už žemę be
dirbdami. Daugis lietuvių yra 
pirkę farmas musų valstijoje. Tai
gi veliju kiekvienam pas mus ap
sipirkti kolai yra pigios kainos. 
Daugumas lietuvių išvažiuoja atei
nančią savaitę; reikalaujantiems 
plačiau atsizinoti apie musų žemes 
suteikiame adresus vietinių farme- 
rių. Kreiptis reikia adresu: Mi
kola* Razinskis, 166 W. i8th 
st., ("hhcago, UI.

LIETUVIŠKA KOLIONIJA.
Sveikiausioje apigardoje Ame

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

Musų žetnė ir lotai atneš jums 
gerus pinigus, parsiduoda lengvo
mis išmokestiiHas. Darbas su 
gera užmokesčia pirkėjui kiekvie
name laike. Rašyk šiądien, arba 
ateik pats pas: Chas Urnieh, 45 
I>a Sale st.» Chicago, III.

Reikalauj'ame gerų agentų vi
sur musų lępnipąnijai; yra duoda
mas geras pelnas: Chas Urnieh, 
La Šalie s^ Chicago, III.

Tėiefanas “Yanls 7399''

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

(Rampa* 32-rss gatvės.)
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir val
kų, specialiikai gi atsidavęs yra slepia
moms ir odos ligoms.

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

Tarpe Paulina ir Wood gatvių
Ofise valamlee: nuo S:90 Iki 10:30 ryto; nuo 2 

iki 1:30 po pietų; au<l 7 Iki 1:90 rak. Nefiettems 
nao I JO iki 11 ūktai. Telefenee Ganai 147iv

Naujos Knygos gaunamos 
“Lietuvos“ Redakcijoje.
Aliumi ir kitos pasakos, Guy de 

Maupassant’o, vertė J. Laukis. Bi
toj knygelėje telpa Alos pasakos: 
Alluma, Netikri branglejle akmenys, 
Baimė, Du maži kareiviai. Dienynas 
padūkėlio, Mėnesienoje, Valdulys, 
Užkalusio] padangėj, Atsikirtimas, 
Vienatvė, Tėvas Ir sūnūs ir Rože, 
viso 12 labai gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas* Ik geriausių 
raktininkų pasakų rakyme ik žmonių 
gyvenimo, pusi. 136 .........  36c

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

Aritmetikos uždavlnynsa. Vadovė
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
lia.

iita knygutė — antroji ir paskuti
nė dalis uždaviny no, paskirto arit- 
netikos kursui; Čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinių 
su skaičiais visokio didumo. Para* 
lyta Pr. Maitoto. Pusi. 68 prekė 20c

Astronomija, parašyta pagal K. 
Flamarljono Ir Lockyero, A. Aga
ras. Telpa: Dangaus s pi v alga, 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per 
visatą. Saulė. Planėtos, Komėtns, 
krintančios žvaigždės, šėmės padėji
mas pasaulėje. Mėnulis, Pasaulės 
įstatymai. Su daugeliu paveikslė 
lių Pusi. 62 .............  4Oc

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų: Lek
cija Dr J. Kulio, su daug paveikslė
lių Iš embryoiogijos. Pusi. 12. Pre
kė.......................................................... ,16c

Koks penalo būti raižą augini
mas ir aukltjimas? Rankius raš
tų, parašy tų Dr. J. Šliupo. Kož- 
nam žingeidi ir naudinga knygelė, 
ypatingai Tėvams auginantiems 
vaikus, susųozinli su šia kny
gele. Pusi. 91. ..'..................... 25c

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

Kiškiallal. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukliną, 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 XIII-tojo iki pabaigai XVI 
šimtmečių. Puslapių 563, kai
na ........................................... $1-5°

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

Clty, Conn., 26

Lietuviai! ar gėrale keliais žengia
ma priekyn? 
mos | lietuviškąją 
Jono Šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
dilo 1906, Union
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

Laikrodininko atminimai. 1
Erkman šatrianą, sutaisė S. M. 
veikslas iš 
kariavimų.

Pasak 
. Pa- 

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

ir jos lieta žmoni j oje. 
Laukis. šitą knygelė

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 jos. Pusi. 47. Kaina.... 15c

Monlnlnkas arba Maglkas. Pa
gal Panovą, parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški paveikšlėllal Ir 
kaip padaryti visokias štukas. Pus
lapių 32 ............................................. 15c

Oras, Vanduo, šviesa ir Šiluma. 
Lekcijos prof. Blochman’o, sutaisė 
Šernas. Su daug paveikslėlių. Pusi. 
138. Prekė ................................. 40c

Raistas — The Jungle. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuviškon kal
bon versta iš anglikos. Išleido Jo
nas Naujokas. Apysaka paimta iš 
lietuvių gyvenimo, pasiremiant tik
rais faktais iš Chicagos skerdyklų; 
naudinga ir įdomi knyga, per
skaityti kiekvienam. Puslapių 355. 
Kaina ................................... $1.00

Revoliucijos žmonės, paraėė A. 
Nlemojewski, vertė K. Puida. Tel
pa čia devynios gražios apysakaitės 
16 gyvenimo lenkų, ypatingai ii at
sitikimų Varšavojc laikuose rusų ka
rės su japonais ir {vykusios po jai 
pairtuvės rusų vleipatystėje. Kny
gelė |doml kiekvienamA Pusi. 76 20c

Rankų ėaiellai Ir Parinktieji žais
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais lluoso laiko; šitoje knyge 
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų lakeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Pusi. 32 12c

Ratelių spėjimai. ”ra linksmiausia 
žaislas (žabova) ėeimyLižkuose susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjikas. 
Puslapių 16, prekė ........ ....r.. 10c'

Tikri Ir netikri tventiejie. Paveik
slėliai Iš gyvenimo kanklntlnlų Ir 
kanUntojų. Išleista Susiv. Lietuvių 
Laisvamanių. Pusi. 61. prekė .. 15c

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

Tautlėkoo Politikos knygynėlis. 
Telpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas. persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų ir suUrlnklmų, laisvės žo
džio ir sąžinės, ir kame išgaaymas? 
Pusi. 47. Prekė ............................ 10c

1
Vaišės Jėzaus Kristaus pas Pople 

žiu Pijų IX. . Parašė Vlctor Hugo, 1 
antra laida. Prekė ....................... .10c

114 Ponas Ir bernas.. Apysakėlė L. 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kol- 
miečių. Žinieldi, norintiems susipa
žinti su bazių ir aanlygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
toją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, Iii. 1904, pusla
pių 60 ...................... . .........................

120 Po prlsdsnga Bventlnybėa Isto
riška apysaka iš Rymo laikų. Parašė 
E. Posteri. Vertė K. J. Odesoje, 1905. 
pusi. 100 ...............................................25e

124 Robinsonas Kruzius. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, iii. 1903, pusi. 83 ... 25c

134 eidabrlnls Kryželis arba Dallydė 
iš Nazareto. Apysaka iš laikų kanki
nimo Kristaus. Bugenius Sue. Vertė 
J. Laukis. Chicago, 111. 1906, pusi. 169. 
(Šitą knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)..............50c

185 Žmogus nepliuškl*. Vertė ii 
Vediško Nėris. Labai graži apysakė
lė. kaip turtingo prekijo sūnūs apsi
vedė su vaiglnga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, UL 
1899, pusi. 23 ......................................10®

200 Akis už ak|, dantis uš dantj. 
Juokai viename akte. Perdirbta iš vo
kiško. Chicago, UL 1907. pusi 29..IO0

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką sutaisė K. 
B a Ir M. P is. Chicago, 111. 1902, pu
slapių 62 .............................................. 20©

225 Geriaue vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akte. Pagal lenki
šką sutaisė K. B-u ir M. P-is. Chljo
go, III. 1902. pusi. 48............... i5o

257 Kun. Gramuloe Raštlnyčloje. ko
medija viename akte. Parašė kun. Fr. 
Hodur. Gražiai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Chicago, UL 1906, 
pusi. . .....................................................

262 Mindaugls Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Slovecki. Lie
tuviškai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka). Chicago, IU. 1900. pusi. 86. 25e

331 Žilė galvon — velnias v uodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal lenki
šką sutaisė M. P i*- Chicago, IIL 19C2, 
puti. 31.................................................

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų 

į nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Pan
kiškai parašė Pro m y k. Pirmą rykjlš- 

gy- 1/ 4 I’ verste. | lietuvišką. Labai naudinga
KfllSllOjęaS knygelė tiems, kurie nori sužinoti Iš 

—--------------- ko darosi žaibai, griausmai lietus ir
27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Oris- sniegas. Kas yra debesiai, ant ko jie 

son Svett Marden. Lietuvlškon kalbon laikosi ,r tL Chicago, UI. 1894. pu- 
išvertė K. žegota. Užrašai pagarsė- ®lkpių 79 ...........i.... *.... ,.30o 
Jusiu žmonių. Labai naudinga kny 472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
ga. Didelio formato. Chicago, UI. Meteorologija. Pagal profesorių Vojet- 
1907  ..........................................$1.50 kovą sutaisė šernas. Aprašo iš ko
Apdaryta ...........................................$2.00 susitveria ore laibai ir griaustiniai,

nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios 
šviesos ir šešėliai, Ir daugybė visokių 
kitų {vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų jdomių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaitytL Chicago, III. 1907, 
pusi. 238 .............................................75c
Apdaryta............................................$1.00

473 Apie žemę Ir kitus svietus, ’ų 
buvj Ir pabaigą. Pagal Hellperną. Fal- 
bą ir kitus, sutaisė šernas. Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko 
mėtos ir kitos retai matomo® žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
111. 1896, pusi. 225...., .... .... 75c 
Ta pati apdaryta......................... ,.$1.00

Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Sutaisė Antanas Lalis. 
Puslapių 382 iki šiol turėjome tik 
su aĮMlarais |x) $2.00, dabar kas 
nori pigiau* nusipirkti, tai popie- 
ros virsas. Kama ..............  $1.00

3252
A. OLSZEVVSKI,

S. Halsted St., Chicago, III.

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedanti 
ii devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis. Kas kal
tas. Gatvės vaikai. Paporčio žiedas, 
M liko sargas. Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Chicago, III. 1902, pusią 
Pl9 99 ................................................ 15c

63 Karės lankuose. (Kareivio at
siminimai). Parakė Vsevoiod Garšin. 
Vertė A. L-ls, Užimanti pasaka ii 
laikų karės maskolių su turkais. Chi
cago. 111. 1906, pusi. 81 .................. 20c

43 Iš gevinimo lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Pasakos surinktos Dro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų. čyščlų, peklą; apie giltinę, ma
rą. cholierą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų vaidinlmąsi Ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar 
mę* panėvėžlečių, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III. ] 903, pusi. 470. Popie- 
ros apdaruose ............................... $1.50
Audimo apdaruose ...................... $2.00

67 Lieti vlškca Pasakot Yvalrloa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Da le 
I. čia telpa 141 labai gražių, juokin- 
kingų. išmintingų ir žingeidžių paša 
kų. Chicago, III. 1903, pusi. 280 $1.25 
Drūtai apdaryta........................... $1.50

63 llziuvlškos Pasakos Yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
II. Čia telpa 205 labr.l gražių ir Juo- 
Kingų pasakų, bovyjančių kiekvieną 
skaitytoji ir klausytoj] ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25 
Drūtai apdaryta.............................. $1.50

69 Lietuviško* Pasakos Yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
III. Čia telpa 202 dar gražesnės ir 
juoklngosnės pasakos. Chicago, IIL 
1994, pusi. 333 .............................. $1.25

‘Drūtai apdaryta ..............................$1.50

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

Pasninkai Lietuvoje. Aprašy- 
meliai apie lietuvių žmonių pas-

70 Llatuvlškos Pasakos Yvalrloa 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
IV. Chicago, IU. 1905, pusi. 299. glo 
jo knygoje tetp kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasėkų, telpa keli įimtai uiimanččių 
ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, H, m 
ar IV dali, turės per visą savo am
žių neišsemiamą pasakų turtą .. $1.25 
Drūtai apdaryta..............................$1.60

įlinkus, yra ištraukos kebų rašytų jąg

75 Maxfm Gorki]. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. Lris. Turinys: 
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma
karas čudra. Rudenyj, Dvidešimts šeši 
Ir vieaa. (SUcago, 111. 1906, puslapių 
—3 ............................................. ..

Kiskvieai-s 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms.

450 Biologija arba mokslas apie gy- . 
vus daigtus. Pagal prof. Nusbaumą, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma- 
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, 11L 1901, pusla
pių 147......................................................

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių. 
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai Ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuos dalykus, 
mąsi nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių ir tobuliausių. Chicago IIL 
1901, pusi. 129........................ '^2

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkcvyčių Ir kitus sutaisė Šernas. 
Su paveikslėliais. Yra ui aprašymaą 
apie yvalrius musų žemės augalus^ jų 
sudėjimą ir atmainas. gyv| ir plėtosi
ant kurių žmonės šiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, 111. 1903, pu- 
šlapių 238 ................ ........................... ..

657 Istorija Suvienytų Valstijų Šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar 
dėjo plauku j Ameriką, kokios karte 
buvo, ui ką kariavo Ir kokiuose mo
tuose; klek buvo prezidentų, kokie ir 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 m 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri
ką, kokie Čia tada žmonės gyveno, ko 
kis žmonės pirmiausiai iš Europos pro 
klek kuria gero dėl šios šalies padarė. 
Prie galo knygos UI pa Suvienytų 
Valstijų Konstitucija, kuri yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam žmoni 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago. IU. 
1896. pusi. 364 ............................. $1 00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose an
garuose, aukso II ta re 3 pa ir



naudotis. Pagal Bttnerl sutaisė Šer
nas Svarbios moksliškos verta® kny
ga, su daugybė paveikslų y vairių m»- 
šteertjų ir kitokių prietaisų ant išaau 
dojimo gamtos pajlegų. Chicago. III. 
1904. pusi. 2»g - - x ...... 50c

518 Ii kur atsirado musų naminiai 
gyvuliai Ir auginami augmenyaf Pagal 
Lunkevyčių sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Chicago, Ilk 1901. pusla
pių 73 ........................................., ... ,20c

Orų Noll ir kitus, sutaisė šėmas Yra 
Ui nauja daktariška knyga. Kas jų su 
atyda perskaitys, patalkys apsisaugoti 
nuo visokių ligų, užlaikyti člelybėje 
savo sveikatų, pailginti savo amžių ir 
užauginti sveikus Ir tvirtus savo vai 
kua. Chicago. III. 1897. pusi. 133. ,35c

Stereoskopal arba Teleskopai

(26 Kada 'Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudaa 
Aprašyta kokiu budu tveriasi daugi 
ŠM kūnai ir kaip musų šėmė susitve
rė, taipgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, nt 
1906, pusi. 140 ............... 35C

1176 Pamatas Visokiai Reformai. 
Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei. 
Popullarlškas raitas apie klausima 
valgyboa Parašė otto Cardue. Su 
raštininko leidimu vertė J. Tanku 
Knygutė nurodo kad mėsa ir kal-kurle 
kiti telp pavadinti dilginanti valgiai, 
yra netinkančiais žmonėms maistais 
Chlėngo. III. 1907. pusi. 113.......... 30c

•KRIJA IV.
Susideda II 100 SUr^oe^piikų paveik 

•lėlių bakeelyjM Prekė 8&00 e 
bakaa,i. u 6l,

šitoje serijoje yra 4 žyklus tiek pa 
vefklėllų kg pirmutfalšir serijose. Ir 
štai kg juoae galite pamatyti: 
101 
103

1210 Aritmetika. Sutaisė 8. Škač 
kauskaB. Lesgvas būdas Išmokti akai 

itlluotl (rokuoti). Knyga padalyta | 
627 Kada k kokiu budu gali svlem* penkis skyrius. Skyrius I — apie 

pasibaigti. Parašė Prot Dr. M. Wllh. skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. Sky 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. D-įrlus III — Dešimtiniai trupiniai. Sky 
gaudo*. Knygelėje aprašyta svieto rlus IV — Prilyginimai Ir proporcijos 
pabaiga. Kp.s nori daslžinoti kada ir “ 
kokiu budu gul svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, 

III. 1906, pūsi. 135 ........................... ..

545 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šernas.' 
Aprašymas smulkiausių bakterijų gim
dančių visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, vystymusi Ir tt. Su pa 
veikalėliais. Chicago, HL 1905, pusla
pių H3 ...............................................30c

Skyrius V — Proporcijų prievadinės 
Chicago, UI. 1897, pusi. 104 25c

1300 Rankvedis angliškos kalbos. Pa
gal Ollendorf’ų, Harvey, Maxwell ir kl 
tus surašė J. Laukis. Yra tai prakti
škiausia knyga išsimokinimui angli
škos kalbos pačiam per save be pagel 
bos mokytojo. Chicago, UI. 1906, pu
slapių 307 .........................................  81-25
Apdaryta ..........................................81-50

548 Oras, Vanduo, Šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lie
tu višken kalbon vertė J. Šernas. Chi 
cagįg PI. 1907, pusi. 138

1326 Žodynas lietuviškai - angliškos 
kalbos. Dalis 1. Sutaisė A. Lalis. Cla 
rasi visus lietuviškus žodžius Išguldy 
tus angliškai. Kožnas žodi* paženkite 
ta* kursyvoms literoms prie kokio

,35c gramatikos skyriau* jis priguli. Kny 
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly 

553 PaSjima* organiško svieto, pa ‘isjvpdv ouijpnv on
gal Bitner) sutaisė Šernas. Knyga di
delės moksliško* vertes. JI aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; partdo, pagal s*- 
n ausiu* ir giliausius žemės sluogsnlus. kalbos, 
daug milijonų metų atgal gyvenusius 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
p ličius Ir tt Su paveikslai*. 'Chi
cago, III. 1905. pusi. 137 ...................35»

ant nugaros. Chicago, I1L 1902, pu 
slapių 382 ..........................................82.00

Besiartinanti andm Mat ežero Erle.
New York. TųjĮorų įkrovimas | dl 

dėl] oceanlnį tai va
New York. PlHes daržas (Casttl* 

Garden). \
Boston. Ežeras viešame darto
Atlantic City, ^prsey. Pama. 

ryJ- .n- p
Niagara Patkavlnl* vandenskrl- 

tys nuo ožlnČš* Mos. (Horse 
Shoe Falls from Goat laland).

Chicago. Auditorium viešbutis Ir 
Michigan Aveėue.

Kaskados Ir potayiteė svetainė. L, 
P. Parodos 1904m.

109 Moki Indtjonas namleje.
110
111 
112

1W

104
105

lOf

SterooMopaa arba Teleskopas yra tai 
prietalsa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrosėlio, abrosėlia pavirsta | na- j 
turnliškų paveikslų, kuriame matai člo- 
laa grupas žmonių, triobų, visų mie
stų, plačius laukus, miškus, daržus ir 
telp toliau, telp kaip kad pate toje via 
toje būtumei ir viskų savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia | natų 
rališkų ėsybę, padidina j| atsklrsto
žmogų nuo žmogaus ir Išrodo jau n« 114 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra- 115 
žiausius stereoskoplškus paveikslus. 116 
kaip matote žemiau surašytum-

107

108

113

117 
SERIJA I. UI Berlynas.

Susideda Iš 12 Stsrsoskoplškų paveik-1 
stilių pundelyje. Prekė 50c. už 119 
pundelj.

štai kg juo<*e gali pamatyti:
Stebėtini griovai Y*Uow Stone Par
ko.

Kvletklnė paroda, mieste Bara to
gos, N. Y. 

Bowery gatvė New Yorke. 
Didysis vandens puolimas, Yellow- 

stone Parka.
Typiška tabako farma, Kuboje.
Budo butas mieste Honolulu, ant sa- jj? 

los Hawall. ,
Žuvų rinka, mieste Manllė*, ant F1 12g 
lipinu žalų. ” 

8:.n Jose gatvė, mieste San Juan. j 
Porto Rlco.

Puikiausia pilta mieste Rhelnstein. 
Prusuo**.

Puikiausias Žurandells Salone de 
Jenete, mieste Vienoje.

ŽO

111

3

5
6

1327 Žodynas lietuviškai • angliško* 
Dalis 11. Sutaisė A. Lali*. 

čia rasi visus angliškus žodžius išgul 
dytus lietuviškai. Prie kiekvieno ang 
linko žodžio kabėse yra pridėta tarmė, 
kaip žodžius angliškai tarti, telpgi 
kiekvienas žodis paženklintas kuršy- 10 
voras 11 taroms prie kokio gramatikos 
skyriaus Jis priguli. Knygos formatas U Švento Mykolo palocius, Petnrbur- 
6x9 colius. Gražiais drūtais apdarai*. k*1- Rosijoje.
nugara ir kampai drūtos, gražios moro- 12 švento Petro bažnyčia ir pllaclu* 
ko skaros, šonai audimo, ant nugaros 
parašas aukso Ii taroms lapų kraštai 
marmuru ori......................     84.00

7

8

Ryme.

SERIJA II.

566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchinsoite sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvalrius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sntvėri- 
r. j kunus žmonės kasdami gilius šuli
nius. kanalus, arba Imdami iš žemės Ta pati knyga popieros apdaruose 83.00 Susideda Iš 25 Stcrccskopiškų paveik- 
anglis, randa giliai palaidotus žemėja j . -•••■- . - — -
Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesuga 1328 Žodynas tletuvižkal-angliško* Ir 
<1 ntus kunus, užklotus keliolikos siek- angliškal-lietuvlškos kalbų. (Abi dalys 
•nlų storio žemės eile. Jie yra šlan- — 1 ir II, L y. No. 1326 ir No. 1327) 
dien išstatyti įvairiuose mažėjuose, iš vienoje knygoje. Yra tai relkallngiau-1 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip ’------- ----------------- —
sena yra musų -žemė, klek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
£vėrio kūno užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumų ir senumų žemės sluog 
sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran 
oa. gali be apsirikimo spręsti, kaip se
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
gus ant 'Jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
p’isl 370 ..1......................  81-00
Ta pati apdaryta.............................81-25

šia knyga norintiems gerai pažinti an
gliškų kalbų. Formatas ir apdarai to
kie pat kaip No. 1327 ...................86.00

3 
3

122
123
134
136

130

131

133

133

134

m

Moki Indijonų gyvenimas.
Slouz Indijonų vadas. He-No-Fndd.
VarUpinkal (The Sentinels) 3,048 

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

• semite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Ozford, Ang

lijoj-
Airija. Klliarney, pilis Ross.
Įėjimas | 

“Joj.
Šiaurinis

Muckross Klloltorlų, AI

miestas, Glbraltar.
Bondler lovį* Ir Kete-

539 Svieto pabaiga. Iš rusiško vertė 
Pr. Siūlelis. Kas nori dasizinoti ka
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito 
šių knygelę. Chicago, ‘ UI. 1902, pu- 
slapių . ....................................................10©

597 Žvėrys Ir Žmogų a Sutaisė pa
gal Schmehl'j šernas. Mokslas apie 
■ubudavojimų kūno visokių žvėrių, 
paukščių, sanarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų gimine Jis 
tveria. Su paveikslais. Chicago. III. 
1906, pusi. 313................................. 81.00
Apdaryta ..........................................81-25

1515 Orakulas. Naujas pilnas Oraku
las arba knyga burtų, muuų ir visokių 
paslapčių ir praktiška C. C. SL Ger
inate Delnažlnystė, su paveikslėliais. 
Surinko ir Išguldė Iš svetimų kalbų J. Į 
Laukis.
šklausia monų knyga, burtų Ir delną, 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 colius, 
ant viršaus apdarų koloriuota* paveik
slas burtininko ruimo. Chicago, III. 
1904. pusi. 412..................................83.00
Drūtuose apdaruose...................... 83-50

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

Yra tai didžiausia ir prakti-1

&

7 
8

•lėlių baksslyj*. Prekė 75c. už 
b*k**i|.

štai k* juoae gali pamatyti:
. Gražiausia* vandens puolimas, Ha

vana Glen, N. T.
t Grandžių sodas, Floridoj*.

Didžiausia* pačio budink**,
Y orka.

Stebėtinas vandens puolimas, 
gar* Falls, New York,

> Puikiausia svetainė United State* 
Motelyje, mieste Saratugoa, N. Y.

i Kupčišk* gatvė, Obi*po, mieste Ha- 
vanos, Kuboj*.

Ūkininko namai, Kuboje.
(plukdymas galvijų miest* Manllė*, 
ant Filipinų salų.

Geležinkeli* ant salo* Hasrali.

Nev

Nte-

136

137

138

139

140

143
143

144

Vokielja. Griuvėsiai viduramžinė*, 
pilie*.

Vokietija. Laivas apleidžlantls Ko- 
bienc’g, ant Rhetno upės.

Švedija. Btockholmas nuo vandens 
pusės.

Stockholma*. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelto | Odde. 
Švedija. Lejono pilis. Gotaborga, 
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Chamonlx.
Thun, Šveicarijoj.
Žiūrinis kiemas, Alhambra, Grana 

da, lipšni Jo j.
Katedra Notre Dane, faskada. Pa

ryžiui Francuzljoj.
Tulierinų daržą*. Paryžiuje, Frak

cijoj.
Palocial tautų ant upė* Balna’o*, 

Paryžiaus Paroda, 1900m.
Venų* de Milo Louvre. Paryžiuje, 

Francljoj.
dės Cbamp* KžjMues. Paryžiuje, 

Francljoj. , .
Didžiosios operos palocius, pa 

ryži u j*, Francljoj.
Tvirtynė šv. Jono Ir Katedra.Mar- 

•ellles, Francljoj. <
Laivų užplaukė |r ežeras. Vlllefran- 

che, FranrljoĮ. ’
Camiche kelia* Ir ežerėlis Vilto 

fra ne be, Fraacljofc-i
Pajūrinis, krašte* Gesino, Monte 

Cerio.
Vatikano daržas Ir Sv. Petro ka

tedra, Ky-ne, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe

tro katedros.-
Didžioji galerija Colona paloduj*. 

Ryme. Italijoj.
Skliautas Bet Italu Bgvero. Kym*, 

Italijoj.
Kolose urnas, Ryma, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius, 

pujo, Italijoj.
BvnaLas Ir Kanalas, Milane, 

joj.
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj. Ita

lijoj.
šėrimai karvelių ant piečiau* San 

Marco, Venecijoj
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj. ,
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceanlnis pakraštį*, parodanti* ke

lio užuolankų. Alglere.
Qėrymo fontaną* ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai klem* ma

hometonų bažnyčios Gamos Kl

Itall-

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

t—....... i Banka. i. ■ • i

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

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

. ' ' T •

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.

630 Ethnologlja arba mokslas apie 
Žemės 
landtų parašė šernas. Su paveikslė
liais. __________________ __________
knyga apie visas musų pflkulės žmo
nių veisles. JI parodo visų viešpaty
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių salelių žmonės ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai viskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių istort- 
jų, tegul perskaito šių knygų. Čhica- 
go, III. 1903, pusi. 667 .................. 82-00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi
mo apdaruose.....................  .... 82.50

tautas, Pagal D-rų M. Haber.

Yra tai svarbiausia moksliška

9
10 Gatvė mie»u> Manilėa, ant aalca Fi

lipinų.
Karelija "Bonza" ant Paryžiau* pa

rodos, Francuzijoj<
Paimu daria* mioate Frankfort, 

? rusuose.
Mergino* parduoda kvletka* mte 
st* Kopenhagen. Danijoj.

Puikiausias 
•te Monte 

rtuatoenval 
mljoj.

Opera a venų* gatvė, Paryžiuj* 
Francuzljoj.

Moterų duelės su kardai*.
Motery* prie arbatos.
Motina kudikj prausta.
Kai. labai dideli Ue mažiukai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

145

11

U

13

14

15

16

17
18
19
80
21

146

147

148
149

prieinamos kainos nu- 
Iki šiam laikui

kvietkų darželi*. 
Carlo.
vandens puolimas. Nor

uo
iu

113

153

154

155

156
Į157

158

Mahometonų bažnyčia Su 1 tano Ha 
•an. žiūrint, nuo Ciadeiio sienų 
Kairo, Egipte.

Pyramido* ir Arabų vtlija, žiūrint 
nuo Ghi«eh kelio, Kaire, Egiptą

Arabija. Daržas išdžiūvusiame

įėjimas | palocių, 8 ingspo re, Indi
joj.

Turgaus diena Slngapore, Indijoj.
Tcutlškasls greitasis trukia, Singa- 

purei Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge. Chl- 

uijoj.
Žibinčius Hong Konge, Chinljoj.

Sifkortės. ■ • . •» .
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima 

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

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

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

641 Geografija arba žemės aprašy
mas. Pagal Geikle, Nalkovskj ir kl 
tus sutaisė šernas. Su paveikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, 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; kokio 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tys; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt 
Žemė aprašyta dalimis: • išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, kuni
gaikštystės, respublikos ir tt Kiek 
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė- 

'^mlmai, 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 tL Knyga didelė 6x9 colių, 
ant geros, standžios popieros spaudin
is. Chicago, III. 1829, pu«L 469. 82.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
dnruore, auksinėmis literomis atspau
sti parašai ant nugaros Ir šono.. 82.50

Daugumas musų žmonių, jie- 
škančių geros žemės - apsigyveni
mui, privertė mus rūpintis su- 
jieškojimu atsakančios vietos už
dėjimui lietuviškos kolionijos. 
Taigi,; norėdami kuogeriausiai pa- 
patarnauti savo tautiečiams, visą 
šitą mėnesį atidėjome apvažinė- 
jimui visų kratšų Amerikos, kur 
tiktai yra atsakantis oras, gera 
žemė
pirkimui žemės, 
apvažiavome jau daug vietų, iš 
kurių vienos buvo labai geros, ki
tos pusėtinos, o dar kitos netin
kančios. Už poros savaičių pa
baigsime savo kelionę, ir, atradę 
didelį plotą geros žemės, užpirk- 
sime ją su mieriu uždėti lietuviš
ką kolioniją. Taigi, visi tie, ku
rie rašė mums laiškus klausdami 
apie farmas, su noru apsigyventi 
geroj vietoj ant farmos, malonės 
palaukti, kol męs galėsime mu
sų visuomenei išduoti atskaitą iš 
musų patėmijimų apie 
laukus Amerikoje, ir 
duoti išlygas pirkimo 
tam laikui nenorime 
patarti, kur reikia
nes, idant tokį darbą 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 turėsitpe surašę 
knygutėse ir kas norės gauti pil
nas žinias apie farmas ir laukus, 
tegul atsišauks pas mus.

Su gtiodone,

A. Olsxew*ki
3252 S. Halsted St, Chicago.

įvairius 
teipogi pa
lankų. Iki 
nė vienam 
apsigyventi,

BERIJA III.
Susideda iš o.ereobKopiškų paveik 

•lėlių iš Kristau* gyvenimo. Pro 
kė 81-00 už bakMlj *u 22 pavoik "•* , ..

• 2G0 Chtelečlų vlenbuorlntal laivai | 
plauko] Hong Kdnge. Chinljoj.

Gražusis kelias Shanghal. Chinljoj. 
Žvilgis ant vie*o* turgavietės, 

Shanghal, Chinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

655 Istorija abel na.. Dalis pirma. 
Nuo seniausiųjų laikų Chlnljos — 
2800 m. pr. Kr., Ik! galutiniam tšdallnl- 
'ul imperijos Aleksandro Makadonl- 

akojo 146 m. pr. Kr. Surašė Draa A; 
Baceviče. Su paveikslais, parodan
čiais tų laikų piramidus, sienas pylių, 
tvlrtynių; typus kunigų Ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų raito Ir tt Chi
cago, III. 1904, pusk 498 ..|1.00-

štai kų juose gali pamatyti:
, Kristau* užgimimą* Betlejao* Štai- jųj 

nėlčje. .
! Trys Karaliai atlanko gimus] Krt- 

stų ir dovana* jam kloja.
I Kristus, dar kūdikio budimu bu> 1*4 

kiną daktaru* Jeruzoltau* bažny- 
«oM 165

1 Kristus ant svodboš, Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandenj | vynų.

Kristus ant kalno kalba j
Judošius savo pabučiavimu 1 
Kristų žydams.

1 Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Urenta Veronika apšluosto 
'.Kristui.

9 <k>sus ramina moteris, kad 
peeklų.

Jėzus prie kalno Golgotos, 
žlavojlmo vietos.

Žalnieriai Ir 8 f. Petras prie kalno 
Golgotoa

Kristus paveda savo motinų Jonui.
Skaito Kristui myrio dekretų 
kalno Golgotos.

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry 
žiaus.

Kristaus kūnų Ima nuo kryžiau*.
Kristų* keliasi iš grabo.
Kristus žengia j dangų.
Regykla šlųdientelo Betlejaus.
Kaip žiųdlen išrodo Stalnelė, 
kurioje Kristus gimė.

Bažnyčia apreiškimo 8v. P. Marijos.
Bažnyčia būdavote ant grabo 8v. 
P. Marijos

Kaip šlųdleh išrodo Kristau* gra-

2

3

5 
C

7

8

10

11

12
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14

16
17 
U
19
30

21
22

24

15

priešais 
išduoda

kryti y

veidų

jo D»

nukry-

ku

Kalp šlųden Išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mlr6. ,

U lytėta po vardu Jėzau* “Štai Žmo

166

167

168

169

170

71

173

173

174

175

176

177
178

179

Tok y o, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai

Yokobama, Japonljbj. Prūdas eglp- 
tlškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

Junltų tla y čia Honmoku, Yokoha- 
ma, J r po ui joj.

Yokobama, Japonijoj. Siaučia* dir
bantis lytines kurpe*.

Yokobama. J a peni j oš Krlauklinlų 
žuvlų pardavinėtojau* stoti*.

Paroda ugnagestelų atletų, Yoko- 
hamn, Japonljbj. “'

Yokoiuuna, Japonijoj! Kvietkų dar 
to*. t,

Yokobama Japųąljoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri 
procesijoj. ' '1

Japoniški vaikai, nešinti pokyllnj 
Mateuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikos pastota* 

Ir šokėjai, Ydfcoha&a, Japonijoj, 
joj. ta <1

Yokobama, Jaėbnijejl Daržovių 
pardavinėtojas, rodanti* Mva 
turtų.

Japoniški kūdikiai ledinė* Smeto
nos šėtroj, Ydkohama. *

Japoniška* žvejys prieplaukoj, To 
kohama. i ■'<

Japoniečių būda* eiti pallste.
Trepsi į Klgomlzų žinyčių, Kyo- 

to, Japonijoj. • I
Kyoto, Japonijoj. 1 Klgomlzų žlny-

180 Auksini* Ptvl
kakuji, arti

181 Senoviška žl]

- * y «• r 
[anas ant ežero Kln-

Fujiyaa*. ML

183

183

84

185
186

187

188

189
190

191

192

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

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

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

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

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

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

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St

Teatro gatvė, Ilgio vienų mlllų, 
Osaka, Japonijoj.

Nara, Japonijoj. Tūkstanti* žibin
čių prie Ka-suga-No-Mylu žiny- 
člo*.

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

Hawališkl mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monolo* 

upės, Honolulu, HavraL
Daktilinių paimu kelias, Honolulu, 

Havral.
Hawallška moteris, gaudanti Peo- 

heal, mažiukę krlauklinę žluval- 
tę.

Chlnlečlal renkanti ryžius, HawaL 
Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka Ir plaukianti laivų taisymo 

dlrbuvė Valparalso, Chite.
Jamalcos Brookllne gatvė, Port 

ItntoMla
198 San Franoisoo gatvė, Mozlco City. 
194 Didysis pilsčius, Mozlco City. 9-

Chicago, III

195
196
197
198
199
200

"Jojimas šėnimls”. _____ _
Mano apglnėjas. t .
Kalėdų rytas.

"Tėve musų, kuris esi danguos***. 
Pagalvėlių karė.
Šėrimas kačiukų.

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

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

25 paveikslai iš Jėzaus gyveni-
mo ................................  8100

’ats vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja 81.00.

SERIJA V.
Susidedanti Iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35*. 
už pundelj.

■ Šitoje serijoje, kiekvienam* punde
lyje, bevelk vi* kitokį paveikslėliai, tai 
yra maišyti Iš vkokių gatunkų. Juose 
yra^ gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų begotų triobasių pavaitotai, taip
gi ir komiški paveikslėliai, ši »*rija 
yni. irera tiem*, kurie nori pinigus už-1 
86.tyli, ne* ji kaštuoja tiktai 85 c. o

joje galima tiek daug pamatyti kai® 
ir serijoje L

SERIJA VU <
12 tein oat maišyto gatunko paveiksi*.

!lų pundelyje. Prekė 75c. už pui> 
delj.

Šitoje serijoje gražiausi paveiksiu 
lial. Labai aiškus, yra dirbti gabiau- 
šių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viskų teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla

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

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam. Kada turi teleskopų, tai 
gali imti paveikslus kokius tik nori Jr 
visi Ūks I te pati teleskopų. -

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:)

A. OL82EW8KI» '
8252 80. Halsted 8t, Chicago, ffc

;r4-įižuų .Miet



ji -LIETUVOS” AGENTAI
Baltlmore, Md.

Jonai Želvis, 711 W. Lombard St
J. Diemedis, 521 Columbia Av.

nWm. J. Mo...n.
B. E. cor. Sharp and Camden Str. 

J. Lala. 26 Sa Green St
L. Gawlis, 1834 N. Castle st.

Brooklyn* N. Y.
E. Froomea, 73 Grand St
a, DirtuUltia, 155 Metropalltaa Ar. 
Stan. Rinkevičius, 73 Grand St

Cleveland, Ohlo.
Povilas dūkis 3707 E. 63rd St

Eilzabeth. N. J.
Wm. Bočkua, 311 Flrat St

E. 8t toula, 111-

|uoz* Rainis. 537 Collinsvill. Ak
Gilbarton, Pa.

ncsio. Renta atneša $10 
j mėnesį. Tur būt tuo- 
jaus parduotas.

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

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

EMERALD AVENUE, arti 
' 36 gatvės, medinis namas 

ant 2 lubų .............. $1.600
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $19 ant menėsio.

■ IftT1 ftl GaręloJI knyga “THE JUNGLE”, iUjofli spaudos Holu* 

nflln I flo rt*ko|a kalbola. • 
llfllV I flv . JI paralyta viena Ii guriausių Amerltos raitininko Ir 

taip žingeidi, kad 118 kalbų iivtrsta. L lot u via m s |l tu o m akyvaurt. kad amoriko* 
nas apraio Hstuvlus nuo lillpimo Ii laivo por visų |ų flnaMmų Morikoja.

Perskaitęs “Ralatų” atrasi visų apgavysčių paslaptis, suprasi kaip padaro 
didelius pinigus Ir niekas nogalds tavęs prigauti.

“RAISTAS" aliklai parodo, kaip piniguočiai apvagia darbininkus, iigMIna 
jų moteris Ir nustumia j paleistuvystę; kaip skordlnyčlos prtasaMo visokių bjaury
bių prie misos ir nuodydami žudo žmonos. Ta knyga pilna akyvumo ir klek* 
vienam reikalinga perskaityt JI sujudino žmoniją, sudrebino Europos Ir Amorl. 
kos parlamentus.

“Raistas“ dideli knyga, prekė JlrH e-“" 1 tai.
Siunčiant pinigus adresuok:

J. Naujokas, Madlson Sq. Boi 189, Nevfr York, N.Y.
* Taip pat esu agentu vienatinio pasauMj liet u vilko dlenreUio " Vilniaus Ztaią". 
Prenumerata pusei metą SdoL. metame 64eL sa prlsluntimu Amerikon. Karts prV 
siųs 7 dėl. aptaria “RAISTĄ" ir kasdien “VilniaM Italas”. Pinigai reikia siųsti 
11 kalno ant augKiau padėto mano adreso. M #

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ ĮSILEISTA
LIETUVIŠ

KOS
Daktariszkos

KNYGOS

VADOVAS
IN 

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

J. Ambraievičlun, Box 4.

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

Mlnorevllte, Pa. .
j^osaa Ramananakaa.

Mt. Garmui. Pa. .
jonas Banls, Bei ’f,

New Brltaln, Conn.
U j cheponis, 21 Pleasant St

And. Jasinskas, ' 217 Ferry St. 
\ew Haven, Conn.

New York, N. Y.
A. I^anievrskia. 144 E. Houaton St 

Newark, N. J-
V. Arabrazevičia. 178 Ferry St

,\. Staniulis,
82 Jackau st,. Newark, N. J.

Phlladelphla, Pa.
M. a. Ignotas, 1028 So. 2-nd 8t

Plttaburg, Pa. 
donas Ignotas, 13 Diamond Sųuarc SA 

Scranton, Pa.
' Joa. Petrikis, 1514 Rosi Ava.

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

Bhenandoah. Pa.
Andrius Mačis, 138 S. Main ”Št.

Turner Falls, Mass.
K. P. Simkonis, Box 617

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas. 39 W. Porter SL

Westvllle, Ilk
V. R Kreivėnas. ’> 'r

Juozas šlikas, :• .

VVorcester, Mass.
it Vitams Bernotus, 12 Harlem SL

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

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

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

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

WALLACE ST,. kertė 32 
gatvės. Mūrinis namas ant 
2 lubų. Kaina ......  $16.000
Lotas 48 per 120 pėdų.
9 flatai ir 2 storai. Rentas 
$155 į mėnesį.

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

SAKAUI
Niekas teip gerai nepadaro pa

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

Telefen Yards’471.

Notary Public 
(Lleftrvlikas Notaras) 

lidirba visokias IsgaUžkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
BillofBals, Testamentus, Affldavlts Ir 
kitoniftkus. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanowlcz
Ofisas

A. Olszowskl’o
3252 So. Halfted, Cor. 33rd St

Chicago, III.
SKAITYTOJAMS.

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

A. Olszewskis, 
“Lietuvos” išleistojas.

Kozmlnsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.

BaakieriaL
Mp Maigus ant LurUnybtų ir

ta r*agW»l UirtenyUg pirkti, aift »u UiUugMaa | 
prig.lbUalaa, puknilndainl tea dei| pirkialo pf ; 
algų Ur»iuu veikiau Laagvaa Mlygot. ag.ir 
Ui apmokusi duantei.

Nes pirmesnės po 50 UksUnčių Uidasj kaip bitės lietuviai linešloje - po visų pasaulj .

NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. LAIDA, bu daug pridėjimų ir 
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti srelka, nuo ligų apsisergėt, issl- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo. — pripildyta

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
r VADOVAS IN SVEIKATĄ paraiyta ąlikioj kiekvienam suprantančioj kalboje. r-

T4 KN YG4 yr* naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems. 
ŠIT4 KNYGA perskaitęs, netik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti, b®'

sle apsikvies, o ir žinosi kur ir kaip iisigydyt sergantis. „ Vad. in Sveikatą’ * apart moksuikų iiaiikinimų, net pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai apraiyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
ii 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 centu 
markėms prisiuntlmo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti Išgydytas, tai COLLINS 
iN, Y. MEblt'AL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas iigydo, nes jsme 
4arbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, su
teikia sveikatai pagalbą, aUiiaukus asabi&kai ar aprašant Oietuviikai) ligą-nesveikumus, per laišką.

Ka<l apsiima, Ui ir’iigyio: VTRl'S ir MOTERIS, senus ir Jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS IUBTITUTAS pasekMingal visokias ligas, paprastas, užsendĮtas ir pasiaptas užsikrečiamą* išgydė: 

tai liudija pačių gydysiu laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletu. _______________— i

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

turi išmokėti per vienus metus, 
o pamatysi, kad už tuos pačius 
pinigus gali išnyjkėti namus, ku
riuose galėsi '"senatvėje ramiai 
gyventi. Jeigu dabar užpirksi 
'■namus, tai per dešimtį ar pen- 
kioliką metų rentas sugrąžįs tau 
pinigus užmokėtus už namus ir 
turėsi savo savastį ant viso am
žiaus.

fėinykite kaip pigiai galite 
nupirkti pas mane namus su lo
tais. Turiu šimtus namų ant 
pardavimo; čionai paduodu ke
lias prekes, parodymui, kad kož- 
nas grali sau pigiai namus nusi
pirkti : a
Ant ILLINOIS COURT 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ant LYMAN & FARRELL 
mūrinis namas —Storas 2

- lubų už .........     $4600

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Mospratt. Mūri
nis namas ant 2 lubų $3.000 
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $24 į mėnesį • (4 
šeimynoms).

31 ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Auburn Avė. Mū
rinis namas. Kaina .. $2.200 
Lotas 25 per 107 pėdas. 
Rentas $16 į mėnesį.

31ST PLACE, tarpe Mor
gan ir Auburn Avė. Mū
rinis namas. Kaina .. $4.500 
Lotas 25 per 107. Rentas 
$35 į mėnesį (4 šeimy
noms). >

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

“SVIESA”
Ogranas “Sąjungos” pagrąžinimui 
teisių lietuviškajai kalbai Lietu
vos bažnyčiose, eina Vilniuje kas 
dvi savaiti ir su tikru atsidėjimu 
gvildena klausimą įvedinu) lietu
vių kalbos Lietuvos bažnyčiosna. 
“Šviesa” išdėsto lenkininkų poli
tiką Lietuvoje ir visus jų darbus 
ir žingsnius. “Šviesa”, gindama 
lietuvių tautos ir kalbos reikalus, 
nenusilenkia nė prieš Lietuvos 
priešininkų galybę, nė prieš jų 
turtus, nė prieš jų valdžią. “Švie
sa”, atsidėjusi, taiso kelius lietuvių 
kultūrai per lenkiškas pelkes ir 
lieknus.

"5; iesos" kaina Amerikoje me
tams 4 rub., pusmečiui — 2 rub.; 
Lietuvoje — 3 rub., pusmečiui — 
I rub. 50 kapeikų.

Adresas: ',š^'icsos,, redakcija, 
^i/rtiMj, Koževana No. 11.

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka 

3232 S. Htlrted St. Ckiop, 111.
ToioHioeso Varto ĮSOS

Uuvd. vUokia n>4< Ugerisu.k. pagelto* mot*, j 
riza Išilgo** PaaskapaMSl atitek, darbe urm 1 
gimdymo udaSluriaišak*arta! po gimdvtu. <>®- , 
U» U gyvvalma* uiaamvakio uau,< mm i IkbMrt.

CENTRAL BUSINESS GOLLEGE
Mokina: stenografijos, apgudinamos mo
tinėlės apaudinimo, knVgų vedimo, arit
metikos, ak ai tymo, rašymo, apehnimo. 
Istorijos, grofsafijoo ir tt.

SpoollalIŪu* Isstrukcljo* angliuos kalbąs 
tiems, kurie pradeda mokytis ta kulbę 
Ir kurie nori Jsjs Msilaviutl.

Męs 1 Įlavinamo vyrus ir moteris įgyli 
ireraa vietas. KHosm atdaros dienomis 
ir vakarais. x I

Atailauk ar rąžyk klausdamas plate
snių Informaciją. K a ta i togas dvkai.

W. M. Harmos Ir W. I. Tinus,
Shlllsr Bldg., 108 Randolph 8tre«t, 

CMICAAO, ILL.

INauH Tautiazkl

PAVEIKSLAI.
Dabar tik liejo it po spaudos labai 

gražus lautlikl paveikslai (abrotdal).
1. Didis Lietuvos Kunlgaikitis Vy

tautas.

Išgydyta nuo už
sodintos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų,
ir dieglių, vidų- 
ruošė ir strėnosę ki
ti daktirai neįsten
gs išgydyt.

Agniefka Daikene
Nevr Rockfurd, N. Dakota.

Mylimas DA SPECIALISTAS.
Dėkingas esu ui vaistu*, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų uors butų sarmatą apreikit vi
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slaptinguose at 
likimuose apiurėt tykrą iigydimą 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
kiem be paiaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemefytų. Da
bar ai esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno -jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagūdunj.

8. A. Kardulis
719 O'Fallon st. St. Louis, Mo,

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
jlmo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosojimu su skrep- 
liavimu.
ligyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gydaolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai - atėjus arabiškai ar laišku atsiian-į 
kns. Gyduolės liula nė lamos, po visų Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užtaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. WEST 34 STR. Q YORK N. Y.

Dėlei atsilankančių asabiskni Ofisas adaras kasdien nuo 10 ii ryto iki & po plrt; šimtadieniais nuo 10 Iki 1 vaL
Dt U. MIKLKK, raptetojssto aydUUto lastttate. _____ I

Tat IM3 Y are. I

Dr. J. KULIS
l.Mtuvtę Gjdylo)*. ir Ckirergaa.

3285 Sa. Msletod St., Chleago, III.
UyOo visokio, lig*, osot.rę. valko ir vyra 

T*lp(l turi didelę praktikę ir MM-kalnrsI 
«i«c>4ia. limpančia*. u«.iar*ė)titia. ir pa«!apu*- 
S*a vyti* >*«**. Daru opereciyš. pM*kmiu<.i.

Ant 35 ir LOWE AVĖ. mu- 
t rinis — 2 lubų, Storas $7000
GRAND WORK, ILL. na~ 

mai su lotu arti 49 av. už $2000
EAST CHICAGO, ILL. Ge

ri bizniui namai už .. $2940 
Kreipkitės pas

NAMAI IR LOTAI ANT PAR
DAVIMO PIGIAI.

ILLINOIS COURT, arti 32 
gatvės, mūrinis namas (4

* ruhnai) su lotu ...... $1.200 
’ $35° kalno, o ręsta ant M 
T Hmokėjimo po $12 ant mč-

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

GRAND WORKS, ILL. 
Puikus medinis namas. 
Saliunas ir 3 rentai .. $5.200 
Lotas 25 per 125 pėdų. 
Rentas $55 į mėnesį. Nau
jas namas.

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

EAST CHICAGO, IND.
_ Puikus biznio namas. Sa

liunas ir 4 ruimai .... $2.940 
Lotas 25 per 150. Ren
tas $35 į mėnesį.

AVONDALE, CHICAGO, 
ILL. Medinis. namas ant s

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

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

A.OIszevvski
3252 8. Halsted St.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami “Lietuvos" Redakcijoj.
Dangus, čelmynlkkas žaislas, pa

rūpintas doram ir patogiam pasi
linksminimui. Yra tai toblyčia 
22x24 colly su nupieptais keliais ir 
tinkamais ižreižkimais su num. 
pradedant nuo 1 iki 121.

Siame žaisle kiekvienas dalyvau
jąs turi mėtyti kauleli; dalyvauti 
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena 
ypata apsirenka sau vieną kupsteli 
(yra 5 yvatrlų spalvų) kuriaom 
uždengia tam tikrą numer) kaulei) 
metus. Toblyčia susilenkia j 4 da
lis, su skrynute prisiunčiama | na 
mus per pačtą. Prekė ........... 11.50

Flirtas, žaislas ir ložimas, susu 
gusiems pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrlais 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodam! vienas kitam kortelę Ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Dangaus Ir prie Flirtoa 
yra paaiftklnlmas kaip žaisti. F1 ir
tos prekė ............................................ 11.25

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po..................... i2)4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..52 
Virt 1000 rublių, rublis po........... si%

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

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvalkžčlotų Ir niekur nežūtų, 
tai siųskite per “Lietuvos“ redakciją, 
adresuodami teip:

1. Didis Lietuvos Kunlgaikitis Kola 
turis.

1. Didis Lietuvos Kunlgaikitis Al
girdas

4. Didis Lietuvos Kunlgaikitis Ga- 
demlaas.

Paveiksiu miera 22X28 colių.
Prekė Sbc. kotnaa.

Nusipirk po vieną kių psvetkslų, o 
galėsi gražiai papuoiri savo ruimą.

Prisiųsdamas pinigus adresuok:

A. OLSZEWSKI
8262 8. HdlitrtHt., Chicago, II

Altas (domus laikrodėlis $4.88. į 
MW*a«d*r aepatlaU lalkrodO 1 
Ii* tetp plgmi Tikrai geriau- i 
•tnaruliea: Paimti laikarrto' 1 
N»»ibi)o prast* ntlaik'jmo S* , 
kytum tai grva* *gka<> laikro- 
<Hi|>. MrttioUŪfci iuktlal. 
rraOiai graviruoti, rubinai* lo
dinti viduriai, patentuota* re Į 
(uliuotoiaa, br masnaao pine 
ktna ilttnaa. nuiaujiai Ir už
tikrintai M tn»ti| Apilur*k Ir 
)ai patiki aimokMt ripnio a- 

gentni feM ir iluutimn įeita. )ri|ti ne. pratink' 
atgal minų U-'o oi«; prie lai kreidelių grandinei!! Į 
•tikai. I'rvtaakant <k viena laikr<«U1| tu rtnndl 
nOIla duor'am- dykai. Pritiut»?uni plūgo ii 
kalno, laikroMliut ilnntiame aprtrai tta amna I 
ka» ualiuoauoja tava nuo l**u tiuaUmo. Ra»yk . 
kokio didumo, vjrtffcv. ar moterliko.
FUM i Cs w ii. 112 RiMdpi St.. CIHCIF UI '

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”.
Laikraštis skiriamas darbo žmo

nėms, eina kartą per savaitę, iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt.
Lietuvoje metams ................ $175
Amerikoje metams .........$2.50
Užsimokantiems už metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių 
1908 m. dovanų.

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

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,

3252 So. Halsted gtr., Chicago, III.

Kožnaligaišgydoma
Auiiauklt* g musę i4Hę itai Ct*m PlMrarncy 

4SS2 8*. A.Maad Ar*.. J bosite .reiki

Dr. Kazimieras Butkeviczia 
pririšama, nuo * valas so plrię iki S vai vsk.ro 
topre lai įstos matare u valka lirų, abetotiaure* *t- 
sitlkimno*. iHaukiam. Is.titula Mvėrreeia. sat 
rudas V.tetai ImporiiM'il >4 sr»ot tėvvn*. 
uilalkom. tėvynė. Trejoa ttevysovla. U Palangm. 
Vatetal slaugi n Ima i plauko gvareniaott Jtoreptal ! 
•utelaoml po .poclalltku musę uti1u»*)lms rre 
h ė* prieinamo. Aptieks atdara diaaa ir natot|.

Red Cross Pharmacy
4552 S. Ashland Ava, Chicago

Tai o*h *<>* Tardą UOS

Vienatini lietuviška Sankrova
ir agentūra literatam, ant “Nortb Side" Ctolcago). 
čion galima gauti mokslitkę. svtetltkę ir dvasi
ntų knygų, reianėių. Ikapllerlų. abrosėlių. viso
kių laikreMių. Amerikos ir Europos ir poplerų 
gromatoms. Taipgi užlaikau visokio teroro• Juo
dyki, paltelių, plunkiau.drukuojamų maiinukių. 
britvų, ttervookopų Ir dauęrllo kitų daiktų. Ji*- 
uAmirtklt* atsilankyti, o bosite užganėdinti.

Petras M. Kaltis
111 Wabf nsia Av*. , Chi«a<«, IU.

ižate Lk-tuvUso. Bažnyčios).

Oeriaustan lletuviikae dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietuvys) 
3252 So. Halsted sL, Olszewskio name.

Trenkia dantis be skausmo, ižg’do Skorbuta, 
Neuralgija sudedi naujus vieton tepuolu.lų. pri
pildo teKirtnijuii is auksu, .klabeu amalaania. 
Valando.r Alokii m. dienoms uuo 8 f t to iki U, 
nuo 1 iki Pvek. Nedėliom.: nuo • r. iki S vak-

T*l**l*nas Varta 11®#

Šitas Puikus Laikrodėlis j 
tik S3.75.

Pirma kol pirkti lalknalėlį. 
priaiųak tat o van1| ir adre>a. 
o nų * |«r ■ utimi* tau tita ptil 
kų &lkr«iaii ir grandlnėlį eki 
plėšų paiiureti. Jei matui j| 
lygom auksuotam laikralėliul 
pardavinėjamam po SIMO už
mokėk F.ipreto agentei mu«^ 
iieoaprasta kaina KkTS ir laik 
rtd'll* tu grandinėlių būt tai o

Jie yra dvtnubali mediiokilikali lukital* greitai 
graviruoti lt l>a m tufe uriukami Ir n įstatomi, tu 
rubiną it ilsodiiitaU viduriais, Uieldtiama lyga 
svare Luominiu juditeoju. užtikrinamai laiky 
rodo gerai; au l'g » auluotu grandinėlių mot. 
rimt ir brusiouuiu (rsadinėlluvyrami. Mq»ųu* 
tikrinimai JO met«| pri* IMno laikto Mlio. >*suil 
nėk virikk|arm0tetiakgnor|. Adresai;
N. C. FAMEI. 2M. iMrto 8t. CMICAM. ILL

F. P. Bradchulis

TEMYKITE!
Tik trumpę U' 

kę galima b«> 
"gauti gerę dru 
kuntemę ODKI.1- 
MASlNfitą No. 
4 u* labai n urna 
Aintę kalnę. nei 
tik ui gf.lS.

Mpi ipauzdlna 
me teipgi paikiai

pnpierai gromakąvalyvęni tu viaoklaii apikalty- 
maii, dalnei^miUdr paUnlkiiaii, ivietlikali ir dva 
•Ukaii. Turima tripgidaugybj vlioklu kltiį pre- 
klę.

Kę tik relkalauil, vilkę pai mot gauiL
M. G. MALASKA8,

2418 Kunslngioit Ava., Kunulngtan, III.

ATTORNEY & COŪNSELOR tt LAW 
Chamb*r oi C o m mare* Bldą., Room 709 
S. E. Carear La žali* art Washingts" Stroats 

CHICAGO, ILL. 
TELEFNONE MAIN 3642

Lietuvys ad vok a La*, baigę* mokslą 
juriaprudencljoa čia Amerikoj. Veda 
viaokiaa provaa, civilikkaa ir krimina- 
lifikaa, visuose teismuos® (suduos®). 
Gyv. 3112 8. Halsted8t., arti 31 mos gatvės

Tsiorten* Ysrtfs 604«

„JONAI. KO VERKIT" 
Neklausk manęs to, mano gal
va pilna visokių gerų ir blogų 
misltų. „Na ir kur dabar •tni’' 
finu pas J. Kovanka paakan- 
dyt visus vargus. „Kovarške, 
dar gana toli nuoCla. einam Jo
nai į litą karkiama. " No, ai į 
kitas kerbiama* nenoru eiti, ne*

kaip pas KoverSka niekur ne
rasi. „Koks Kovarsko sali aso 

adresas?" Nagi, (tai jo korčiukei
Jos. J. Kovarskas

DYKAI! DYKAI!
Auksinis laikrodėlis su grandinėlių, 

užtikrinami 20 metų, vertės 828. bus duo
ta dykai ypatoms. geibstančioms mums 
garsinti musų puikios rųiies tabaką. Ga
li lengvai parduoti 80.00 vertės terpsavo 
draugų ir įgyt* litą puikų auksinį laik
rodėlį dykai. Kuzopean Tobacco Oom- 
pany, Dept. 71,33 Leonard St., N. Y*

11*1 S*. Westorn Av*., Chieago, III.
Kampas JMo. gatves. Telephonas Canal 2330

Dabar laikas naudokitės visi! -
Geriausia Vieta dėl pirk irų* su gražiais baltei. Annonyko, 

Sknpku koncertiniu, Kliarntatu, Triubu ir daugyba vt>«kta 
mustkaliiku instrumentą. Geru Daicgorėiiu auksininlu, visokio 
Žiedu, Lenciugėhu, geru Britvu. Albumu dėl fotografijų. Revol
veriu, Strielbu. Elektrtkiaiu Liampukiu, Robin i u Literų, Adre
sam Pvėėfiu, Pluk.au auksiniu [fountain pen). Gramatikų, Žo
dynu. 1 .tonikų ir Baldu knygų, visokiu gražiu Popieru dėl re- 
8ymo grotu a* u «t< visokiais apskaitymai, ir dainomis tusiau, už 
ISc. U tuziuaftž 11.01 Odeli drukuojams mašinukė gana gra

žiai ir greitai drukuoja. literos ir Visa mašinukė padaryta II geriausi? pliene. Prekė tik ęd-ėO.
Užlaikau kitokiu Iždarbiu mallnukiu keliu gatunku ir daugybe nau

dingu visokiu dulkta. Kas nor apturžt katologa tegul prisiunčia už bu 
markę Ir teisinga ėdriau, o apturės M puslapiu dideli iio meto NAUJA 
KATULOGA DYKAli Kuriame yra (imtais visokiu daiktu, su viri da 
įimtai stiklu paveikslu ir ii kurio matysit jog mano tavoms pirmo* 
kliasos, preke* pigiasne* kaip kitur. Štornykas. Agentam Ir Perlonam 
parduodu visokius tavoms labai pigiai, duoda dideli rabate adresuoiut: 

K.'WILKEWICH • 112 SU AND ST.. BROOKLTII, H.T.

5G,000: DYKAi!,;
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS ,

RODĄ DYKAI. Urtdiiko® valanda® nuo 9 Iki $; nedėliotum nuo 9 iki 13
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 8 CHICAGO, ILL., U. 8. A>

Naujas Išradimas 
9«sUprialtnu< Ir uslalkyuiui plaukų, 
’ruk.tenriul plikų žmonių atgavo pui 
klos plaukas, sulaiko .linkimi plaukų 
galvos labai trumpame laike. Vietoje 

senų atauga liauji, gražus atsukai. Visokia in- 
*----------*~*-inema žinioms reikia ro-

_ w ženklelį.
_ _ _________ P*OP. J. M BRUNDZA
213 W«bwi8»« Av«., Chleate, Mis mm ar a n. ra tt. tts*j.Ta-*w tsm.

Jonas J. Gudinąs
Užlaiko pirmos kliaSos Balioną ir restauraciją, 

kur galima gauti je'**“*^* olgarua ir į
valgius, teipgi tart puikią svetainę .u.irinklmams įdedant kratos ženki
|>ltema Iv re.tuvSnMi. Tamykitę adresą'-

Pluk.au
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